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Resumo I                            

Título da dissertação -  Comportamentos de Bullying: Estudo numa Escola Técnico- 
profissional 
 
Nome: Sónia Filipa da Silva Ferraz 
 
Área de especialização: Psicologia Forense 
 
Instituto Nacional de Medicina Legal – Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto 
 
Ano: 2008 
 
RESUMO 
 

Este estudo procura compreender de que modo o bullying se encontra nas relações 

dos alunos no ensino Técnico-Profissional. Para tal, foi efectuado o enquadramento 

teórico, onde se explicam os conceitos da problemática, bem como a sua perspectiva 

nacional e internacional. 

O estudo foi organizado em duas partes: a primeira parte, que procura perceber o 

comportamento de agressão e vitimação entre pares, onde é analisada uma amostra de 

115 alunos entre os 15 e os 24 anos, em que 66,1% são do género masculino, e 33,9% 

do género feminino, sujeitos a um questionário adaptado de Olweus. 

Na segunda parte foram realizadas oito entrevistas, cinco a jovens vítimas, e três a 

jovens agressores, onde se procurou entender melhor algumas das situações 

vivenciadas. 

Quanto aos resultados, verificou-se que a amostra se concentra nos 17 anos de 

idade. Relativamente aos comportamentos de bullying, verifica-se a existência de 

comportamentos característicos da problemática, sendo uma grande percentagem dos 

alunos já retidos mais que uma vez e sendo estes maioritariamente do género 

masculino. Denote-se também que muitos dos inquiridos, afirmam ter presenciado 

situações de bullying. 

Já nos casos práticos, constata-se uma diminuta auto-estima nos casos das 

vítimas, e o contrário nos agressores, com níveis de auto-estima algo evidenciados. 

Verifica-se ainda, uma falta de apoio na rede familiar e escolar em volta destes alunos. 

Palavras Chave: Bullying, Ensino Técnico-Profissional, Agressão/vitimação 



                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract II                           

 
Title of the Dissertation: “bullying Behaviours: study in a Technical – Professional 
School” 
 
Name: Sónia Filipa da Silva Ferraz 
 
Specialization Area: Forensic Psychology 
 
Institute of Legal Medicine - Faculty of Medicine of the University of Oporto 
 
Year: 2008 
 
ABSTRACT 

 

This presentation tries to understand how bullying is seen for this kind of 

students and their relationships. 

For that, a theoric introduction was done, where some concepts of the problem 

are specified, and a national (Portuguese) and international point of view is focused. 

The study is separated in two parts: the first part, tries to understand the 

behaviour of aggression and vitimization between the students, where a sample of 115 

people was used, and adapted a questionnaire of Olweus for it. The medial age of the 

sample was 17 years old. 

In the second part, 8 interviews where made to 5 victims and 3 aggressors, 

trying to understand the meaning of the situations.  

As results, we can realise that due to bullying behaviours, there are many 

victims of it, and that a big number of students, are students that repeated the same 

school year more than once. They are also specially males. 

We can realise too that, a big number says that has testified bullying behaviours 

at the school. 

In the practical cases, we can realise a low self esteem in the victims, and the 

opposite in the aggressors, that are always well and very secure of themselves most of 

the time. We can realise also that, it doesn’t exist too much support for this kids, 

specially at school and with their families. 

Keywords: Bullying, Technical-professional Schools, Aggression / Victimization 
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Introdução 

 

Pedro Strecht no seu livro “ À Margem do Amor”, ressalta que “…a promoção da saúde 

mental inclui dar condições às crianças e jovens para desenvolverem a sua resistência aos 

inevitáveis desafios e dificuldades das suas vidas…” (2003:23). 

A presente dissertação tem como objectivo fundamental estudar o bullying numa escola 

de ensino Técnico-Profissional, usando para isso um questionário adaptado pelas autoras 

apresentado a 115 alunos, e uma entrevista aberta numa segunda parte do estudo, realizada a 

oito estudantes, cinco vítimas e três agressores, procurando realçar algumas das suas 

narrativas face a situações de bullying já vivenciadas. 

 Esta tese está composta por quatro capítulos teóricos, onde se contextualiza a 

problemática do bullying e algumas das suas correntes de agressividade inerentes, bem como 

uma perspectiva da entrada do ensino técnico-profissional no nosso pais e a introdução à parte 

narrativa.  

Em seguida, uma segunda parte que se subdivide em dois estudos, um quantitativo e 

outro qualitativo, em que o primeiro efectua a descrição de algumas características do 

bullying, e o segundo que apresenta resultados das entrevistas. O objectivo das entrevistas foi 

aprofundar o conhecimento sobre este tipo de comportamento de alguns jovens vítimas e 

agressores.  

 Com o questionário procurou-se efectuar uma análise das características do bullying, 

pelas vítimas e agressores, ou não, envolvidos. Procurou-se ainda, retirar alguns casos de 

vítimas e agressores com o objectivo de aprofundar um olhar mais focalizado no problema. 

Para dar corpo a estas histórias, vagueamos um pouco pelo seu passado recente, pelas 

suas memórias, revivendo momentos de angústia e mau estar, ou também, de alguma 

felicidade, mas que se transformou sobretudo, numa experiência de vida amarga, que os faz 

optar pelo caminho errado da agressão ou da resignação. 

Procura-se acima de tudo reviver medos, tristezas, frustrações, tentando encontrar no 

seio de todos estes sentimentos uma pequena luz, uma pequena chama, que os faça voltar a ter 

ânsia de viver, e essencialmente de lutar em prol de uma vida, que se encontra ainda no seu 

começo, e já marcada por tantos espinhos… 

O enquadramento teórico que constitui a parte inicial desta tese, partiu da definição de 

múltiplos conceitos que constroem as noções básicas do bullying, e de crescimento e 

desenvolvimento maturacional destes jovens, numa sociedade cada vez mais egoísta e 

meramente voltada para os bons, esquecendo que os maus também o eram, ou que o podem 
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Introdução 

voltar a ser, porque se limitaram simplesmente a enveredar pelo caminho errado, não 

apenas por opção própria, mas também pelos modelos de que foram alvo… 

As teorias do Condicionamento Operante de Skinner e da Aprendizagem Social de 

Bandura, procuram assim, criar um alicerce de suporte em todos estes conceitos. 

Ainda também, a referência a algumas teorias de Agressividade/ Violência que se 

tornam passíveis de poder explicar alguns destes comportamentos irreflectidos e 

irresponsáveis destes jovens problemáticos, que se transformam por esse motivo, em vítimas 

ou agressores de um modo irrefutavelmente abusivo para com os companheiros de escola ou 

turma. 

A escola é por excelência um contexto fundamental para fomentar o inter-

relacionamento e o desenvolvimento das nossas crianças e jovens, até pelo menos à sua 

entrada na fase adolescente, seja ela numa escola pública, num colégio privado ou numa 

escola técnico-profissional. 

Neste percurso, são igualmente abordadas várias perspectivas sobre o bullying na sua 

faixa etária mais jovem, bem como, as suas etapas desenvolvimentais, dando-se particular 

relevo a estudos do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho, devido a 

terem sido pioneiros no nosso país sobre a temática do bullying. 

Procurar-se-á também aprofundar mais as questões do bullying e suas componentes 

abuso-agressivas, bem como o seu desenvolvimento progressivo face ao seu meio envolvente, 

desde colegas amigos e até mesmo familiares. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Comportamentos de bullying - Estudo numa Escola Técnico-Profissional                             16 



Justificação do tema 

 
Justificação da escolha do tema: 
 

A escolha do tema provém da necessidade de o bullying ser enfatizado no nosso país, já 

que é um problema com grande enfoque no momento. Embora existam vários casos, quase 

ninguém os sinaliza, tornando-se por isso, complicado intervir. 

 Além disso, optamos por estudar o bullying no Ensino Técnico-Profissional, uma vez 

que este começa agora a adquirir um grande peso na nossa sociedade, pois cada vez mais, os 

jovens optam por uma vertente de ensino mais prática e voltada para o meio laboral.  

Este tipo de ensino é um ensino menos exigente a nível teórico, no entanto, bastante 

mais direccionado para a vertente prática, dando um encaminhamento a estes alunos mais 

voltado para a vida profissional. 
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Enquadramento Teórico 

  

Capítulo 1  

 

1 - O “Bullying e sua extensão” 

Antes de podermos resolver ou prevenir um problema, temos que defini-lo com clareza 

e objectividade.  

É fundamental saber por isso, o que envolve, a quem se refere, e sobretudo, quais os 

seus efeitos quer a curto, quer a longo prazo. Assim, o problema da definição ajudará os 

docentes e restantes intervenientes no processo educativo a melhor poderem actuar face a esta 

temática, atingindo uma maior compreensão e linguagem comum perante toda a comunidade 

escolar. 

“ O bullying adquire diversas formas, algumas mais cruéis do que outras, dependendo 

de muitos factores…”(Pereira.B, 2002). Trata-se consequentemente de situações em que um 

ou mais alunos decidem agredir injustamente um outro(s) colega(s), submetendo-o(s) muitas 

vezes por períodos prolongados a uma, ou múltiplas formas comuns de agressão, quer física, 

quer verbal, quer de cariz psicológico, influindo algum tipo de pressão no indivíduo. 

Este tipo de agressão, tanto pode ser mínima e superficial, como pode tomar proporções 

bem mais alargadas, incluindo manifestações graves de maus tratos e violência, que se podem 

perpetuar continuamente até serem descobertas por terceiros, sem que nada seja feito até 

então, e até envolver o próprio meio e famílias dos sujeitos em causa. 

A urgência em eliminar o bullying devido essencialmente aos seus efeitos negativos 

imediatos, e mais tarde a longo prazo, quer para as vítimas como para os agressores, tem por 

isso, sido o marco determinante deste tipo de investigações, que assentam nas vivências 

quotidianas e escolares destes alunos. 

O objectivo prende-se assim, com a intervenção como modo de redução e prevenção 

destas condutas agressivas no meio escolar, dando atenção prioritária aos espaços de recreio e 

lazer, onde não existe qualquer controlo por parte das entidades docentes e não docentes, o 

que torna o aluno – vítima, mais vulnerável à agressão do dito bullie. 

Todos nós já presenciámos ou até mesmo já vivenciámos ao longo das nossas vidas 

alguma situação deste género, assumindo o papel de vítimas, agressores, ou meros 
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intervenientes passivos ou simples observadores, no entanto, o grande ênfase desta 

problemática reside, sobretudo, na continuidade e persistência deste tipo de comportamentos. 

Uma das características do bullying é a intencionalidade “o desejo de magoar ou 

amedrontar alguém física, verbal ou psicologicamente” (Pereira, 2002).  

Segundo Olweus, o bullying é descrito como sendo: "repeated negative, ill-intentioned 

behaviour by one or more students directed against a student who has difficulty defending 

himself or herself. Most bullying occurs without any apparent provocation on the part of the 

student who is exposed." (1993).  

O sofrimento da vítima pode assim ser, não só físico, como psicológico, como ambos 

simultaneamente, o que se torna ainda mais grave para as vítimas. 

Operacionalizar este conceito, parece todavia, particularmente significativo, dado que 

pode surgir o risco de ser facilmente confundido com outros tipos de agressão ou vitimação, 

ou ainda ser associado a algo expresso com naturalidade nestas idades mais jovens, fazendo 

supor um comportamento delinquente de intencionalidade, não existente na realidade. O 

domínio desportivo é um desses exemplos, onde uns mais que outros, se tornam mais 

agressivos no seu modo de brincar ou jogar, não implicando necessariamente um 

comportamento de bullying efectivo, sendo um acto meramente súbito e ocasional. 

Já o termo “violência”, pressupõe à partida, uma maior proximidade da marginalidade, 

abarcando com maior unanimidade situações esporádicas de uma grande gravidade, muito 

mais direccionadas para o âmbito criminal propriamente dito, e não directamente relacionadas 

com o bullying e a sua agressividade inerente. 

É pois, a intencionalidade de fazer mal, bem como o comportamento persistente de uma 

prática da qual a vítima é fruto, que separa o bullying de outro tipo de contextos agressivos, 

comportando normalmente três factores identificadores de diferenciação (Sani, 2002):  

 o mal causado a outrem sem provocação inicial; 

 as intimidações e a vitimização não ocasional, e sim regular; 

 a generalizada força interior e física dos agressores que comportam já 

naturalmente um perfil violento e ameaçador ; 

A responsabilidade de todos os técnicos intervenientes neste processo é por essa mesma 

razão, acrescida. Ignorar um caso destes e colocar em risco a vida destas crianças e jovens, 

perdendo a oportunidade de intervir numa família em crise, torna-se assim, um acto 

negligente, numa sociedade que abrange cada vez mais situações de bloqueio emocional e 

sentimentos de rejeição face à crise de insegurança demasiado óbvia, que se gera no país. 
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A “ …definição de um conceito em investigação científica não deve ser dissociado do 

corpo teórico no qual se inscreve para manter o estatuto de utilidade operacional…” 

(Pereira, 2002). 

Deste modo, procurou-se enquadrar a vertente teórica da problemática, associando 

alguns conceitos, inclusive relativos ao acto de violência, que muitas vezes se encontra 

associado neste sentido. 

 

 

1.1 - Factores associados ao bullying no contexto familiar: 

A concentração populacional nas urbes tem vindo a suscitar uma grande alteração nas 

relações de família. 

Os filhos tornam-se assim, na grande maioria dos casos, um investimento, no qual se 

aplica capital cultural, embora nunca se pretenda retirar deste algum proveito, exceptuando a 

realização pessoal e orgulho pelo sucesso das suas crias (Brazelton, 2002). 

A maioria dos autores actuais considera a aquisição da autonomia uma das tarefas mais 

significativas do desenvolvimento da infância e seguidamente adolescência. Contudo, realça o 

facto de o crescimento psicológico se dever essencialmente ao nível vinculativo para com a 

família de criação. 

Relações com uma vinculação segura (attachement) entre pais ou tutores e respectivos 

filhos, não representam qualquer obstáculo para as tarefas da criança (autonomia e 

independência), muito pelo contrário, “…este processo é optimizado no contexto de 

proximidade emocional e de segurança transmitidas pela família…”(Van Well, Bogt & 

Raaijmakers,2002, cit in Brazelton, 2002). 

Estudos sobre os estilos de relacionamento parental demonstram que, qualquer um dos 

tipos de liderança extremos no âmbito educativo (autocrático ou permissivo), pode simbolizar 

dificuldades acrescidas, bem como desequilíbrios ao jovem em questão (baixa auto-confiança 

e auto-estima), tornando-os demasiado dependentes, agressivos e/ou revoltados na sua 

conduta diária. 

Já o estilo de controlo parental democrata, pelo contrário, mostra o interesse dos pais 

pelas crianças, dialogando e definindo claramente os limites, gerando nos mesmos um maior 

sentimento de competência e maturidade social (Linares, Pelegrina & Lendinez, cit in 

Brazelton, 2002). 
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Assim, o relacionamento familiar, a influência dos estilos parentais mais saudáveis, bem 

como da comunicação familiar, apesar de apresentarem posturas diferentes na fase da 

adolescência, continuam a desempenhar funções importantes, assumindo um papel decisivo 

no ajustamento psicossocial e na saúde mental dos mesmos (Ardelt & Day, cit in Brazelton, 

2002). 

As relações positivas a nível familiar, tal como o suporte afectivo e social desta, 

englobam portanto, um cariz de disciplina parental consistente e construtivo, estando mais 

relacionados com os índices de bem-estar e ajustamento no comportamento dos jovens, 

diminuindo o envolvimento nos denominados comportamentos desviantes e de risco. (Field, 

Diego & Sanders, cit in Brazelton, 2002).  

Um estudo realizado por Soucy e Larose (cit in Relvas &Alarcão, 2002), caracteriza a 

percepção dos adolescentes acerca do controlo dos pais, tal como uma relação segura com 

pelo menos um deles, especialmente com a mãe, como um bom predictor de inserção social. 

Por outro lado, a qualidade de vida familiar e as práticas parentais podem ainda influir 

na sua prevenção face aos ditos comportamentos de risco (consumo de estupefacientes e 

álcool, actos de violência, etc). 

A comunicação pais-filhos mostra-se então, identificada como uma das mais 

importantes variáveis no desenvolvimento do comportamento adolescente, nomeadamente na 

prevenção de consumo de substâncias de risco, iniciando-se a maioria das vezes, no tabaco, 

devido inclusivamente aos modelos que adquirem (Miller-Day, 2002), agravando-se depois a 

áreas mais problemáticas, como é o caso dos estupefacientes. 

Por outro lado, Rodgers e Rose (Brazelton, 2002), defendem que o divórcio parental 

embora possa implicar riscos, pode também facultar oportunidades para os adolescentes. 

Aprender a lidar com o sucesso nas transições conjugais e familiares (“to deal with” – 

Coping), relaciona-se directamente com a qualidade da educação e união entre pais-filhos, 

bem como da sua capacidade de cooperação nos obstáculos do casal, promovendo modelos de 

sucesso na resolução de conflitos e de negociação de cariz saudável e harmonioso (Videon, cit 

in Brazelton, 2002). 

Os exemplos e sabedoria de gerações anteriores vão perdendo a sua importância, graças 

essencialmente ao facto de se tornarem ultrapassados, já que as novas tecnologias ganham um 

novo impacto na nossa sociedade industrializada. 

Hoje em dia, as famílias vivem de modo isolado, em prédios ou bairros populosos, onde 

a solidariedade entre a vizinhança quase não existe, e em que a realidade das histórias das 
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crianças revela um ambiente de drama, violência e precariedade acentuada nas suas condições 

de vida (Cortesão, 1994, cit in Pereira, 2002). 

Alguns estudos sugerem inclusivamente a existência de uma certa predisposição 

biológica relativamente às condutas inadaptadas destes sujeitos, no entanto, não parece 

suficiente para explicar por si só, o desenvolvimento agressivo numa infância repleta de 

acontecimentos marcantes para a sua maturação (Brazelton, 2002). 

A investigação continua contudo, a ser diminuta nesta área, não havendo grande 

comprovação da ligação entre agressividade das crianças e /ou jovens face ao exemplo 

familiar que adquirem. 

Os pais vão fazendo tudo o que a criança vai pedindo, não impondo quaisquer limites, e 

passando facilmente de um modo autoritário para um modo permissivo de educação, não a 

forçando, assim, a ter de fazer esforço para conseguir alcançar os seus objectivos. 

 Tudo isso, obriga intrinsecamente a que a aplicação e concentração pedidos na escola se 

transforme num sacrifício, ao qual a criança nunca se impôs, não conseguindo por isso 

mesmo, concretizá-lo (Brazelton, 2002). 

Olweus (1993, cit in Pereira, 2002), refere que um pai de temperamento desequilibrado, 

em que o seu filho detém uma fraca identificação com o grupo parental e é demasiadamente 

protegido, contribui largamente para que este se torne fruto de vitimação num futuro próximo. 

Os pedidos graduais e ajustados à faixa etária das crianças e jovens, permite-lhes criar 

responsabilidade, tornando-as mais motivadas no seu próprio envolvimento em sociedade. 

Outro modo, é seguir o já abordado reforço positivo (inverso de castigo), enumerando e 

enfatizando o seu bom desempenho em determinadas tarefas, tanto física como verbalmente, 

com uma simples frase de valorização pessoal. Isso fará com que a criança se torne persistente 

e incutirá forçosamente nesta, o espírito de empenhamento e continuidade num qualquer 

objectivo. 

Situações de ruptura familiar como o caso das separações ou divórcios podem também 

gerar falta de sentimentos de ternura e afectividade para com a mesma, transformando-a 

futuramente, numa pessoa mais racional, menos envolvida nos seus sentimentos, e mostrando 

dificuldade em exprimi-los. 

O seu sentimento de desarmonia e rejeição, fá-la sentir-se desamparada e com falta de 

disponibilidade por parte dos pais, muitas das vezes, acentuando essa necessidade de se isolar 

e de crescer mais depressa em relação aos colegas e amigos da sua convivência, criando por 

isso, um desfasamento considerável nas suas inter-relações pessoais. 
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Bowers, Smith & Binney (1994, cit in Pereira, 2002), afirmam que as crianças vítimas ou 

agressoras partilham características comuns, como por exemplo, o facto de não viverem com 

a figura paterna. No entanto, existem outras características que os individualizam.  

No caso dos agressores, estes indiciam relacionar-se com o poder no meio familiar, e 

também a falta de coesão, tendo os resultados demonstrado uma elevada ambivalência no 

envolvimento com a fratria e outros, estabelecendo relações assimétricas com os mesmos. 

“São vistos como detentores do poder e não como iguais” (Pereira, 2002). 

 Já as vítimas, segundo os autores, encontram-se mais relacionadas com problemáticas 

associadas à carência afectiva parental, reflectindo fragilidade, incoerência e inconsistência 

nas práticas educativas, essencialmente de disciplina/monitorização.  

“ …é necessário tempo e espaço para a família, dando atenção particular à actividade 

lúdica da criança como forma de aprendizagem social, e sobretudo, não esquecer a 

necessidade do tempo e espaço para a criança jogar…”( Neto,1992, cit in Pereira, 2002). 

Um dos aspectos mais relevantes na formação de atitudes e valores na infância, é a 

relação com os iguais. Logo, uma criança dita agressiva, não detém no seu repertório 

respostas para situações adversas e obstáculos que não sugiram uma conduta agressiva, sendo 

o seu contacto com o meio o resultado de uma interacção inadaptada, devida a problemas de 

codificação de informação que dificultam a criação de respostas alternativas, e sobretudo, 

mais consistentes. 

Nesta linha de pensamento, pode assim afirmar-se que “a criança agressiva se mostra 

menos reflexiva e pouco considerada face aos sentimentos, pensamentos, e intenções dos 

outros, do que crianças bem adaptadas” (Cerezo, 1991, cit in Ramirez, 2001). 

Assim, pode concluir-se que os modelos familiares se tornam fundamentais na 

maturação das crianças, quer para a sua melhor inclusão no mundo social, quer para um maior 

equilíbrio do seu bem estar psicológico, prevenindo dessa forma a sua interacção de modo 

instável e futuramente agressivo. A comunicação frequente, o apoio, a estabilidade 

económica, são apenas alguns dos factores que podem influenciar essa tipologia de 

comportamento, afectando progressivamente quer pais, quer as gerações seguintes. 

 

1.2 - Tipologia do bullying praticado nas escolas  

Actualmente o estudo dos relacionamentos interpessoais a nível escolar começa a 

adquirir obrigatoriamente importância. 
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O bullying ou denominada Agressão (tipo de coacção física ou psicológica) praticado 

nas nossas escolas, deixou de estar no anonimato, e passou a ser foco de atenção, adquirindo 

múltiplas formas, algumas mais cruéis que outras, dependendo de vários e diferentes factores 

inerentes. 

Estudos sobre a agressividade escolar abarcam, sobretudo, o mau trato pessoal, a 

intimidação de cariz psicológico, bem como o isolamento social entre pares, crianças ou 

jovens, manifestamente no papel de vítimas. 

“Os pares estão sujeitos a uma ou várias formas de agressão: corporal…extorquir 

dinheiro ou ameaça”( Pereira, 2002). 

A adolescência é um período de desenvolvimento de múltiplas alterações físicas, 

psicológicas, sócio-culturais, cognitivas, que se caracterizam por reunir esforços para 

confrontar e superar diversos desafios, favorecendo com isso, a criação de uma identidade e 

autonomia próprias.  

Desse modo, o processo básico de crescimento envolve a modificação de relações 

mútuas entre indivíduos em inúmeros contextos pelos quais o jovem passa, implicando assim, 

variações na existência e no ritmo dessas mesmas relações que promovem a diversidade de 

experiências. São estas, que perfazem a passagem pela adolescência, e que promovem a 

aproximação aos factores protectores, ou de risco, neste período de vida. 

“A multiplicidade de contextos sociais e interpessoais em que o adolescente se move 

representa desafios adicionais e possibilidades acrescidas de estes virem a desenvolver 

problemas de ajustamento, com consequências negativas de saúde…”(Matos et al, 2001/02, 

cit in Relvas &Alarcão, 2002). 

Os jovens podem e devem melhor realizar o seu pleno potencial, bem como adquirir 

atitudes responsáveis, de forma a estarem envolvidos nas decisões e acções que dizem 

respeito às suas famílias, comunidade escolar, e não só, tornando-se directamente 

intervenientes nas decisões relativas às suas próprias vidas num futuro próximo. 

È fundamental que as entidades responsáveis, políticos, educadores, profissionais do 

ensino e saúde, entre outros grupos, reconheçam a multiplicidade e diversidade de 

potencialidades que os jovens podem comportar, adequando assim estratégias de 

comunicação intergrupal, e permitindo-lhes tornarem-se parte integrante nas intervenções a 

seguir, de modo a transformá-los desde logo, em cidadãos úteis e activos na nossa sociedade, 

e não em simples mártires ou incapazes. 

Nestas reacções à adversidade, fala-se por isso, em Mecanismos de Coping, ou de 

Resiliência, que se mostram particularmente importantes neste períodos de transição,
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sobretudo, de viragem, na vida dos jovens, como é o caso da entrada e saída de novas escolas, 

conquistar novos amigos, namoros, ou até mesmo entrada no mundo do trabalho. 

Em cada ano que passa, as lesões não intencionais por este tipo de actos faz perder a 

vida a inúmeras crianças, daí, a sua conceptualização como um problema de saúde pública, 

tendo ganho maior credibilidade ao longo das últimas décadas (Grossman, 2000, cit in 

Machado & Gonçalves, 2002). 

Para cada um destes alunos vítimas, o simples facto de ir à escola, ou até mesmo a hora 

do intervalo ou recreio, é um drama. Este último, por exemplo, por ser um local privilegiado 

às investidas dos agressores, visto não estar facilmente vigiado pelos docentes ou auxiliares 

educativos. 

Muitos destes jovens podem mesmo ser bons alunos, e procurarem o apoio dos 

professores, contudo, fazem-no de modo indirecto, isolando-se, procurando os recantos da 

escola, querendo falar com estes em privado, suscitando ainda mais revolta por parte dos 

colegas (Ramirez, 2001).  

O objectivo principal passa assim, por amedrontar a vítima de tal maneira, que garantem 

a sua clausura num ambiente de terror e medo que o limita largamente na sua vivência diária. 

Já os agressores por outro lado, agem á vontade, não deixando vestígios dos seus actos 

de cariz delinquente, visto serem encobertos pelos grupos dos quais usualmente são 

pertencentes, ou até muitas das vezes, líderes. 

Incidentes recentes de comportamentos violentos no contexto escolar, vêem chamar 

também a atenção para a necessidade de identificar as características individuais, 

interpessoais e comunitárias para a posse e uso de estupefacientes e armas (brancas ou de 

fogo). Os dados num estudo nacional, referem que o uso de substâncias, os problemas 

escolares, o ser perpetrador de violência e testemunhar actos de violência, se encontram 

intimamente relacionados com o uso de armas, tanto nos rapazes como nas raparigas (Kodjo, 

Auinger & Ryan, 2003, Matos et al, 2002). 

Distintos são ainda os factores que levam os estudantes a transportar armas dentro, ou 

fora do recinto escolar. Simon, Crosby e Dahlberg (1999 cit in Matos et al, 2002) afirmam 

assim que, o género, níveis de educação parental baixos, o uso de substâncias na escola, o 

envolvimento em lutas físicas, a exposição ao crime e comportamentos de violência na escola, 

bem como a frequência de andar com armas dentro e fora da escola, são características que 

distinguem os alunos. 
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“…no contexto da interacção social, a relação com os colegas ou amigos é considerada 

como uma das influências da criança e do jovem mais importantes para o seu 

desenvolvimento social e emocional (Oliveira, 1999, cit in Matos et al, 2001/2). 

Deste modo, pode concluir-se que o papel dos pares ou colegas, não é reduzido 

unicamente à quantidade de amigos, mas sim, à qualidade perceptível dessas mesmas 

relações, partindo daí, a eficácia na integração e aceitação do seu grupo de pertença (Strecht, 

2002). 

A investigação sugere assim que os jovens provavelmente ouçam e personalizem as 

mensagens, pelo facto de o mensageiro ser idêntico e partilhar as mesmas preocupações e 

pressões que este, resultando dessa forma, mudanças de atitudes e comportamentos que 

possam marcar a diferença, (Advocates for Youth, 2002). 

Em síntese, este capítulo pretende de algum modo mostrar que existem múltiplos 

factores que podem interferir no comportamento destes jovens, sobretudo na sua interacção 

com o meio social envolvente, desde a escola, os amigos e ainda o seu ambiente familiar.  

Assim sendo, este é sem dúvida, uma das vertentes que mais realce e atenção deve 

requerer no seu estudo. 

 

 

1.3 - Perspectiva Nacional / Internacional  

A introdução deste ponto pretende enquadrar alguns estudos, quer de âmbito nacional, 

quer de âmbito internacional desta problemática, de modo a contextualizarmos alguns factores 

e características inerentes. 

De salientar que, grande número dos estudos referenciados foram efectuados com 

questionários de self-report ou com o questionário (original e/ou adaptado) de Olweus (1989), 

dado que este último é o mais abordado quando se investiga esta problemática no contexto do 

ensino.  

A nível internacional, aproveitamos ainda a extensa revisão bibliográfica efectuada por 

Pereira (2002), para compreender um pouco o que foi realizado nos países europeus vizinhos. 
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1.3.1 - Estudos Nacionais: 

Um dos primeiros estudos em contexto Português que faz referência a comportamentos 

anti-sociais é o de Fonseca (1992, cit in Fonseca, 1995). Com uma amostra de 911 alunos, os 

quais estavam divididos em 892 crianças “normais” e em 19 crianças delinquentes. 

Este tentou verificar a incidência dos comportamentos anti-sociais no ensino básico e 

secundário, em Coimbra. Convém realçar que o primeiro grupo de crianças era do ensino 

normal e o segundo grupo de um centro de observação anexo ao Tribunal de Menores.  

Este estudo foi realizado com um questionário de self-report adaptado de Loeber et al 

(1989). O autor pode verificar que o grupo de delinquentes apresentava um índice mais 

elevado de comportamentos anti-sociais do que o grupo de crianças não delinquentes. Este 

tipo de comportamento era mais frequente nos rapazes do que nas raparigas.  

Os comportamentos anti-sociais mais comuns incidiam em: bater nos colegas ou irmãos, 

copiar nos testes, efectuar diversos roubos em casa, entrar em zonas proibidas, faltar à escola, 

beber álcool, tratar mal outras pessoas e ainda causar danos materiais na escola.   

Em 1994, Pereira, Almeida & Valente (cit in Pereira, 2002) efectuaram um estudo piloto 

com cerca de 160 crianças, constatando-se que o bullying em Portugal era um problema real, e 

que se justificava a realização de estudos mais complementados nesta área.  

Fonseca, Simões, Rebelo, Ferreira & Cardoso (1995) analisaram a prevalência e as 

características do comportamento anti-social no ensino básico (escolas públicas), na zona de 

Coimbra. A amostra era constituída por 1586 alunos, dos 2º, 4º e 6º anos de escolaridade. O 

instrumento de avaliação utilizado foi o questionário de self-report de Loeber et al (1989, cit 

in Fonseca, 1995).  

Os resultados apontaram para o facto de os rapazes terem resultados manifestamente 

mais elevados do que as raparigas em 23 dos 41 itens de comportamento anti-social 

abordados. Salientam ainda para o facto de, os rapazes apresentarem mais comportamentos 

anti-sociais do que as raparigas; Aqui, os alunos mais velhos revelam mais comportamentos 

anti-sociais que os mais novos, e o mesmo se constata com os alunos de níveis escolares mais 

avançados em relação aos dos primeiros anos. 

Pereira, Almeida, Valente & Mendonça (1996) realizaram um estudo com 6200 alunos, 

de 18 escolas públicas do 1º e 2º ciclos do ensino básico, onde tentaram entender melhor este 

fenómeno. Estas escolas pertenciam aos concelhos de Braga e Guimarães.  
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Para esta recolha de dados, foi seleccionado um questionário adaptado de Olweus, que 

enquadrava 32 questões distribuídas por vários blocos como: dados pessoais e sociais; 

aceitação social versus isolamento; realce para a abordagem da vitimação e agressão; e ainda 

sobre a importância dos recreios.  

Os resultados obtidos traduzem-se do seguinte modo: 22% é a percentagem de vítimas 

para cada um dos ciclos enumerados. A percentagem de agressores foi de 20% para o 1º ciclo 

e 15% para o 2º ciclo. O local onde se observou maior incidência de agressões foi no recreio, 

local este, referido por 78% dos alunos vítimas inquiridos no estudo.  

Pereira, Mendonça, Neto, Valente & Smith, (2004) promoveram uma investigação, onde 

procuraram perceber se o bullying é mais frequente e assume características base em dois 

pontos diferentes do país – Lisboa e o Norte (Braga e Guimarães).  

Esta necessidade surge pelo facto de serem cidades com traços distintos e com 

influências populacionais díspares, o que poderia de alguma forma ter traduções diferentes e 

manifestamente importantes. Os resultados referem que, a percentagem de vítimas no norte e 

sul, não obtêm um nível significativo de diferenciação.  

O mesmo se passa com os resultados relativos aos agressores. Deste modo, a crença de 

que o bullying é um problema mais grave em Lisboa do que no Norte, não apresenta qualquer 

fundamento de foro científico, segundo os investigadores.  

Carvalhosa, Lima & Matos (2001) com diferentes tipos de envolvimento no bullying 

estudou 6903 alunos de 191 escolas nacionais, em que as idades variavam entre os 11, 13,e 16 

anos, para anos de escolaridade de 6º, 8º e 10º, respectivamente. Para a recolha de 

informação, foi utilizado um questionário denominado “Comportamento e Saúde em jovens 

em idade escolar” adaptado do estudo europeu de 1998, Health Behaviour of School-aged 

Children.  

Os resultados obtidos indicaram que 21, 4% dos jovens foram vitimados “alguma vez ou 

mais” e 10,2% provocaram os colegas. Diz ainda que, os alunos mais novos são mais 

frequentemente vítimas do que os mais velhos. 

De salientar também, o facto de nos alunos entre os 10 e os 18 anos estudados 23, 5% se 

encontrarem associados a situações de bullying, cerca de pelo menos 2 ou 3 vezes por mês, 

sendo o seu pico emergente pelos 13 anos de idade respectivamente.  
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Além disso, verifica-se ainda que os rapazes estão associados com maior frequência a 

situações problemáticas deste género, quer como vítimas, quer como agressores, ou até em 

duplo envolvimentos (vítimas e agressores). 

 Foram também confirmadas muitas das características básicas associadas à tipologia 

das vítimas e dos agressores mencionadas na literatura, como por exemplo: os agressores são 

do grupo de alunos mais velhos, envolvem-se com mais frequência em comportamentos 

desviantes ligados ao tabaco, álcool e consumo de estupefacientes e têm uma atitude 

intimadora face à escola. Já as vítimas, por outro lado, têm piores relações com os grupos de 

pares, têm mais sintomas de foro depressivo, e, são por norma, do grupo de alunos mais 

jovem. 

Pires (2001) realizou um estudo com 440 alunos (de duas escolas públicas de Lisboa) do 

2º ciclo (238 rapazes e 202 raparigas), com idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos, 

tendo a grande maioria entre os 10 e os 12 anos. O instrumento utilizado foi o questionário de 

Olweus (1989, adaptado por Pereira & Almeida, 1994). 

Os resultados obtidos sugeriram que a maioria das vítimas opta por não denunciar as 

agressões aos professores; os agressores são maioritariamente do sexo masculino, sendo os 

motivos para justificar as agressões na sua maioria “porque me irritam muito”: O turno da 

tarde é, para muitos alunos, o momento onde mais ocorrem as agressões e referem ainda que 

os pátios do recreio são o local preferencial para a maior parte das agressões, seguindo-se os 

corredores.   

Relacionado também com o contexto português existem algumas investigações levadas 

a cabo pela Universidade do Minho. Vamos apenas reportar a três desses estudos e que dizem 

respeito, um a alunos do 5º e 6º ano de escolaridade, outro a alunos do 3º ciclo e, por último, a 

alunos do 11º ano de escolaridade. Deste modo, Silva, (1995) no estudo efectuado com alunos 

do 5º e 6º ano de escolaridade, com idades entre os 10 e os 13 anos, numa amostra de 191 

alunos, constatou que, os rapazes agridem os outros mais frequentemente que as raparigas, as 

raparigas são mais propensas a queixas, tanto aos professores, como aos pais quando vítimas 

de uma agressão.  

Este facto é explicado como uma estratégia que utilizam para fazer ver ao agressor que 

estão protegidas de qualquer tipo de agressão. Verificou ainda que, os rapazes sofrem mais 

que as raparigas, de agressão de ordem física. Outro aspecto significativo foi que, tanto os 

rapazes como as raparigas utilizam a agressão verbal directa (chamar nomes) com inúmera 
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frequência. Uma última característica sugerida foi de que, é no recreio onde geralmente se dá 

a maior parte das agressões. 

 Silva, (1995) numa amostra com 467 alunos, do 3º ciclo do ensino básico, tentou 

verificar se existiam diferenças entre alunos do meio rural e do meio urbano. Seleccionou 250 

alunos do meio urbano e 217 alunos do meio rural. Ambos os grupos com idades 

compreendidas entre os 12 e os 18 anos.  

Os resultados apurados denotam uma percentagem de vítimas e agressores mais elevada 

no meio rural comparativamente ao meio urbano. Os agressores mais frequentes são do sexo 

masculino, quer no meio urbano, quer no meio rural.  

Caracterizou ainda uma certa tendência para os mais velhos agredirem os mais novos, 

com especial incidência nos rapazes. Sendo assim no meio urbano que as raparigas foram 

mais propensas a insultos, sofreram mais ameaças e provocações, contando mais histórias 

insultuosas acerca delas e tendo sido mais marginalizadas. Os rapazes, por outro lado, 

sofreram mais agressões físicas do que as raparigas.  

No meio rural, as raparigas sofreram mais provocações, mais roubos, tendo sido mais 

marginalizadas e tendo relatado ter sido mais vítimas por outras formas de agressão do que os 

rapazes. Os rapazes, por seu turno, sofreram mais insultos, mais agressões físicas, ameaças e 

contaram mais histórias insultuosas acerca deles. Conclui-se por isso, com o facto de o recreio 

ser o local eleito para as agressões, independentemente do meio ser rural ou urbano. 

Pereira (2006) afirma que existe uma forte associação entre o número de retenções (0, 1, 

ou 2) dos alunos e os níveis de agressão, ou seja, os alunos com mais retenções são mais 

agressores do que aqueles com sucesso educativo 

 

1.3.2 - Estudos Internacionais: 

Na literatura científica internacional, o fenómeno é identificado por si só como 

“bullying”. No entanto, na Noruega e Dinamarca, tal como na Suécia e Finlândia, o 

denominado “bully” ou “victim” era identificado pelo termo “mobbing”, (Olweus, 1993). Na 

Itália, por exemplo foi utilizado como “prepotência” (Genta & al., 1996), e Espanha como 

“Intimidación”, “maltrato” ou “violencia” (Ortega, 1994; cit in Ramirez 2001). 

“A designação do fenómeno na língua portuguesa carece de um conceito que identifique 

simultaneamente os atributos de personalidade aos sujeitos que associamos aos incidentes 
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agressivos e as características que os comportamentos desses mesmos sujeitos assumem…” 

(Pereira, 2002). 

Os primeiros estudos internacionais enfatizando este fenómeno foram introduzidos por 

Olweus (1978, citado por Pereira, 2002).  

Um deles insere-se numa investigação longitudinal que compreendia uma amostra de 

900 rapazes seguidos até aos 23 anos, na Suécia. Foram utilizados métodos díspares para a 

recolha de dados desde a avaliação de pares (peer-rating), como questionários (self-report), 

testes projectivos e entrevistas às famílias intervenientes.  

Verificou-se que os agressores mais activos eram do 6º e 9º anos de escolaridade e que 

se envolveram mais do que os outros rapazes em comportamentos de foro delinquente no seu 

seguimento para a vida adulta.    

Olweus (1989, cit in Pereira, 2002) já noutro trabalho de avaliação quantitativa em casos 

de intimidação em grupos escolares na Noruega, constatou que 15% dos estudantes se haviam 

envolvido em incidentes de agressão / vitimização.  

Garcia & Perez (1989, cit in Pereira, 2002) num estudo efectuado em 10 escolas 

espanholas, com crianças compreendidas entre os 8-12 anos referenciam que 17% tinham sido 

agredidos e/ou intimidados, e que aproximadamente um quinto da população escolar se tinha 

envolvido em incidentes associados ao bullying.  

O’Moore & Hillery (1989, cit in Pereira, 2002) a partir de uma amostra de crianças dos 

7 aos 13 anos (n = 800), em Dublin, refere que cerca de 10% das crianças denunciou ter sido 

envolvida em práticas de bullying incisivo, como agressores ou vítimas, cerca de uma vez por 

semana ou mais. 8% foram vítimas frequentemente, e agressores à volta dos 2,5%.   

Boulton & Underwood (1992, cit in Pereira, 2002) efectuaram um estudo no Reino 

Unido, com alunos de 8-9 anos e 11-12 anos. Aproximadamente 21% das crianças reportam 

ter sido vítimas e 17% terem sido agressores com alguma frequência. 

O bullying tornou-se prevalente entre os rapazes relativamente às raparigas e nas 

crianças mais novas face ao grupo das mais velhas. Os dois modos de agressão mais 

indiciados foram: “chatear”, “bater” ou “pontapear”. As vítimas evidenciam um maior 

sentimento de infelicidade e apatia, e ficam com alguma frequência desacompanhados e sós 

na escola. 
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Lagerspetz & Bjorkqvist (1992, cit in Pereira, 2002) numa observação levado a cabo na 

Finlândia, sobre a prevalência e desenvolvimento da agressão indirecta e estratégias 

denotadas pelos dois sexos nos grupos, tendo observado que dos 8-9 aos 18-19 anos, num 

total de 604 indivíduos, foram referidas várias formas directas de comportamentos tais como: 

(gritar, berrar, bater, empurrar) e indirectas (levantar falsos rumores acerca de uma pessoa, 

fazer amizade com alguém por desforra, por vingança). Os rapazes são mais propensos a 

utilizar a agressão directa do que as raparigas, enquanto estas, usam significativamente a 

agressão indirecta.  

Ortega (1994, cit in Pereira, 2002) num estudo com 284 sujeitos (de escolas espanholas) 

do 6º, 7º e 8º ano de escolaridade (12-14 anos), verificou que 27% dos alunos foram vítimas 

incidentemente e 22% agrediam. As formas de agressão mais usadas no sentido foram: 

“insultos”, “bocas”, “roubos” e “ameaças”. Relativamente aos agressores, estes são 

sobretudo, um ou vários rapazes (72%). Já aos locais, os mais mencionados são: a sala de aula 

e os recreios.  

Cowie (1997, cit in Pereira, 2002) procurou enumerar e enfatizar aspectos relevantes do 

bullying em quatro países europeus de grande realce: Espanha, Itália, Portugal e Reino Unido.  

Os resultados fulcrais apontam para uma variação na incidência do bullying entre os 

países estudados; a mudança das atitudes face ao bullying com a idade das crianças; as 

diferenças a nível do género na empatia das vítimas e na prontidão a fazer alguma coisa para 

prevenir o bullying; a possibilidade das crianças beneficiarem de ajuda dos pares, mas 

necessitarem de treino e de encorajamento, e o facto da maior parte das crianças não gostarem 

das situações ligadas ao bullying, mas, serem incapazes de intervir activamente. Salientam 

ainda para a promoção de valores democráticos na escola, como sendo a chave da luta contra 

o bullying.  

Slee (1998) levou a cabo um estudo, na Austrália, com uma amostra de 936 crianças, 

434 raparigas e 512 rapazes – com uma média de idades de sensivelmente10,8 anos. A partir 

do preenchimento de um questionário de self-report, tinha como objectivo verificar se as 

crianças haviam sido vítimas de bullying e, ainda, se estas eram auxiliadas ou não pelos 

colegas. Os resultados obtidos relatam que 17, 7% dos alunos teve apenas uma situação de 

vitimação; mais rapazes – 18,6% – do que raparigas -16,6% – experiências “graves” de 

bullying. 
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Neste mesmo estudo, verificou-se que 43% dos rapazes, e 44% das raparigas dizem que 

às vezes tentam impedir as situações de violência que ocorrem entre os alunos.  

Bullying, physical fighting and victimizacion é um dos capítulos inserido no estudo 

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study international report from the 

2001/2002 survey, promovido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Este estudo 

compreendeu 162.306 jovens de três idades sequenciais – 11, 13 e 15 anos, de 35 países e 

regiões. Craig & Harel (2002) resumem os resultados deste estudo.  

Assim sendo, 35% dos jovens indicam que estiveram envolvidos em actos de bullying 

para com outros nos meses anteriores. As percentagens variam entre os 30% para os 11 anos; 

38% para os 13 anos e 36% para os 15 anos. Constataram ainda que, existia uma maior 

incidência aos 13 anos e que era mais frequente nos rapazes que nas raparigas. 

Hoje reconhece-se o bullying como um fenómeno social, que pode surgir em vários 

contextos, como parte de relações pessoais entre adultos, jovens ou crianças em diferentes 

locais tais como: trabalho, prisões, lares de idosos, ambiente familiar, espaços de diversão, 

entre outros. 

Estes estudos servem ainda para termos a noção das prevalências encontradas para cada 

um dos grupos intervenientes. Os números são importantes para demonstrar a exactidão desta 

realidade.  

Ao mergulharmos no terreno, não o devemos por isso fazer, sem termos a noção dos 

dados realçados pelos estudos quantitativos, uma vez que são estes que nos reportam para 

possíveis formas de melhorar o processo interventivo, bem como, os dados que queremos 

recolher num futuro próximo.   

Contudo, não podemos descurar também os estudos que se referem às narrativas em 

vítimas e agressores. Mas, é numa das fases posteriores deste trabalho que se fará referência 

ao mesmo de um modo mais extenso e representativo, com a amostra deste mesmo estudo. 

 

1.4. - Atitudes face ao bullying – Diferenciação de géneros: 

Numa análise aprofundada sobre o desenvolvimento dos conceitos de agressão e 

violência, verifica-se que esta desde sempre existiu. Daí se constatar a importância da 

determinação do género e do papel deste nesta tipologia de manifestações, já que, a tradição 
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do comportamento agressivo prevalece no âmbito masculino, essencialmente como exemplo a 

nível hereditário.  

Um dos factos que suporta este mesmo ponto de vista é o de Lorenz, que afirma que o 

macho é mais agressivo que as fêmeas em grande parte das espécies animais (cit in Pereira, 

2002). 

As estatísticas criminais tornam-se peremptórias em demonstrar que, o maior número de 

perpetradores de violência pertence ao sexo masculino em qualquer uma das diferentes 

comunidades. “…o comportamento humano é regulado e formado por factores culturais. As 

diferenças na agressividade entre os sexos foram atribuídas aos diferentes papéis sociais 

associados e factores biológicos…” (Pereira, 2002). 

No entanto, o papel da mulher na nossa sociedade tem-se modificado largamente devida 

à sua emancipação, assumindo actualmente um cariz muito mais activo, dinâmico, e 

essencialmente independente, inclusive economicamente, o que a torna num alvo menos 

frágil, invertendo também o seu papel para sujeito agressivo face ao acto de violência. 

A agressão feminina é assim encontrada em várias regiões do mundo, com uma grande 

variedade de formas, embora o score mais elevado de comportamentos agressivos predomine 

nos homens, mas em contextos e circunstâncias muito distintas. 

As formas de agressão podem tomar múltiplas formas, todavia, sintetizam-se em três 

categorias fundamentais: agressão directa física, agressão directa verbal, e agressão indirecta 

por si só, passando logo depois para a diferenciação de género propriamente dita (Machado & 

Gonçalves, 2002). 

“ Os homens usam mais agressões corporais ao passo que as agressões verbais são 

mais do domínio das mulheres…” (Lagerspetz & Bjorkqvist, 1992, cit in Pereira, 2002) 

Os rapazes assumem mais os papéis de agressores, apoiantes do agressor e o de 

assistente, enquanto as raparigas assumem mais o papel de defesa da vítima (Salmivalli et al, 

1996, cit in Pereira, 2002). 

Segundo Lagerspetz & Bjorkqvist (1992 cit in Pereira, 2002), o processo de socialização 

funciona no sentido da diferenciação biológica, logo, encorajando a violência no homem, e 

levando a mulher a agir em sentido oposto, tornando-se apenas agressiva, quando provocada, 

ou a nível indirecto, exceptuando nas crianças mais pequenas. Enquanto que nos homens a 

agressão perpetua o cariz ofensivo, na mulher resulta de um mecanismo de auto-defesa. 

Fonseca (1992), demonstra também os rapazes como mais violentos que as raparigas, 

apresentando mais comportamentos de âmbito anti-social, apontando para a elação de que 

será o género de cariz mais agressivo. 
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Os rapazes são por isso, mais vítimas e mais agressores simultaneamente, sendo esta 

uma tendência mais notada nas idades mais avançadas de entrada no processo de adolescência 

(Olweus 1993, cit in Pereira, 2002). 

Ao passo que os homens utilizam mais a expressão corporal no foro agressivo, as 

mulheres por sua vez, exprimem mais o foro verbal e psicológico, assumindo inclusive um 

papel de defesa em relação a outras pessoas já vitimizadas (Lagerspetz & Bjorkqvist, 1992, cit 

in Pereira, 2002).  

Vários aspectos do comportamento masculino e feminino têm vindo a ser largamente 

analisados relativamente aos comportamentos de agressividade e bullying, concluindo-se 

através de inúmeros autores que: 

a) os rapazes são mais agressores que as raparigas (Whitney & Smith, 1993, cit 

in Pereira, 2002); 

b) Os rapazes são também mais vítimas que as raparigas (Olweus, 1993; 

Whitney & Smith, 1993, cit in Pereira, 2002); 

c) Os rapazes envolvem-se maioritariamente em situações de bullying, quer 

como vítimas, quer como agressores (Pereira, 2002); 

 

Assim sendo, alguns destes autores optam por esse mesmo motivo, por diferenciar 

algumas formas de agressão, agrupando-as nas respectivas categorias já anteriormente 

referidas de: agressão directa verbal (insultar, desrespeitar…); agressão directa física (bater, 

empurrar, pontapear…) e por último, agressão indirecta (espalhar rumores, dizer mal de 

outrem, criar intrigas, apartar colegas…). 

Segundo Bjorkvist, Lagerspetz, & Kaukiainen (1992 cit in Pereira, 2002), aos 11-12 

anos, as crianças finlandesas de sexo masculino, reportaram mais práticas agressivas físicas, 

contudo, a nível verbal não foram encontradas diferenças acentuadas entre os diferentes 

sexos. 

Já a agressão indirecta, parece ser mais usada pelas raparigas, embora até aos 8 anos tal 

não se verifique, possivelmente devido ao facto de não dominarem ainda aptidões sociais 

indicativas de índole agressiva. 

De relevar, contudo, o uso da agressão indirecta mais na fase da adolescência, o que 

perfaz uma mudança nas suas expressões comportamentais. O traço comum deste tipo de 

agressão é o de que o agressor pode não ser identificado, favorecendo consequentemente 

contra-ataques, e desconforto em todos os envolvidos.  
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Assim sendo, pode afirmar-se que em diferentes estudos se assiste a uma menor 

fiabilidade para a categoria de “agressão indirecta”, quer para as raparigas, como para os 

rapazes, já que o perpetrador pode não admitir o acto. 

Analisando por esse facto, os tipos de agressão sistematizados face a diferentes 

categorias e géneros, constata-se portanto, que os rapazes recorrem essencialmente à agressão 

de cariz directo, enquanto as raparigas pelo contrário, utilizam mais o tipo indirecto. 

 

1.5 – Efeitos da Agressão/ Vitimação: 

As crianças agressivas diferem das não agressivas relativamente aos valores e 

expectativas sociais, como afirma Kennedy & Peery (1993, cit in Pereira, 2002). As 

características mais referenciadas recaem sobretudo, na dificuldade em controlar os impulsos, 

défices nas aptidões sociais e crenças sociais irracionais, entre outras. A criança agressiva 

espera sempre que a agressão resulte da submissão da vítima, e não, numa situação de 

retaliação.  

O seu carácter persistente cria por esse facto múltiplos sintomas marcadamente nefastos 

para as vítimas, que por se sentirem continuamente atormentadas, se vêm afectadas no seu 

rendimento escolar, e por conseguinte, em toda a sua vivência quotidiana. 

 

 

 1.5.1 – A curto prazo… 

 Sempre que falamos de bullying, temos obrigatoriamente de especificar se estamos a 

falar de vítimas, agressores, e/ou vítimas e agressores já que têm motivações e vivências 

muito distintas, embora possam sê-lo simultaneamente com diferentes indivíduos. 

Poucos estudos demonstram as consequências a curto prazo desta problemática, estando 

associados a comportamentos tipo que se pretendem caracterizar, de forma a poder actuar-se 

precocemente na situação, minimizando os seus efeitos. Assim, podem enunciar-se alguns 

factores que se mostram mais relacionados, e que poderão permitir uma melhor intervenção 

nesse sentido.  

“Qual a origem da vitimação? Há duas correntes explicativas: a primeira assenta num 

défice de competências sociais, e a segunda nas teorias de vinculação/attachment” (Cowie, 

Boulton & Smith, 1992, cit in Pereira, 2002). 

Sharp & Thompson (1992, cit in Pereira, 2002), estudaram de que modo as crianças 

respondiam e paravam os comportamentos de índole agressiva. Uma amostra de 723 alunos 
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em escolas secundárias, onde 40 % haviam sido vítimas naquele ano lectivo, 20% das mesmas 

relatavam que se tornavam negligentes ao tentarem fugir da sensação de vítimas, enunciando 

sobretudo, sintomas psicossomáticos no seu dia a dia, podendo entre estes referir as típicas 

cefaleias, dores abdominais, ou simplesmente mau-estar.  

As vítimas experienciam por norma com mais frequência, sinais de frustração e rejeição, 

sentindo-se pouco aceites entre os grupos de pares, sendo por esse facto caracterizadas por 

dificuldades no relacionamento interpessoal, bem como no enfoque da partilha e cooperação 

com os mesmos. 

Os agressores, por outro lado, mantêm uma postura de liderança e conquista de 

superioridade nos grupos, não tendo estas, no entanto, que ser demasiado evidentes para o 

exterior. Porém, isso dá-lhes a segurança de poderem manter a sua vitimização latente para 

com as vítimas, ainda que seja apenas por pressão psicológica, impedindo estas muitas das 

vezes de os “enfrentar” (Machado &Gonçalves, 2002). 

 È esse comportamento de insegurança e pavor, que os vai incitar a repetir, tornando-as 

sucessivamente martirizadas na sua angústia de não se conseguirem impor. 

 

 

1.5.2 - A longo prazo… 

Olweus (cit in Pereira, 2002), apresenta um estudo longitudinal sobre o 

acompanhamento de rapazes vitimizados ao longo de vários anos. Este estudo empírico 

demonstra que: a) existe falta de continuidade – ou seja, a partir do momento em que essa 

determinada criança ou jovem se conseguir inserir, deixará de ter o estatuto de vítima, 

mostrando que a mudança poderá lhe facultar maior liberdade de imposição e de escolha do 

seu próprio grupo; b) existe um desenvolvimento adaptativo das vítimas – ou seja, a 

vitimização intensa e frequente, potencia o decréscimo dos índices de auto-estima, o que 

poderá realçar a intensidade ou não de quão a vítima se sente inferiorizada no seu papel, e a 

sua propensão a sintomas depressivos num futuro próximo; c) a normalização das vítimas – o 

que significa que muitas delas na vida adulta se adaptam e conseguem engrenar numa vida 

quotidiana normal. No entanto, este tipo de situação poderá ou não caracterizar mais tarde um 

tipo de personalidade mais vulnerável no sentido da fragilidade, ansiedade e depressão que 

poderá ser avaliada noutra tipologia de estudos de acordo com a exaltação dos sinais e 

sintomas. 

Em suma, o autor referencia que a frequência da vitimação tem tendência a decrescer 

com a idade, de acordo com a mudança de contextos de vida, e de inserção na comunidade. 
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Todavia, mantém-se a hipótese da relação entre este tipo de problemática e de possíveis 

sintomas de depressão na vida adulta. 

Para os mais jovens que sofrem deste tipo de vitimação no recinto escolar, Gilmartin 

(1987, cit in Pereira, 2002), fala-nos ainda de possíveis problemas que possam advir e 

manifestar no âmbito das relações íntimas, bem como na falta de auto-confiança por parte 

destes indivíduos face aos seus parceiros. 

As crianças “sós”, que apresentam dificuldade em fazer amigos, e a confiar seja em 

quem for, não conseguem assim, obter a noção de partilha, no sentido de desenvolver a sua 

própria necessidade de relacionamento interpessoal, estando por esse motivo, mais expostas à 

rejeição e agressão social a longo prazo. 

Reflectem sobretudo, as suas maiores dificuldades na fase da adolescência, indiciando 

um mau ajustamento à vida adulta, o que irá comportar riscos na área afectiva, bem como na 

sua faceta comunitária e de cariz social. 

Smith & Sharp enunciam alguns casos registados no Reino Unido de suicídio, 

salientando uma tipologia frequente e assídua de agressão. No entanto, as suas causas nos 

jovens nunca são largamente explicadas, sendo estes muitas vezes vitimizados até a morte 

sem que ninguém facilmente se aperceba (cit in Pereira, 2002). Estes casos de gravidade, 

geralmente comportam um abuso excessivo, mas também um grande isolamento e refúgio por 

parte das vítimas, o que influencia todas as suas restantes relações de amizade e decisões de 

vida levadas ao extremo do desespero. 

Crianças agressivas ou não agressivas, derivam essencialmente de um conjunto de 

valores aos quais são expostos, como demonstram Kennedy & Peery (1993, cit in Pereira, 

2002). As características mais evidentes manifestam-se ao nível do controlo de impulsos, e 

dificuldades apresentadas no relacionamento interpessoal. 

A literatura foca uma posição algo pessimista face às capacidades inerentes de 

adaptação social por parte das vítimas. No entanto, nem sempre estas se deixam influenciar, 

acabando por resolver interiormente os seus processos de vitimação através de um bom 

sentido de resiliência, e estruturação psicológica a nível pessoal e social (Sani, 2002). 

Já os agressores, implicam um risco acrescido, uma vez que o facto de se envolverem 

em condutas anti-sociais desde muito cedo os dissemina no mundo da criminalidade por 

natureza, além evidentemente, dos exemplos com os quais já tiveram oportunidade de 

conviver, no caso de terem tido modelos com a mesma índole. 

No Reino Unido, Lane (1989, cit in Pereira, 2002), refere que ser agressor na escola, é 

um forte indicador de delinquência num futuro próximo. 
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Assim sendo, podemos resumidamente ressaltar consequências tipo que podem ser 

sentidas a longo prazo para os agressores, tais como: a destruição da sua própria vida, 

denotando dificuldades em respeitar a lei e as normas sociais, logo, acrescida a uma má 

inserção social. Ainda talvez um difícil auto-controlo, ou até mesmo inexistente da sua 

conduta, e dos seus impulsos anti-sociais (Machado & Gonçalves, 2002).  

Já as vitimas, por outro lado, poderão (caso não consigam adaptar-se) vir a manter vidas 

de isolamento e infelicidade, deteriorada pela sombra do medo, da pouca auto-estima e auto-

confiança em si mesmas, resultando isso numa má concentração em termos cognitivos, e 

ainda um difícil ajustamento à vida adulta, podendo inclusivamente repercutir-se nos seus 

relacionamentos íntimos. 

É possível assim, averiguar o quão nocivo pode ser quer o papel de vítimas, quer de 

agressor, evidenciando quer consequências imediatas, quer a longo prazo, mesmo que 

imbuam um clima passivo, apresentando sinais de sofrimento e incompreensão que pode ser 

travada mais facilmente com uma intervenção atempada.  
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Capitulo 2  

Correntes explicativas do Comportamento Agressivo 

 

2.1 - “Correntes Explicativas do Comportamentalismo” 

Skinner e o Condicionamento Operante 

O modelo comportamentalista defende que “…muitas das reacções psicológicas são 

resultantes de uma aprendizagem…”(Bénomy, 2002, cit in Gonçalves, 1999), interessando-se 

preponderantemente pela relação entre objectos e acontecimentos do meio social (estímulos), 

bem como a resposta do organismo a estes mesmos eventos. 

Enquanto que para Pavlov, todo o sentido da aprendizagem se resumia ao 

estabelecimento de uma ligação entre um novo estímulo e uma resposta reflexa prévia do 

organismo, Thorndike afirmava a ligação entre um estímulo e uma nova resposta, embora 

para ambos, o estímulo antecessor constituísse um elemento fulcral no processo de 

aprendizagem (Gonçalves, 1999). 

No seu modelo behaviorista, Watson e Skinner excluem assim, os processos mentais da 

psicologia científica, sendo para estes, todos os comportamentos apreendidos, e as reacções 

emocionais, específicas, e associadas a estímulos do foro ambiental. Skinner, no entanto, 

havia verificado que o meio não estimulava por si só o comportamento, seleccionando-o sim, 

a partir das suas consequências. Segundo este, o comportamento era regulado por essas 

mesmas consequências, ocupando estas, mais que os antecedentes, um lugar privilegiado no 

desenvolvimento da aprendizagem humana (Gonçalves, 1999). 

 Para o autor, o estímulo não desencadeava por si só a resposta, sendo através da 

associação da ligação deste a uma consequência que se adquirem as propriedades 

discriminativas da indução da resposta. Assim, o estímulo funciona como um sinal 

probabilístico de ocorrência de determinados contextos consequentes, aumentando ou 

diminuindo desta forma a probabilidade de ocorrência de uma mesma resposta. 

 Nas suas investigações, Skinner foi desenvolvendo alguns dispositivos experimentais, 

que lhe permitissem avaliar as leis da aprendizagem a partir da aquisição e desenvolvimento 

de respostas de cariz instrumental.  

  Logo, este comportamento era seguido de uma consequência agradável, ou seja de um 

reforço positivo “…dá-se o nome de reforço a uma consequência de um comportamento que 

tem como efeito aumentar a frequência, duração ou intensidade desse comportamento…” 
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(Gonçalves, 1999). Prontamente o animal aprendia a mecanizar o comportamento para 

obter alimentação.  

Para além deste método, o investigador ainda complicou um pouco mais, utilizando 

outras estratégias como sinais luminosos, de forma a criar estímulos discriminativos, 

sinalizando desse modo, a probabilidade de ocorrência de uma determinada consequência face 

aos actos em questão. 

Assim, Skinner (1938), formulava então as suas duas principais leis do paradigma do 

Condicionamento Operante: 

1. aquando da ocorrência de um comportamento, era seguida a apresentação de uma 

consequência de reforço, aumentando assim, a força do comportamento; 

2. aquando da ocorrência de um comportamento, previamente fortalecida por um 

processo de condicionamento, deixa de existir uma consequência reforçadora, 

diminuindo assim, a força do comportamento; 

De salientar ainda que, a frequência, duração, ou intensidade do comportamento nesta 

teoria, é orientada por dois princípios motivadores denominados fundamentais: a busca do 

prazer e a fuga à dor (Skinner, 1938). 

Deste modo, a busca do prazer identifica-se com tudo aquilo que enfatiza o reforço 

positivo, e que se define pelos acontecimentos apresentados pela resposta e que aumentam a 

sua frequência, duração ou intensidade. 

Já o reforço negativo, associa-se à fuga à dor, consistindo no acontecimento que põe 

um término a uma situação ou contexto aversivo, aumentando assim, em consequência, o 

comportamento precedente.  

As principais estratégias operantes não são mais do que técnicas que procuram o 

aumento ou diminuição de um determinado comportamento através da manipulação das 

respectivas consequências do mesmo, bem como dos seus estímulos discriminativos. 
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2.2 - A Modelagem: 

A Aprendizagem Social de Bandura 

“…Embora uma grande quantidade de aprendizagens tenha lugar através do treino e 

reforço directo, grande parte do repertório comportamental da pessoa pode ser adquirido 

através da imitação ou daquilo que uma pessoa observa nos outros…”(Bandura, 1961). 

 Este autor cingia-se assim, a constatar um dos mais significantes meios de influência na 

aprendizagem humana, que dizia respeito sobretudo, aos comportamentos dos outros.  

A rapidez e facilidade dos processos comunicativos da actualidade, faz com que a 

sociedade exponha diariamente os seus conterrâneos a uma multiplicidade infinda de 

modelos, nos mais diversos contextos, dominada essencialmente pelo poder da informação. 

Desprezar este contexto de aprendizagem seria ignorar a fonte mais forte a que crianças 

e adultos estão sujeitos numa era dominada pela comunicação social, o que seria um erro 

crasso (cit in Gonçalves, 1999).  

Múltiplos comportamentos podem ser aprendidos por um processo de observação, onde 

o reforço e a própria prática têm influência. Segundo as avaliações experimentais do autor, até 

mesmo a agressividade pode vir a ser modelada.  

Para o paradigma da Aprendizagem Social, a reprodução de um comportamento a nível 

motor obedece a uma série sequencial de cinco etapas essenciais: atenção, retenção, iniciação, 

monitorização e aperfeiçoamento; sendo os processos vicariantes de instrução e modelagem 

elementos fundamentais para as duas primeiras etapas, ao passo que a prática do reforço se 

torna imprescindível para os restantes. 

Quer o reforço, quer a punição, simbólica ou real, contribuem para inibir ou desinibir 

comportamentos aprendidos. Nesse âmbito, a modelagem passa a constituir um elemento 

fundamental para aquisição desses mesmos actos, ao passo que a prática no sentido de reforço 

se torna o elemento base para a sua reprodução em termos motores.  

Verifica-se então que, a prática e o reforço se mostram imperativos para o 

aperfeiçoamento numa fase de aprendizagem de um dito comportamento. 

 Contudo, nem só as respostas motoras se podem apreender por observação. O processo 

de aprendizagem por observação não se produz de forma automática, não bastando a simples 

exposição de um sujeito a um certo estímulo modelar para que o comportamento ou regra 

sejam apreendidos de imediato. 
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 Bandura (1977) defende também inequivocamente que a modelagem difere de uma 

simples mimetização de uma resposta, logo, enquanto a primeira etapa se restringe apenas a 

respeitar uma regra, a segunda consiste na reprodução topográfica de um dito comportamento 

(modelagem). 

Nesse caso, se pensarmos que as regras são compostas por componentes abstractos 

cognitivos, talvez o processo se denote mais eficaz se se procurar aplicá-la num discurso 

interno, sendo esta denominada por Modelagem Cognitiva. 

“…a aparente divergência entre a teoria e a prática pode ser reconciliada postulando 

que os processos cognitivos medeiam a mudança, mas que os acontecimentos cognitivos são 

induzidos e alterados mais rapidamente pelas experiências de mestria resultantes de 

execuções eficazes…” (Bandura, 1977). 

As aprendizagens dos indivíduos são a sua maior fonte de generalização de percepções 

de auto-eficácia em diversas tarefas e contextos, sendo estas que explicam mais que as 

aprendizagens em si, três dimensões manifestamente díspares de confrontação com as tarefas: 

1) a percepção de auto-eficácia que determina se um comportamento se inicia ou não; 2) as 

experiências de auto-eficácia determinam a quantidade de esforço dispendido numa dada 

tarefa; 3) as mesmas percepções atrás referenciadas predizem a persistência do indivíduo face 

às circunstâncias e obstáculos. 

Pode assim concluir-se que para o investigador, os estudos no domínio da aprendizagem 

social o colocam numa posição paradoxa. Se por um lado, teoricamente afirma que as 

mudanças são conceptualizadas em termos de alterações nos processos e estruturas 

cognitivas; por outro, os métodos usados na mesma, são na sua generalidade de natureza 

comportamental, procurando conciliar ambos os pontos de vista.  

Desse modo, a aparente divergência entre teoria e prática acaba por assumir um novo 

rumo. Para Bandura, as aprendizagens, quer se verifiquem por experiência, quer por 

observação, culminam efeitos a partir da sua alteração cognitiva das percepções nos sujeitos 

acerca da sua eficácia pessoal, sendo esta a mediadora que irá predizer a sua evolução futura. 

  

2.3 – Correntes Explicativas da Agressividade / Violência 

“…há aqueles para quem a explicação deste fenómeno é porque «nascemos assim», o 

que implica que esta seja uma característica inerente ao ser humano. Mas, esta explicação 

não é suficiente para compreender a natureza da agressividade humana…”(Ramirez, 2001). 
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O estudo do comportamento denominado agressivo tem vindo a ser abordado a partir de 

vários quadros conceptuais algo diversos, e com perspectivas bem distintas, que variam desde 

o contexto social ao meio biológico, interagindo inclusivamente ambos. 

Definimos então agressão como “…qualquer forma de conduta que pretende ferir 

alguém, física ou psicologicamente…”(Berkowitz,1993, cit in Ramirez, 2001). 

Este tipo de conduta, além de provocar dor e sofrimento, pode provocar ainda pesar ou 

rejeição, sendo portanto, de qualquer forma censurável.  

Neste âmbito, destaca-se ainda forçosamente o seu intuito de intencionalidade, onde o 

dito agressor com tal acto, pretende obter algo ou coagir alguém, exprimindo essencialmente 

uma posição de poder e domínio sobre a vítima. 

Existem múltiplas definições de tipos de agressividade na área da saúde mental, sendo 

alguns deles integrados já no nível de distúrbios de personalidade. A área da infância e 

adolescência, caracterizada por um padrão de comportamento repetitivo e de cariz persistente, 

na qual se violam os direitos e normas sociais fundamentais de outrem, na sua generalidade da 

mesma faixa etária (Ramirez, 2001)  

Um número cada vez maior de crianças encontra-se envolvido em situações de mau 

trato ou condutas de agressividade, englobando problemas relacionais que transcendem o 

comportamento familiar ou escolar. 

Olweus (1993) num estudo sobre agressão e aceitação de rapazes na fase da 

adolescência, refere a estabilidade do comportamento ao longo dos anos, não só na dimensão 

relativa à agressão, mas também à aceitação pelos pares.  

Este, diz-nos que as crianças vítimas não são, por norma, muito assertivas, nem 

dominam algumas competências sociais, caracterizadas maioritariamente por medo e 

insegurança. São crianças de certo modo, mais ansiosas e incapazes de reagir aquando do 

momento da agressão.  

Segundo Almeida (1995, cit in Ramirez, 2001), as crianças agressivas denotam mais 

popularidade que as crianças vítimas, sendo invariavelmente rejeitadas, mas conseguindo o 

auxílio de alguns colegas que os apoiam e servem de suporte nas suas práticas agressivas. 

Por outro lado, Lorenz (1992) realça três funções fundamentais do comportamento 

agressivo: 

1. a repartição dos seres vivos no espaço dito disponível, 

2. a selecção efectuada pelas lutas entre rivais; 

3. a defesa da prole;  
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Segundo este, um simples ganso inserido numa outra família que não a sua, denota 

medo dos estranhos, e quanto mais medo demonstra, mais tende a ser atacado. 

A sua corrente etológica explica a natureza inata e adaptativa da agressividade animal, 

incluindo evidentemente, a natureza humana. Para si, os padrões de conduta de ataque e 

defesa, medo e ameaça, constituíam um sistema hostil de defesa pessoal, de território próprio, 

bem como dos direitos pessoais. Assim, o único objecto de raiva propenso à agressividade 

dentro de certas espécies é a sua defesa contra os restantes.  

A obra de Lorenz tornou-se bastante difundida devido ao facto de ter sido prémio Nobel. 

O seu modelo propôs, por isso, a negociação verbal como técnica de resolução de conflitos, 

produzida sobretudo, pela confrontação de interesses e motivações. 

Dollard et al. (1939 cit in Pereira, 2002), estabelece uma relação directa entre o 

comportamento agressivo e ansioso. Este modelo descreve o processo psicológico 

desencadeante desses mesmos comportamentos. 

Já Bandura & Walters (1963 cit in Pereira, 2002), relacionam o comportamento 

agressivo com a aprendizagem e o modelo social. Desta forma, estes comportamentos são 

aprendidos pela exposição a modelos pessoais e familiares, que serão reproduzidos pelos 

indivíduos observantes.  

No entanto, as nossas crianças e jovens estão cada vez mais expostos a modelos de 

agressividade e violência, não apenas no seu meio privado, mas também nos media, daí, uma 

cada vez maior preocupação nas futuras investigações, às quais estes itens não podem passar 

despercebidos. 

A “…educação e cultura deveriam tender a eliminar as formas agressivas de resolução 

de tensões que provocam as diferenças individuais…”. A educação devia sim, “…valorizar e 

promover os comportamentos de empatia, e negociação verbal, o intercâmbio de ideias, a 

cedência de ambas as partes na procura da justiça, no direito à igualdade de oportunidades 

para todos e no direito à diferença interior de cada um…” (Pereira, 2002). 

Na generalidade, entre as variáveis que se encontram relacionadas com a etiologia 

familiar de agressão infantil, citam-se maioritariamente: a carência de estruturas de referência 

como modelo, as práticas inconsistentes de indisciplina, a falta de reforço positivo no 

comportamento agressivo, a utilização de violência na resolução de conflitos, o isolamento 

social da família afectiva, a rejeição parental, o emprego de castigos físicos, bem como a 

dificuldade de controlo dos pais face aos seus filhos, e a história de conduta anti-social a nível 

familiar (Ramirez, 2001). 
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Educar, implica muito mais que aprender a repassar modelos ou transmitir 

conhecimentos. Implica também partilhar, corrigir, reformular o que está errado, procurando 

com isso, explicar o porquê de tomar esta e não aquela decisão ou atitude, neste ou naquele 

determinado contexto, punindo sim, se necessário, mas de modo adequado a criar condutas 

disciplinares correctas e eficazes. 

As posições sociológicas já variam um pouco mais. Durkeim (1955), inspirador das 

teorias sociais, sustenta a ideia de que a causa que determina o facto social deve procurar-se 

noutros mesmos factos de cariz social que antecedem esse mesmo condicionamento de risco, 

bem como nos estados de consciência a si inerentes. 

Para este, o homem civilizado é considerado o único com capacidade e inteligência para 

levar a cabo um acto agressivo organizado, daí a sua relevância em termos sócio – culturais. 

Blumer (cit in Ramirez, 2001), por seu turno, afirma que quanto maior for o nível 

comunicativo entre os membros de um denominado grupo de risco, maior capacidade 

denotam de resolver as suas dificuldades em comum. 

 “ …o modo como agimos é induzido pela forma como fomos condicionados e 

socializados…” (Ramirez, 2002). E, a cooperação e a competição tornam-se por esse mesmo 

motivo as duas grandes faces da conduta grupal, sendo a primeira um elemento significativo 

da conduta «social»; e a segunda, da conduta «anti-social» (Deutsh, 1953, cit in Ramirez, 

2002). 

Em suma, definir o comportamento agressivo não é de todo, uma tarefa simples, pois 

pode, como verificamos, ser entendido sob diversas perspectivas. Todavia, também não pode 

ser compreendido como finalidade unívoca, já que, embora a característica mais marcante seja 

a intenção de ferir, a sua verdadeira origem motivacional pode passar apenas pela mera 

necessidade de auto-defesa ou de ripostar, ou ainda também de sobressair ou exercer 

implicitamente um desejo de posse, poder ou domínio. Daí a necessidade de possuirmos 

conhecimento generalizado, de modo a podermos abranger o maior número de efeitos 

preventivos possível nestes casos. 

Olweus, Blumer, Bandura, Skinner, Bowlby, Durkeim, são apenas alguns dos clássicos 

mais conceituados no estudo desta temática que optamos por enunciar, devido às inúmeras 

metodologias que suscitaram com a qualidade da sua investigação. Contudo, continua a ser 

uma temática a merecer toda a atenção e revisão da nossa parte como investigadores que 

somos. 

A finalidade deste capítulo nesta tese prende-se assim, com o facto de podermos inferir 

várias hipóteses susceptíveis do comportamento agressivo no contexto estudado, o que nos 
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faz questionarmo-nos a nós próprios, aos nossos estudos, e a procurar cada vez mais respostas 

adequadas a dar às situações com que nos deparamos na nossa prática profissional.  

Daí a sua relevância, e a necessidade de direccionar a multiplicidade de respostas 

possíveis e inerentes a todos os casos existentes. 
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Capitulo 3 

 

3.1 – O papel do ensino “Técnico-Profissional” na Educação Nacional: 

Por Formação-Profissional entende-se: “o conjunto de qualificação acumulada por 

uma pessoa relativo ao seu papel produtivo na sociedade. Geralmente envolve cursos 

regulares (ensino secundário, universitário, pós-graduação) e também cursos adicionais, 

além de experiência prática. A formação pode ser feita de várias formas e tem como objectivo 

dar a conhecer ou actualizar os conhecimentos do indivíduo acerca de um tema.” 

(Wikipédia, 2007).  

 

Fora do sistema escolar tradicional, a formação profissional pode ser desenvolvida por 

diversas entidades, com destaque para o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que 

gere o sistema de aprendizagem no âmbito formativo, desenvolvendo para o efeito cursos de 

qualificação específicos para a aquisição de determinadas competências. 

A mão-de-obra portuguesa foi caracterizada por um nível relativamente baixo de 

habilitações escolares face à União Europeia. Assim, a qualificação profissional, passa 

também por melhorar essa mesma estrutura, atribuindo maior capacidade e competências 

àqueles que detêm um nível de escolaridade inferior ou quase nulo. 

O número de instituições ou organismos de formação cresceu consideravelmente nesta 

última década, essencialmente como sequência da adesão do nosso país à Comunidade 

Europeia, assistindo-se por isso, a uma maior preocupação em elevar a qualidade da formação 

no sentido de uma adequação eficiente da mesma aos variados contextos laborais, bem como 

aos respectivos destinatários, criando para o efeito medidas e dispositivos próprios para esse 

objectivo. 

Foram por isso, criadas novas entidades com competência nos domínios de investigação 

e do apoio à Educação/Formação, visando promover o reforço da qualidade da acção 

educativa e da sua gestão, contando para tal com um novo esforço organizativo. 

Os fundos estruturais europeus (FSE e FEDER) tornaram-se por esse motivo, uma 

significativa contribuição nesse mesmo desenvolvimento, tal como na consolidação do 

próprio sistema de formação profissional em Portugal, criando também conjuntamente efeitos 

positivos no crescimento do PIB e na criação de novos empregos com tarefas múltiplas e mais 

direccionadas nas empresas do país (CEDEFOP, 2000).   
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“…em 1991, por via da regulamentação da Lei de Bases do sistema Educativo (LBSE) 

foi estabelecido, por um lado, o quadro geral de reorganização e desenvolvimento da 

educação de adultos nas vertentes de ensino recorrente e de educação extra-escolar e, por 

outro, o enquadramento de diversas medidas introduzidas a partir do final dos anos 70…” 

(CEDEFOP, 2000). 

Apesar do crescente cumprimento da escolaridade obrigatória e escolarização da 

população portuguesa, são registadas novas iniciativas dirigidas à respectiva consolidação, 

nomeadamente para públicos-alvo não escolarizáveis de modo convencional, e também para 

benefício de grupos de idade escolar com inúmeras dificuldades de cumprimento do seu 

calendário convencional.  

A formação Profissional, inscreve-se assim, no sistema educativo, quando promovida 

pelo Ministério da Educação, bem como no mercado laboral quando realizada (ou tutelada) 

pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade, e ainda outros ministérios sectoriais ou 

entidades adjacentes. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) estrutura assim, o sistema educativo, 

referenciando um conjunto de modalidades especiais de ensino, destacando-se entre elas, o 

ensino recorrente e a formação profissional realizada nas escolas profissionais, ou ainda a 

educação especial e o ensino á distância (CEDEFOP; 2000). 

A escolaridade obrigatória em Portugal inicia-se aos 6 anos, terminando 

aproximadamente aos 15 anos. Os alunos que concluem a escolaridade obrigatória e que 

pretendem seguir a sua actividade formativa, foram desde sempre confrontados apenas com a 

oferta do ensino secundário (geral e mais tarde profissional), podendo ainda optar por 

algumas modalidades externas ao sistema educativo, mas contudo, ineficazes. Muitos dos 

cursos existentes, não facultam ainda o numero de vagas suficiente a todos os alunos que os 

requerem, fazendo com que estes sejam forçados a uma segunda opção que muitas vezes se 

torna frustrante, pois não é a vertente pretendida. 

A presente tendência evolutiva do sistema educativo passou assim, a contemplar uma 

maior diversidade de currículos, onde o ensino básico ou denominado ensino “normal”, pôde 

passar a ser substituído por currículos de foro alternativo, concebidos e promovidos pelas 

próprias instituições escolares, bem mais adequados às necessidades de cada aluno no 

contexto público. 

Passaram também a existir como oferta alternativa cursos de “Educação/Formação” 

(desde 1997), destinados a jovens que pretendam possuir o diploma do 9º ano de 

obrigatoriedade escolar, sem qualquer tipo de qualificação profissional, e que não queiram 
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prosseguir os estudos no ensino secundário. Estes cursos, foram os utilizados para este estudo, 

e permitem assim, a obtenção de uma qualificação profissional específica e alternativa, 

conferindo-lhes o diploma de frequência do curso e da escolaridade obrigatória efectuada, 

dando-lhes mais facilidade de acesso ao mercado de trabalho (CEDEFOP, 2000) através da 

sua dupla certificação. 

Uma das características da formação profissional em Portugal, reside essencialmente 

numa expressiva oferta de cariz sectorial (tutelada sobretudo, por serviços públicos), que 

partindo das necessidades concretas manifestadas pelos diversos sectores da actividade, se 

constituiu como adequada aos mesmos, e muitas vezes como alternativa aos maiores sistemas 

nacionais. 

Desse modo, a análise dos sistemas de formação profissional parte da descrição das 

estruturas dos dois ministérios (Educação e Trabalho/Solidariedade) com uma 

responsabilidade horizontal sob os sectores mais necessitados a nível nacional. 

A formação profissional enquadra-se, assim, legalmente pela LSBE e pelos Decretos-lei 

401/ 91 e 405/91. Ambos os diplomas diferenciam, por isso, a formação inserida nos sistemas 

educativo e de mercado de trabalho, quer pela sua tipologia, quer pela sua dispersão de 

públicos-alvo, níveis de formação prioritários, avaliação pedagógica e respectiva certificação. 

Contudo, a existência de uma oferta formativa bastante diferenciada e diversificada, não 

só pelas suas características, mas também pela sua própria gestão, propicia um crescendo da 

problemática interna e externa dos sistemas e sub-sistemas na qual se encontra envolvida. 

Entende-se, portanto, por formação profissional inicial, “ as intervenções que promovem 

a aquisição e o desenvolvimento dos conhecimentos e competências completos e necessários 

ao exercício profissional devendo conferir uma qualificação certificável.” (O Sistema de 

Formação Profissional em Portugal, 2000) 

Assim sendo, os cursos desenvolvidos pelas escolas profissionais, constituem uma 

modalidade especial de educação alternativa à oferta do sistema regular, tendo como objectivo 

prioritário a oferta de um tipo de ensino profissionalizante, orientado para as necessidades de 

âmbito local e regional, promovido por uma multiplicidade de cursos que lhes conferem para 

o efeito um certificado de frequência e qualificação profissional num determinado domínio. 

Os seus planos de estudo, por sua vez, apresentam três vertentes; a sócio-cultural, que é 

comum a todos os cursos; a formação de âmbito científico, e por último, mas não menos 

importante, a vertente tecnológica, sendo que, as duas primeiras variam de acordo com os 

«perfis de formação» referidos a famílias de determinadas profissões. 
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Quanto aos seus programas, são organizados de forma modular, sendo combináveis 

entre si, e distintos mediante o nível de escolaridade e qualificação profissional a que 

correspondem. 

Em suma, pretende-se ao fim e ao cabo, potenciar a qualidade e eficácia no mercado de 

trabalho, aumentando a liberdade de escolha e iniciativa dos próprios alunos/formandos. 

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), é a entidade pública a quem 

compete exercer as políticas laborais e formativas definidas pelo Governo em cada ano 

lectivo. Criado em 1979, integrou na sua génese o serviço de emprego nacional, bem como o 

da formação profissional, tendo como função primordial a transparência, a melhor 

organização e o equilíbrio do seu mercado (CEDEFOP, 2000). 

A formação profissional localizou-se assim dessa forma, nesta estrutura como um 

instrumento fundamental na política de trabalho, tendo para tudo isto ainda de se formar 

«formadores», que embora dotados de graduações correspondentes à sua respectiva área de 

trabalho, tiveram a necessidade de fazer um curso próprio para ficarem habilitados neste tipo 

de especificidade pedagógica - o Curso de Formação Pedagógica de Formadores (CAP) 

tornou-se então, indispensável nesta directiva. 

A importância deste capítulo no trabalho deve-se assim, sobretudo, à necessidade que 

existe de dar respostas à sociedade face à implementação e qualidade deste tipo de ensino, 

bem como à sua finalidade face ao tipo de alunos que abrange e a sua origem, quer pessoal, 

que social, e acima de tudo integrá-la na realidade escolar nacional, já que abrange faixas 

etárias semelhantes.  

Ainda também verificar até que ponto difere ou não do tipo de ensino dito regular na 

temática do bullying, e na semelhança ou não dos casos existentes e sinalizados. 
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Capitulo 4  

4.1 – As Narrativas: O Processo Conversacional de Mudança 

 

“ O conhecimento não é um processo auto-reflexivo ou uma prática discursiva, a vida é 

ela própria conhecimento. Neste sentido, defende-se que qualquer ser vivo é já uma teoria do 

seu próprio meio e, mais ainda, trata-se de uma teoria activa que modifica proactivamente o 

seu meio para se modificar a si próprio como construtor do conhecimento…” 

 (Óscar Gonçalves, 2000:27) 

Explorando as palavras de Gonçalves (2000), podemos olhar para o crescimento como 

uma fase de descoberta, um novo caminho na existência de um ser humano. Um caminho que 

a leva a conhecer algo que ainda desconhece, a completar o seu mundo de experiências, bem 

como, a diversificar o seu nível de conhecimento. 

O mesmo se pode afirmar da adolescência. Um processo novo, uma nova fase de vida, 

que transforma esse mesmo processo de crescimento, em função, sobretudo, das vivências 

diárias com que o jovem se depara. 

Um conhecimento esse, inseparável na existência de cada um de nós, e depende por isso 

mesmo, da subjectividade dessa mesma existência (Gonçalves, 2000). 

Como abordou Erikson (1986), existe uma continuidade histórica ao longo do nosso 

ciclo de vida, isto é, a verdadeira noção de projecto de vida. A noção da existência de um fio 

condutor que interliga as nossas vivências passadas com os momentos presentes, e 

consequentemente a ideia do que ainda está por vir. Nessa mesma linha, surge também 

Gonçalves (1993, 2000), referenciando que, “nós somos sujeitos de um projecto” (Gonçalves, 

2000:20). 

Este trabalho visa o objectivo de procurar explorar a experiência das vivências destes 

jovens, buscando essencialmente os significados que surgem espontaneamente no relato 

dessas mesmas experiências enquanto pessoas que vivenciam problemas com os quais não 

contam, e para os quais nunca foram preparados a lidar. De que modo a sua noção de 

crescimento e projecto de vida foi influenciado por estes acontecimentos de nefastos? Que 

alterações foram feitas? Como aprenderam a agir perante tal vivência? Que tipos de lição 

retiraram, se é que retiraram? 

Foram estas as questões com as quais nos deparamos durante este percurso, encetando 

por isso, por procurar pessoas alvo desse mesmo problema, porque o vivenciaram de algum 
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modo durante o seu percurso de vida, e portanto, conhecedores de modos de agir distintos 

perante o mesmo acontecimento ao longo do seu crescimento enquanto jovens adolescentes. 

Ouvimos e tornamo-nos ouvintes passivos de um narrar de histórias, não apenas de 

bullying, como também de vida… 

Prosseguindo essa mesma caminhada, procurou-se olhar para cada história como única, 

como uma verdade, como uma diferente perspectiva de um mesmo fenómeno. Isto porque, 

como realça Gonçalves (2000), não existe uma verdade só. Existe sim uma relatividade de 

histórias e vários modos distintos de olhar o mundo, ou um simples aspecto de vida. 

Foram escutados assim no segundo estudo prático, oito estudantes da escola 

evidenciada, construindo cada um deles uma narrativa diferente com uma mesma entrevista, 

onde os seus discursos surgiram espontaneamente com perguntas sugestivas, sendo a história 

reconstruída nessa mesma base de escuta e também observação de conduta. De entre eles, 

cinco das quais vítimas e as restantes três, agressores. 

Foram tidas ainda em consideração as diferenças e semelhanças que surgiram nestes 

mesmos percursos, tentando perceber o intuito quer dos agressores, quer das vítimas, 

salientando alguns factores que possam ser comuns ou dispares neste tipo de problemática de 

forma a percebermos melhor as motivações que a atraem. 

Dentro do sentido construtivista atribuído ao Self, os indivíduos dão a conhecer as suas 

experiências de vida através das histórias que contam. 

Dessa forma, e porque as narrativas não são mais que construções linguísticas e sociais, 

nas quais as suas “verdades” são mencionadas de modo pragmático, não objectivo, essa 

mesma história pode ser reescrita sempre que “desafiada por acontecimentos inesperados e 

incongruentes” (Neimeyer, 2001; Romanoff, 2001, cit in Gonçalves & Gonçalves, 2007). 

O processo narrativo tem tomado posição ao longo do tempo, sendo já reconhecido 

como um elemento significativo em processos de intervenção, e adaptação ou resiliência.  

Nesse sentido, vários investigadores têm vindo a considerar as narrativas de foro 

pessoal, como meios de compreensão e adaptação às problemáticas envolvidas. 

A proposta narrativa assenta em aspectos teóricos que nos asseguram a noção de que, 

pessoas que vivenciaram situações traumatizantes, revisitam esse acontecimento 

repetidamente, bem como as circunstâncias a ela inerentes durante o decurso do seu 

quotidiano.  
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Além disso, a metodologia de cariz narrativo, é apresentada como um dos recursos mais 

eficazes no âmbito da recordação e reconstrução de experiências de foro pessoal (Capps & 

Bonanno, 2000, cit in Gonçalves & Gonçalves, 2007). 

A razão pela qual se iniciou esta caracterização, deve-se sobretudo ao facto de, o 

Construcionismo ser um dos principais modelos psicoterapêuticos onde a conversação e 

mudança ocorre a partir das modificações nas narrativas pessoais, embora não seja fácil 

caracterizar o mesmo modelo por abranger uma grande diversidade de perspectivas 

(Gonçalves & Gonçalves, 2007). 

No que se refere a acontecimentos significativos, as pessoas tendem a reflectir sobre o 

seu significado na forma de narrativa, logo, o acto de narrar por si só, cria teorias sobre o self 

e sobre o mundo, não estando estas confinadas apenas a actos do passado, mas de igual modo 

a guiarem a compreensão e o seu comportamento no presente e futuro (Capps &Bonanno, 

2000; Romanoff, 2001, cit in Gonçalves & Gonçalves, 2007). 

O conhecimento não acontece portanto, porque temos um acesso privilegiado ao real, 

mas porque determinados arranjos sociais constituem formas de significado viáveis. 

(Gonçalves & Gonçalves 2007). 

O processo de construção de significado dá-se então, pela construção partilhada do 

significado da história, e não pela descoberta de simples “verdades”. Mais que perguntarmos 

a posição do indivíduo face ao sucedido, interessa-nos essencialmente que possamos expandir 

construções e explorações por ele permitidas, facilitando-lhe o seu processo de libertação. 

O facto de vivermos cada vez mais numa sociedade globalizada e uniformizada faz com 

que este problema seja cada vez menos visível. Á medida que outros modelos psicológicos 

vão sendo assimilados pela cultura, outras grelhas de compreensão ganham primazia, sendo o 

processo das narrativas apenas um deles. 

Gonçalves & Gonçalves (2007), fazem assim um ponto da situação, realçando a 

concepção narrativa como um modelo alternativo na base clínica, que pode ser maleavelmente 

adoptado nas mais diversas situações problemáticas do nosso quotidiano psicoterapêutico. 

Já Luís Botella (cit in Gonçalves & Gonçalves, 2007), refere a reflexão sobre as 

potencialidades de aproximar as Teorias Construtivistas ao construcionismo social, uma vez 

que ambos os modelos enfatizam a importância do significado. Assim, favorecem os 

processos relacionais de construção da realidade, bem como o papel da narrativa e construção 

discursiva dos problemas de foro psicológico como transformação psicoterapêutica. 
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 Rangel e Gonçalves (cit in Gonçalves & Gonçalves 2007), falam também de um 

modelo que apresentaram como manual, adaptado a crianças e adolescentes com perturbações 

ansiógenas, abordando para tal casos clínicos e respectivas discussões. 

A “Deconstructing Psychoterapy” (Parker, 1999, cit in Gonçalves & Gonçalves, 2007), 

não é então mais que uma construção da natureza socialmente construída do diagnóstico, e 

respectiva terapia imbuída, utilizando para tal uma simples frase ou um texto que permita a 

transmissão de um pensamento traumatizante como uma forma de libertação e desmistificação 

de algo problemático, que se transforma apenas numa simples recordação de vida. “O 

significado humano não só é importante, mas é central no processo de mudança...” 

(Gonçalves, 2007). 

As narrativas não passam de meras representações da realidade, não podendo ser vistas 

como uma réplica exacta da realidade, ou do acontecimento descrito, mas sim, pequenas 

descrições de uma experiência vivida, sujeita a mudanças, reinterpretações, e processos de 

evolução. 

Assim sendo, a forma como os indivíduos expressam essa experiência, a sua 

organização no tempo, o seu modo de a comunicarem, facilitará o seu processo de construção 

face a uma nova maneira de a ver, vivenciar, e sentir, construindo a sua própria história de 

modo totalmente diferente. 

Todo o processo atinge desse modo um formato circular, onde as histórias criam uma 

estrutura nas nossas vidas, a qual consideramos como real. Simultaneamente, as nossas vidas 

bem como as nossas percepções, estabelecem a estrutura das nossas histórias. Como tal, nós 

criamos as nossas histórias e vemos o nosso mundo e a nós mesmos através da matriz dessas 

ditas histórias: “ É na existência de uma matriz narrativa que o sujeito consegue um 

distanciamento da sua experiência, sendo capaz de abrir a construção do seu conhecimento 

na direcção de horizontes múltiplos de significação. Por outras palavras, nós construímos 

conhecimento da nossa experiência graças a esta capacidade de organizar conhecimento em 

termos de uma matriz narrativa” (Gonçalves, 2000). 

É esta nova janela que o mundo narrativo abre e que nos permite aceder a um novo 

caminho de conhecimento e aperfeiçoamento no modo de explorarmos todas estas histórias de 

vida, facilitando-nos todo o seu processo de compreensão e ajuda…“A realidade surgindo, 

sobretudo como «um conjunto de significados que cada uma de nós constrói num espaço e 

tempo determinados em implícita interacção consigo próprio e com os outros …»”(Alarcão, 

M, 2000) e que iremos ver no estudo qualitativo desta dissertação. 
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A narrativa será assim, o modo que os sujeitos poderão utilizar para comunicarem a sua 

experiência subjectiva, organizando-a no tempo, e permitindo-lhes lidar com as situações 

originais, embora com as suas ambiguidades inerentes. 

O acto de partilhar informação é portanto, um conjunto de experiências, de contar 

essas pequenas histórias, que se transforma neste sentido num acto social em si, no qual as 

identidades são estabelecidas e mantidas (Botella& Herrero, 2000, cit in Gonçalves, 2007). 

Do Insight passa-se portanto, directamente à acção, em que o pressuposto défice 

psicológico individual passa a focar-se na sua psique como o local da mudança terapêutica. 

 O conceito de «sucesso terapêutico» simboliza assim, o processo de mudança dentro 

das quatro paredes do gabinete, esperando que o indivíduo parta ele próprio para uma nova 

direcção pessoal a partir desse primeiro passo (Gonçalves, 2007). 
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 Descrição do bullying – Objectivos e Metodologia 

 

 

Objectivos do 1º Estudo: 

 

 Verificar se o bullying é evidenciado no ensino técnico-profissional; 

 

 Verificar quais os tipos de bullying mais presenciados, quer físico (tipos de 

agressão), ou psicológico (coacção ou ameaça ou comportamentos associados). 

 

 Perceber a diferenciação dos tipos de bullying existentes, nas raparigas e rapazes 

(diferença de género), e qual a sua abrangência. 

 

 

 

Assim, pretendemos: 

 

 Constatar a existência de bullying neste tipo de ensino; 

 Constatar as diferenças face ao género e tipos de bullying, procurando identificar 

aspectos comuns; 
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Metodologia: 

 

Este estudo foi realizado numa escola de âmbito Técnico-Profissional da área 

Metropolitana do Porto, mais propriamente da zona de Gondomar, onde os alunos foram 

avaliados com o questionário adaptado de Olweus (Anexo 1). 

Na sua totalidade a amostra conteve 115 participantes de ambos os géneros, com 

idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos. 

O questionário foi adaptado pelas autoras de outro já existente, e aplicados com a 

autorização dos alunos envolvidos e respectivos professores a leccionar as mesmas, de forma 

a não criar interferências com o seu normal desenvolvimento. 

Teve como duração cerca de 15 a 30 minutos sensivelmente, dependendo das dúvidas 

colocadas e interpretação dos alunos, sendo distribuídos turma a turma.   

Os questionários eram constituídos por 40 perguntas de foro aberto, com três hipóteses 

de resposta: Sim, Não, e Às vezes. As questões abarcavam várias temáticas significativas para 

o contexto do bullying, abrangendo não apenas o bullying em si, mas também outro tipo de 

comportamentos de foro agressivo relevantes, tais como, “ costumas agradecer, pedir 

desculpa ou por favor?”, “tentas resolver os problemas sozinho ou pedes ajuda?”, “Chamas ou 

chamam-te nomes ou metem-se contigo?”, “metes medo ou assustas os colegas?”. 

Ainda foram realçadas também questões relativas à temática da auto-estima, de modo 

a avaliar a sua influência nos seus comportamentos, de entre elas: “gostas de ti, do teu aspecto 

ao espelho?”, “dás a tua opinião e és capaz de a defender?”. 

Os alunos mostraram-se bastante receptivos, embora com algumas dificuldades na 

interpretação das perguntas. Procurou-se então explicar o seu significado, dando assim um 

breve esclarecimento a todos sobre o que se entende por bullying e do estudo em questão para 

que não omitissem qualquer facto importante nas suas respostas. Procurou-se ainda obter o 

máximo de veracidade nas suas respostas 

O uso das questões referentes à auto-estima procurou facilitar também mais tarde, o 

propósito de estudar de forma aprofundada alguns casos, de modo a constatar-se se esse factor 

se encontraria ou não influenciado nesses mesmos alunos. 
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Resultados: 

A amostra deste estudo é constituída por 115 alunos de uma Escola Técnico-

profissional, com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, sendo que a concentração 

da mesma reside nos 15 aos 19 anos (87%) como se pode verificar no quadro abaixo indicado. 

(Quadro1). A idade média é de 17,73%, sendo o desvio padrão de 1, 769. 

De salientar ainda que, 76 casos são do género masculino (66,1%), e 39 do género 

feminino (33,9%) como menciona o quadro abaixo (Quadro 2). 

 

Idades N % 
 15 anos 5 4,3 
  16 anos 23 20,0 
  17 anos 32 27,8 
  18 anos 26 22,6 
  19 anos 14 12,2 
  20 anos 6 5,2 
  21anos 5 4,3 
  22 anos 1 ,9 
  23 anos 1 ,9 
  24 anos 2 1,7 
  Total 115 100,0 

 
Quadro1 – Distribuição dos alunos por idades 

 

 

 N % 
Valid Masculino 76 66,1 
  Feminino 39 33,9 
  Total 115  

 
Quadro 2 - Distribuição por género  

 

Outra variável estudada é relativa às retenções, sendo que 89 alunos da amostra são 

alunos já retidos mais que uma vez (77,4%) (Quadro 3). 

A diferença entre a percentagem de rapazes e raparigas retidas é mínima (Rapazes – 

78,9%; Raparigas – 74,4% - Quadro 4), logo pouco significativa neste sentido. 
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 N % 
 Não retidos 26 22,6 
  Retidos 89 77,4 
  Total 115  

Quadro 3 - Frequência dos alunos já retidos  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – alunos retidos versus género 

 

Na tabela abaixo (Quadro 5) evidencia-se uma maior prevalência de comportamentos de 

vitimação comportamentos de bullying no sexo feminino. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Quadro 5 – Comportamentos de vitimação de bullying por género    

 

 

não repetente repetente
Género masculino Count 16 66

% within Género 21,1% 78,9%

feminino Count 10 29
% within Género 25,6% 74,4%

Total Count 26 89
% within Género 22,6% 77,4%

nº de alunos que já foram 
retidos

apresenta não apresenta

Género masculino Count 47 29

% within Género 61,8% 38,2%

feminino Count 30 9
% within Género 76,9% 23,1%

Total Count 77 38
% within Género 67,0% 33,0%
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A distribuição por cursos é bastante heterogénea, variando desde alunos de cursos de 

electricidade, a informática, construção e desenho civil, ou apoio à comunidade.  

Saliente-se contudo, o facto de os diferentes cursos terem uma componente de 

aprendizagem global e comum a todos, diferenciando-se apenas pela vertente prática que é 

específica à temática do Curso correspondente. Alguns cursos são ainda frequentados pelo 

género feminino, enquanto outros, mais ao género masculino: Electricidade e Civil são os 

mais frequentados pelos rapazes, e Apoio à comunidade, pelo contrário, pelas raparigas. 

 

Relativamente aos comportamentos de bullying por agressão, 67 % dos inquiridos 

apresenta comportamentos característicos desta problemática, e 33% não apresenta (Quadro 

6). 

 

 

  N % 
 Apresenta 77 67,0 
  Não apresenta 38 33,0 
  Total 115  

Quadro 6 – Presença de Comportamentos de bullying por agressão   

 

No entanto, 61,7% afirma não ter assistido a comportamentos de bullying com os 

colegas, e apenas 38,1% diz ter presenciado (Quadro 7). 

 

 

  N % 
 Presenciaram 44 38,3 
  Não 

presenciaram 
71 61,7 

  Total 115  

Quadro 7 – alunos que presenciaram situações de bullying 

 

Denote-se contudo, à partida, o cariz já algo problemático destes jovens com histórias e 

experiências de vida complexas, propensos a exemplos vinculativos menos favoráveis, o que 

pode ser indiciador deste tipo de abordagem nesta fase pós-adolescente;  



Estudo Prático 1   
 

 

Comportamentos de bullying – Estudo numa Escola Técnico-Profissional                       68 

Os valores entre a percentagem de vítimas e agressores reside em (vítimas – 21, 7%; 

Agressores – 13, 9% -Quadro 8); Também, os que mantêm comportamentos de vítima e de 

agressores simultaneamente de modo continuado, (Ambos – 31,3%) e a percentagem de 

alunos que não foram vítimas ou agressores que é muito semelhante (Nenhum – 33 %) 

(Quadro 8); 

Apesar da elevada percentagem de alunos envolvidos em bullying, os jovens que 

afirmam ter presenciado situações de bullying dentro do recinto escolar são de 38,3%. 

 

 
 

  N % 
 Vítima 25 21,7 
  Agressor 16 13,9 
  Nenhum 38 33,0 
  Ambos 36 31,3 
  Total 115  

Quadro 8 – frequência de vítimas e/ou agressores 

 

 

 

 

     Qual a percentagem total de vítimas e / ou agressores? 

      Vítima agressor Nenhum Ambos 

Género masculino Count 9 12 29 26 

    % within Género 11,80% 15,80% 38,20% 34,20% 

         

  Feminino Count 16 4 9 10 

    % within Género 41,00% 10,30% 23,10% 25,60% 

         

Total   Count 25 16 38 36 

    % within Género 21,70% 13,90% 33,00% 31,30% 

         

Quadro 9 – Percentagem de Vítimas e Agressores por Género  

 

Relativamente à percentagem de vítimas e agressores por género, verifica-se que o 

número de vítimas é de 41% para o género feminino, e de 11, 8% para o género masculino. 

Quanto aos agressores, a percentagem é de 15, 8% para o género masculino, e de 10, 3% 

para o feminino (Quadro 9). 
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Refira-se ainda que, a percentagem dos que se afirmam quer como vítimas, quer como 

agressores nos rapazes é de 34, 2% para o género masculino, e de 25, 6% para as raparigas. 

Quanto aos que não se afirmam nem como vítimas, nem como agressores, são de 38, 2% 

para os rapazes, e de 23,1% para as raparigas (Quadro 9). 

 

 

       
quantos presenciaram situações de 
bullying? 

      Presenciou não presenciou 

Género masculino Count 29 47 

    
% within 
Género 38,20% 61,80% 

       

  feminino Count 15 24 

    
% within 
Género 38,50% 61,50% 

 
Quadro 10 – Quantos presenciaram situações de bullying por Género 

 

A percentagem de rapazes e raparigas que presenciaram comportamentos de bullying é 

idêntico (Rapazes- 38, 2%; Raparigas- 38,5%; Quadro 10).  

 

 

      
quantos presenciaram situações 
de bullying? 

     Presenciou não presenciou 
qual o nº de alunos 
que já foram retidos? 

não 
retidos Count 7 19 

    
% within qual o nº de alunos 
que já foram retidos? 26,90% 73,10% 

  retidos Count 37 52 

    
% within qual o nº de alunos 
que já foram retidos? 41,60% 58,40% 

Total   Count 44 71 

    
% within qual o nº de alunos 
que já foram retidos? 38,30% 61,70% 

 
Quadro 11 – Alunos retidos versus presenciaram situações de bullying 

 

Quanto aos factores relativos ao presenciamento a situações de bullying e á reprovação, 

verifica-se que existe maior percentagem de alunos que não presenciaram situações de 

bullying nos não repetentes 73,1%, enquanto que 26,9% presenciou. Já nos retidos, 41,6% 

presenciou, face a 58, 4% que não presenciou. (Quadro 11). 
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Discussão de Resultados: 

Tal como nos estudos nacionais e internacionais mencionados na revisão da literatura, 

pode assim constatar-se que nesta escola também se encontra evidente a presença de 

vitimação por comportamentos de bullying na amostra retirada, sendo que esta se evidencia de 

modo mais acentuado também no género masculino, quer como vítimas, quer como 

agressores. Ainda também, que estes valores são relativamente mais elevados que em outros 

estudos já mencionados. 

De referenciar ainda, que existe um elevado índice de reprovação nos alunos da amostra, 

e que existe uma elevada percentagem de não repetentes que afirma ter presenciado situações 

de vitimação, contudo, aqui a diferença relativamente ao género é diminuta. 

Saliente-se no entanto, que este estudo é de pequena dimensão e que envolve uma das 

muitas escolas técnico-profissionais que existem, podendo ser uma porta de entrada para o 

estudo de muitas outras, para além da maioria dos estudos já efectuados serem em escolas de 

ensino dito regular. 

As causas destes resultados, no entanto, podem justificar-se eventualmente, pela 

dificuldade de inserção destes mesmos alunos, devido a múltiplas problemáticas 

características destes grupos, tais como: pouco suporte familiar, situações familiares 

conflituosas, falhas vinculativas…todos eles factores, desde sempre realçados neste tipo de 

situações e que denotam maior fragilidade por parte destas faixas etárias, quer sejam eles 

vítimas, quer agressores, e que vivem uma fase de mudanças significativas nas suas vidas, 

devido à importância destes cursos na sua busca de independência monetária e social, já que 

se encontram no inicio da sua vida adulta. 

Por outro lado, pode pensar-se também num tipo de estruturação de personalidade já 

voltada para o cariz agressivo, quer por exemplos vinculativos, ou outros, pressupondo uma 

passível entrada num processo de delinquência juvenil, embora numa fase algo iniciante, visto 

estarmos a abordar a faixa etária da adolescência e entrada na pós-adolescência. 

Estes resultados sugerem assim, uma certa preocupação face a estes jovens que devem 

ser observados de perto e apoiados de forma a minimizar este tipo de incidência de forma a 

atenuar uma entrada em delinquência futura, daí a importância de o próprio estado procurar 

investir neste âmbito social, prevenindo os casos futuros. 
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O bullying: Narrativas de Vítimas e Agressores 

1 - Objectivos 

Os objectivos fundamentais do estudo prendem-se com a avaliação de cada caso 

seleccionado da totalidade da amostra, de forma a descrever as características do bullying e 

acentuar a sua importância na sua vivência escolar. Gonçalves (2007) cita através de Harlene 

Anderson (1997) que “…honrar a realidade do cliente é essencial para uma relação 

produtiva…”, o que nos torna mais sensíveis e focalizados nas temáticas que são abordadas ao 

longo da entrevista. 

Procurou-se então, entrevistar vítimas e agressores para melhor compreender os porquês 

das situações de vitimação e agressão, tentando encontrar respostas para prevenir situações 

futuras. 

Como se poderá verificar a seguir, os agressores, devido talvez ao receio e dificuldade 

em assumir os seus actos, recusaram-se a participar nas entrevistas, daí serem em menor 

número.  

Esta parte do estudo procurou acima de tudo realçar as situações de bullying que foram 

evidenciadas pelos alunos escolhidos, de modo a que a sua narrativa permitisse não apenas 

encontrar alguns dos motivos das situações em causa, mas também criar assim, mecanismos 

de reestruturação da problemática. 

 

 

2 - Metodologia 

Para esta selecção procedeu-se à pesquisa de sinais de alerta em todos os questionários 

administrados na primeira fase, que nos levassem a assinalá-los como possíveis agressores ou 

vítimas entre os quais seleccionamos 10: cinco vítimas e cinco agressores, contudo, apenas 

três dos agressores quiseram participar no estudo. 

Os critérios utilizados para a selecção destes casos basearam-se essencialmente nas 

respostas destes alunos ao questionário propriamente dito, com especial relevo a algumas 

questões: “Alguma vez te chamam nomes ou se metem contigo?”; “Batem ou dão-te 

pontapés, ou fazem-te rasteiras?”; “E tu? Bates, dás pontapés ou fazes rasteiras?”; Achas 

que és engraçado ou tens piada?”; “Achas que a vida te corre bem?”. 
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Ainda também, algumas conversas com os professores ao longo do preenchimento do 

questionário no decorrer do mesmo, visto a sua opinião ser de certo modo significativo em 

alguns casos, podendo ajudar-nos no processo de selecção, pois têm um maior conhecimento 

dos seus alunos. 

 Foi realizada uma entrevista sobre o bullying (Anexo 2), e um questionário de auto-

conceito para verificar até que ponto existiam desfasamentos no seu nível de auto-estima de 

acordo com as respostas obtidas nas questões. 

O tempo de duração de cada entrevista durou cerca de uma hora, de forma a não se 

tornar invasivo e cansativo para os alunos, e também para procurar não interferir com o 

andamento das aulas. 

A entrevista foi adaptada de forma a realçar os aspectos pessoais de cada aluno, que de 

algum modo estivessem direccionados para as problemáticas de bullying de que poderia ter 

sido alvo, quer como vítima ou agressor, e ainda para alguns comportamentos de risco 

relacionado com as mesmas. 

 

2.1 -Grupo de Estudo  

A recolha do grupo de estudo, foi definido por alguns critérios base. De entre eles, 

salienta-se especialmente o facto de todos eles estarem envolvidos em situações de bullying, 

quer como vítimas, quer como agressores; o facto de serem alunos da escola técnico-

profissional; o estarem inseridos na faixa etária em estudo, e terem apresentado nos 

questionários anteriormente referenciados, respostas relevantes de acordo com os critérios de 

envolvimento em problemáticas deste tipo, neste caso ou de vítimas, ou de agressores, 

indiferentemente do seu género. 

Elaborou-se uma entrevista, direccionada para as vivências do bullying em distintas 

situações: uma para vítimas, outra para agressores. Nestas, foi possível observar não apenas as 

respostas dadas, como também as dúvidas, anseios, tendo sido efectuada com alunos maiores 

de idade, porquanto, com o seu consentimento informado, bem como o da escola em questão. 

Solicitamos a gravação das entrevistas, de forma a não serem perdidos dados, bem 

como, a criar uma maior continuidade no diálogo obtido. No entanto, apenas as vítimas 

permitiram gravá-las. Os agressores, pelo contrário, optaram por não aceitar, afirmando que 

não se sentiam à vontade com tal procedimento, o que tivemos de aceitar. 
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Além das entrevistas, foi apresentada a Escala de Auto-Conceito (Anexo 3), onde foi 

possível comparar os níveis de baixa auto-estima e auto-conceito por parte dos intervenientes 

do grupo, de forma a averiguar se interferiam de algum modo com as situações de agressão e 

vitimação. 

O modo de averiguação foi elaborado de acordo com as respostas dos sujeitos à escala 

de auto-conceito, em comparação com a sua postura ao longo da entrevista, bem como às suas 

narrativas sobre as situações abordadas. 

O grupo era assim composto por oito alunos de diferentes géneros e faixas etárias, cinco 

deles denunciados como vítimas de situações de bullying, e os restantes três como agressores. 

Numa breve descrição destes elementos fulcrais, destaque-se as diversas problemáticas 

de vida patenteadas por estes jovens, bem como todo o seu percurso até esta altura. Muitos 

deles repetentes, com historiais escolares algo complexos, bem como em situações 

socioeconómicas não muito privilegiadas, como foi possível constatar nos resultados obtidos 

pelos questionários da primeira parte do nosso estudo. 

Nenhuma entrevista teve duração de mais de uma hora, de modo a não prejudicar o 

andamento das aulas, bem como para não se tornar desgastante para o aluno, visto serem 

adolescentes e não conseguirem estar muito tempo motivados para participar. Foi-nos, por 

isso, destinada uma sala de atendimento personalizada para o efeito, de forma a deixar o aluno 

mais confortável e à vontade, procurando manter acima de tudo a sua privacidade. 

No Quadro seguinte Y, encontram-se algumas das características mais marcantes 

relativamente aos participantes, realce-se que apenas se utilizou siglas de forma a preservar a 

sua identidade: 

 

 VITIMAS AGRESSORES IDADES SITUAÇÃO ESCOLAR 

R. X  19 3º ano do curso 

S. X  20 3º ano do curso 

D. X  19 3º ano do curso 

A. X  20 3º ano do curso 

A. C. X  18 1º ano do curso 

F.D  X 18 2º ano do curso 

P.  X 20 1º ano do curso 

F.  X 18 1º ano do curso 

Quadro Y – Caracterização dos alunos entrevistados 
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2.2 - Instrumentos Utilizados: 

 2.2.1 - Escala de Auto-Conceito 

Trata-se de um instrumento que nos permite, com base nas respostas obtidas, clarificar a 

existência ou não de um nível de auto-conceito e auto-estima vincadamente baixo ou elevado, 

ou verificar se a pessoa se encontra de acordo com os níveis normais de identificação consigo 

própria. 

A presente escala é de preenchimento individual. No entanto, devido à existência de 

algumas dúvidas por parte dos alunos, o preenchimento da mesma foi sempre auxiliado pelo 

autor e entrevistador presente na sala. 

Esta é composta por questões relacionadas com a auto-afirmação dos alunos, bem como 

com o seu nível de auto-confiança tais como: “ sei que sou uma pessoa simpática”; “Costumo 

ser falador no contacto com os outros”; “tenho por hábito resolver e encarar os meus 

problemas”; “a maioria das pessoas embirra comigo”. 

Assim, as respostas permitiram-nos interligar e avaliar não só o nível de 

comunicabilidade do sujeito, bem como a sua postura e veracidade da mesma (Anexo 3). 

 

 

2.2.2- Guião de Entrevista para Vítimas e Agressores sobre bullying  

 Pretendia-se que esta entrevista fosse estruturada, semi-directiva, onde a narrativa 

fluísse de modo natural, para além da resposta evidente às questões propostas, num formato 

que traduzisse essencialmente as suas vivências face às situações de agressão ou vitimação. 

A entrevista funcionou então, como um meio privilegiado de aceder às vivências 

subjectivas de cada participante, onde a intenção se prendia com o desejo de permitir que o 

entrevistado tomasse conta da sua direcção. Nesse sentido, a entrevista mais que um fio 

condutor, seria uma via de expressão, um simples guia, amplificador de uma experiência una 

e singular de cada indivíduo, neste caso, de cada estudante. 

Assim sendo, o guião da entrevista teria de reunir características base relativas à 

problemática em causa, direccionadas evidentemente umas às vítimas, outras aos agressores, 

todavia, com perguntas embora directas face à idade dos entrevistados, amplas, para que 

favorecessem a abertura ao diálogo e dessem o máximo de informação possível para 

podermos avaliar o seu contexto e significado inerente. 
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Este Guião foi elaborado pela autora do Estudo ouvida a especialista Prof. Doutora 

Beatriz Pereira, focando as perguntas onde se pode destacar os momentos das agressões, 

vivenciados quer por vítimas quer por respectivos agressores, bem como algum tipo de 

comportamentos de risco e passível delinquência associados aos mesmos, quer dentro, quer 

fora da escola, visto nos parecer pertinente a associação dos comportamentos relativamente às 

suas vivências. 

Procurou-se perceber e contextualizar as emoções, sensações sentidas, mudanças 

vividas, bem como os momentos antecedentes e posteriores inclusive. 

A entrevista permitiu também, efectuar outras questões que surgiam de momento, e que 

poderiam eventualmente incluir elementos importantes para as histórias de vida relatadas. 

A informação recolhida com estas entrevistas não foi tratada, de todo, de modo 

inflexível, sendo inserido no contexto em causa (familiar e escolar), adequado a cada situação 

em particular, um seguimento de fios condutores que permitisse encadear a história de cada 

um. 

 

 

2.2.3 - Procedimentos 

O contexto onde estas entrevistas se desenrolaram foi um espaço confortável e algo 

personalizado, numa sala à parte, onde pudesse existir alguma privacidade.  

 Foi utilizada uma sala de atendimento destinada apenas para o efeito, com autorização 

da escola em estudo, e os alunos foram abordados em alturas permitidas pelos seus 

professores de modo a perderem o menor número de aulas. 

Como procedimentos técnicos e práticos, todas foram ouvidas, gravadas e transcritas, 

como já referido anteriormente. A sua transcrição obedeceu assim ao que foi escutado, sendo 

apenas por vezes necessária uma reorganização de algum termo mais elaborado ou correcto, 

visto serem alunos com uma linguagem algo limitada, e ainda relativamente jovens, além do 

próprio receio na parte inicial em transmitir uma informação de foro tão pessoal e íntima. 

Privilegiando uma metodologia qualitativa nesta fase de estudo, pretendeu-se avaliar as 

situações de vitimação e agressão ocorridas, e acima de tudo destacar a índole das conversas, 

bem como uma generalizada compreensão de toda a situação envolvente em cada 

entrevistado. 
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Neste âmbito, limitamo-nos aos temas fulcrais, ou indicadores da problemática, 

presentes nos discursos sendo este procedimento designado como aberto e exploratório 

(Ghiglione & Matalon, 2001, cit in Gonçalves, 2007).  

Este método não implica nenhum quadro conceptual ou teórico de base para  

 Se efectuar a análise. Apenas “ as palavras geradoras do sentido dos resultados”, como 

afirmam os autores (p. 210). 

Abarcado pelos procedimentos abertos, pode optar-se por várias metodologias. Para este 

estudo, focamo-nos sobretudo na análise temática, consistindo esta em isolar temas 

indicadores nos textos que nos possibilitassem a sua redução, visto esta ser muito extensa, 

facilitando a análise do seu conteúdo, bem como a comparação entre os temas mais 

significativos do estudo em causa noutros textos que tenham sido alvo do mesmo método de 

trabalho (Ghiglione & Matalon, 2001, cit in Gonçalvez, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo Prático 2   
 

 

Comportamentos de bullying – Estudo numa Escola Técnico-Profissional                       77 

 

Análise interpretativa das Entrevistas: 

 As histórias de bullying… 

 

Vítimas 

 

I - O jovem que vive sob ameaça… 

R. de 19 anos, estuda nesta escola há quase três anos, tendo efectuado o seu percurso 

escolar na zona de Gondomar, na qual é também residente.  

Morou sempre com a madrasta, o pai, e um irmão mais novo, com o qual se dá muito 

bem. No entanto, após problemas com estes, decidiu morar sozinho recentemente. 

Nunca foi repetente, nem mesmo na seu percurso escolar anterior, e está já no final do 

curso tecnológico de Pastelaria, e a estagiar num Hotel conceituado do Grande Porto. 

É um aluno responsável, dito quer por palavras suas “(…) fiz sempre tudo para dar o 

meu melhor (…)”, quer também pelos seus formadores. 

Talvez por esse motivo, e por ser destacado pelos colegas como delegado de turma, 

tenha decidido impor-se face a uma situação que lhe pareceu injusta na turma, acabando por 

se tornar numa vítima de foro algo grave (…) 

Sempre se queixou por um dos colegas ser pouco assíduo às aulas, situação essa que não 

lhe pareceu de todo correcta, já que mesmo sofrendo castigos, nunca reprovava ou era expulso 

por faltas e problemas que criava nas aulas “(…) estava sempre a faltar e ninguém fazia nada 

(…)”. 

Após queixa da sua parte à Direcção da Escola, esta prometeu tomar uma atitude, no 

entanto, na prática tal não se veio a verificar “(…) Eles prometeram fazer alguma coisa, e que 

não o iam deixar regressar, falei mesmo com o chefe, mas no fim voltou tudo ao mesmo (…)”. 

R. indignado com a passividade de todos, e inclusive de regras, pediu á turma que se 

manifestasse no seu conjunto. Contudo, todos tiveram receio pela reacção não só do colega 

em causa, como da própria escola, e acabaram por se acomodar “(…) eles tiveram medo, eu 

não (…)”. Manteve sempre a sua posição, e devido a ter denunciado a situação, fez com que 

acabasse por ser ameaçado, até de morte “(…) ligava-me à noite, dizia que eu se fizesse mais 

queixas me matava, que eu só sabia estragar-lhe a vida(…)”. 
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Isto fez com que se gerasse um clima agitado, quer entre colegas, quer entre formadores 

perante os próprios alunos, e até de algum medo por parte do aluno, embora este não o 

admitisse. 

R. Chegou mesmo a fazer queixa à policia, mas de nada adiantou “(…) mantive-me 

sempre calmo e sem medo (…)”.O aluno dito agressor acabou por ter acesso aos exames 

finais tal como os restantes alunos da turma, e essa foi a única forma de o conseguirem 

acalmar. 

R. não apresentou quaisquer comportamentos de risco, afirmando que não fuma nem 

consome álcool, e que nunca teve qualquer problema com entidades policiais. 

Na continuidade do acompanhamento do caso pode-se verificar que R. hoje em dia 

trabalha no local onde estagiava tendo passado nos exames finais com boa nota. 

 

II - A aluna que resolve tudo sozinha… 

S. de 20 anos, frequentava também o 3º ano do curso de pastelaria, vivendo junto com 

os pais e irmãos, um dos quais mais novo e outro mais velho. 

Proveniente de uma família com valores algo rígidos, nunca repetiu nenhum ano, e 

sempre teve necessidade de se procurar assumir como independente e autónoma nas suas 

decisões, procurando desse modo, resolver os seus problemas sozinha, como iremos ver a 

seguir… 

S. foi vitima ao que diz de um “mal entendido”.  “Uma pessoa a quem nunca fiz mal 

nenhum começou-me a evitar, e acho que andava a falar mal de mim por trás (…)”. 

Afirma que criava conflitos através de “contos e ditos”, e “eu não gosto dessas 

coisas…quem quiser que fale pela frente…deviam achar que eu andava a dar graxa aos profs 

(…)”. 

Os conflitos duraram pouco mais de duas ou três semanas. S. optou por ir resolver 

directamente o assunto, e falar directamente com a pessoa “não gosto de fugir das coisas 

(…)” . Diz ter sido sempre mesma e que prefere evitar as pessoas que não lhe interessam, 

tendo muito poucos amigos com quem fala mais intimamente, talvez um ou dois. 

Como comportamentos de risco afirma ser fumadora, e consumidora de álcool apenas 

em convívio social com os amigos. Diz que nunca pegou numa arma branca ou de fogo, mas 

porque não quis, tendo-se recusado, já que vários colegas já as haviam mostrado e incentivado 

a pegar. Contudo, nunca teve problemas com qualquer entidade policial. 
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Em conversa com os professores sobre a aluna, afirmam ser pacata, boa aluna e bastante 

esforçada, sendo muitas vezes pressionada pela família, conseguindo manter amizade com 

todos, mas evitando grandes “confusões”. 

 

 

III - A jovem lutadora… 

D. de 19 anos, é uma jovem pacata, muito tímida, proveniente de uma família muito 

simples, humilde, com bastantes dificuldades, quer económicas, quer sociais. 

Foi sempre vítima ao longo da sua vida de uma situação de violência doméstica por 

parte do pai para com a mãe (…) “batia-lhe sempre, por tudo e por nada quando chegava 

bêbado a casa”…, tendo ainda um irmão mais novo, o qual sentia necessidade de proteger. 

Era já repetente, e talvez por isso tenha sentido necessidade e a responsabilidade de 

ajudar sempre na casa, e também devido ao facto de ser uma menina com algumas 

dificuldades intelectuais, foi sempre gozada e criticada pelos colegas na escola “ eles 

gozavam comigo, chamavam-se cabeçuda, burra, coisas assim...”.  

Ao perguntarmos há quanto tempo durava a situação afirmou “…desde sempre…foi 

sempre assim…”. 

Quando lhe perguntamos porque não agia contra isso, afirmou “ porque não valia a 

pena, eles não paravam…”. 

Os pais, em conjunto com os professores optaram por fazê-la prosseguir os estudos 

numa escola técnico-profissional de modo a procurar uma caminho mais voltado para a 

vertente prática, e para que lhe fosse mais fácil aceder ao mundo do trabalho 

rapidamente…”eles acharam que era melhor para mim, mais a minha mãe porque era sozinha 

para tudo…ele não ajudava em nada em casa, nem a cuidar de nós…”. 

Enveredou assim pelo curso de cozinha, curso que acabou por terminar, embora com 

algumas dificuldades nas aulas teóricas, tentando esforçar-se bastante com a ajuda dos 

professores, e ter bons resultados na vertente prática, sendo inclusive muito apreciada e 

elogiada nos locais de estágio, “…sempre gostei de ajudar a minha mãe em casa…até porque 

ela precisava…”. 
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A mãe com a sua ajuda, acabou por conseguir sair de casa e ir viver com uma irmã e 

respectivo sobrinho, embora constantemente ameaçados e perseguidos pelo pretenso pai. 

D. é agora maior de idade, no entanto, continua a procura de emprego para poder 

auxiliar a mãe. Ajuda por isso, no trabalho da casa, sendo ela que trata do irmão e primo 

enquanto a mãe se desloca para o trabalho, que neste caso é também um curso de formação 

profissional de jardinagem, visto se encontrar também desempregada. Vivem ainda com 

dificuldades, e numa casa sem grandes condições para tanta gente, contudo, mais segura face 

à violência do pai… 

 

IV - De Jovem a Mulher… 

A. é uma jovem que viveu desde sempre com os pais e irmãos. Frequentou as escolas na 

mesma área de residência, e optou pelo curso técnico-profissional, por necessidade de 

começar a trabalhar e ajudar em casa. 

Ambos os pais se encontravam desempregados, dai a necessidade de ajudar, “ 

…vivíamos com dificuldades, e eu senti que tinha de ajudar os meus pais…”. 

Também repetente, sempre achou que os colegas não gostavam de si devido aos insultos 

permanentes, “…chamavam-me nomes, bêbada, que a minha mãe era uma drogada, eu 

chamava a atenção mas não adiantava de nada…”. Chegou ao ponto de sair pela porta fora e 

ir a correr para casa, por se sentir mal fisicamente devido ao seu estado de nervosismo “doía-

me a cabeça, ficava com a cabeça a estoirar, a tremer e com vómitos…não aguentava aquilo e 

ninguém fazia nada, até que a minha mãe foi à escola…”; “…eram sempre as mesmas 

pessoas, e não só dentro da escola, como fora…”. 

Ao que parece a situação acalmou apenas com o tempo sem a intervenção directa de 

ninguém, tendo durado cerca de meio ano, “eles começaram a conhecer-me melhor acho, e 

pararam…cheguei mesmo a pensar desistir do curso, mas a minha mãe nunca me deixou…”. 

A raiva passou, mas entretanto surgiu outra situação incómoda e que comporta alguma 

preocupação há já alguns anos. A. assistiu a uma agressão na rua, da qual foi intimada a 

testemunhar “vim cá fora deitar o lixo, e vi baterem no senhor e fugir…só tive tempo de gritar 

para pedir ajuda…”. O agressor foi identificado e levado a tribunal, até porque o senhor que 

havida sido agredido fez queixa através do Instituto Nacional de Medicina Legal onde foi 

examinado por ter vários hematomas na cabeça. 

A situação agravou-se porque o agressor foi absolvido em tribunal, e A. Ter sido 

identificada como testemunha. Ainda hoje recebe chamadas em forma de ameaça, afirmando 
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que lhe irão fazer mal a ela e ao irmão mais novo que também sofre com a situação, “ 

ligam a dizer que me matam a mim e ao meu irmão, eu não fiz nada de mal só disse o que vi, 

disse a verdade…e o meu irmão não tem nada que ver com isto, anda doente e é injusto…foi 

tudo comigo, e ele anda muito assustado também…já troquei de telemóvel várias vezes…eles 

são da família de um rapaz que anda aqui na escola…”. 

A. conseguiu arranjar emprego quando acabou o curso, podendo apesar de tudo auxiliar 

os pais. No entanto, nunca mais se soube como ficou resolvida esta situação, já que esta se 

mantém há mais de dois anos… 

 

V - A jovem tímida… 

A. C. é uma menina de 18 anos, respondeu ao primeiro inquérito de modo muito 

estranho, o que nos suscitou desde logo algum interesse. Apresentou várias dúvidas, 

perguntando com frequência o sentido das questões colocadas. Notava-se que tinha algo para 

expor, que tinha necessidade de falar porque nunca ninguém a ouvira. 

Nunca repetiu nenhum ano, e na outra escola que havia frequentado não existiam 

técnicos de apoio psicológico e social na altura, por esse motivo nunca teve oportunidade de 

se abrir. Acabou por isso por dialogar connosco e contar-nos a sua história… 

No ano transacto havia estado numa escola de ensino secundário da zona do Porto, onde 

se tinha sentido muito deslocada e mal aceite. “…durante todo o ano me gozaram...já não 

aguentava mais…”. Quando lhe perguntamos o que lhe faziam afirmou “batiam-me davam-

me pontapés, diziam que eu não era como elas, que era pobre…nunca me senti bem…”. 

Os professores sabiam da situação, no entanto, ao que parece nada podiam fazer, visto 

nunca terem assistido a tal situação, pois quando apareciam as atitudes mudavam “os 

professores tentaram resolver mas não conseguiram…quando eles chegavam elas ficavam 

diferentes…eu só consegui fazer uma amiga e que não era da minha turma, poucas vezes nos 

víamos…”. 

O único modo que A.C. encontrou de resolver o problema, foi enveredar por outro tipo 

de ensino “só se resolveu tudo quando mudei…”, até porque os pais faziam muito sacrifício 

para a manter a estudar, e optou por isso, por um curso de vertente mais profissional, neste 

caso de “Técnicos de Apoio á Comunidade”. Afirma que sempre gostou de ajudar as pessoas, 

e que queria trabalhar quanto antes para poder auxiliar os pais, daí a escolha do curso. 

Ficou por esse motivo com uma má imagem da escola onde esteve, não porque não 

gostasse das aulas ou professores, mas sim por nunca ter sido aceite como era “não gostavam 
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de mim, nunca me senti bem naquela escola, as vezes até me apetecia faltar, mas sabia 

que os meus pais não iam gostar se o fizesse…”. 

Morava muito longe da escola e apanhava os transportes muito cedo para nunca se 

atrasar, conseguindo apesar de tudo bom aproveitamento e nunca tendo reprovado nenhum 

ano. 

Hoje em dia sente-se feliz, num curso que gosta e com colegas com as quais se sente à 

vontade e entrosada. Consegue assim ter ainda melhor aproveitamento porque vem para a 

escola com mais ânimo, afirma, fazendo uma coisa que gosta e onde se sente bem. Afinal, a 

influência dos colegas na fase da adolescência é de grande importância sobretudo, para o seu 

bem estar… 

 

Reflexão sobre as Vítimas  

Após análise dos Inventários de Auto-Conceito das vítimas, constata-se que todas 

apresentaram sinais de auto-estima diminuta, bem como défices no seu nível pessoal de auto-

conceito.  

Afirmaram que tentam resolver os seus problemas sozinhos, embora com dificuldades, 

assim como na procura de amizades, sobretudo, por medo e insegurança de muitas vezes não 

saberem quem escolher para poder confiar. 

Demonstraram ainda características de timidez e introversão, bem como limitações na 

comunicação e abordagens com sujeitos da mesma faixa etária ou outras.  

Verificaram-se também, alguns sinais de isolamento e tentativa de fuga face aos 

problemas, evidenciando por isso, sintomas de foro depressivo associados. 

A sua capacidade de resposta e envolvimento é desta forma também reduzida, 

evidenciando um maior isolamento por parte dos mesmos face aos colegas. 

Contudo, não se verificam comportamentos de risco, face à posse de armas ou ingestão 

de qualquer tipo de estupefaciente ou outro. 

Deste modo, constata-se circunstâncias idênticas a estudos já anteriormente 

mencionados, como o de Fonseca (1995), que indica uma diminuta taxa de comportamentos 

anti-sociais por parte das vítimas. 

Já com o estudo de Pereira, Almeida, Valente & Mendonça (1996), pode realçar-se 

novamente a importância dos actos incitados pelos mais velhos, e pela necessidade de 

isolamento por parte das vítimas, que aqui também permanece “…não gostavam de 

mim…nunca me senti bem naquela escola…”. 
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                                                                                                                 Agressores: 

 

VI – O jovem que nega tudo… 

F.D tem 18 anos, e mora ainda com os pais (mãe e pai), havendo sempre frequentado 

escolas da sua área de residência. Embora repetente em anos transactos, frequenta o segundo 

ano do curso que escolheu, e disse que foi “…bom ter entrado no que havia escolhido porque 

gosta, apesar de ter disciplinas que são uma seca…”. 

Ao longo da sua entrevista contudo, negou tudo o que havia descrito no questionário que 

lhe havíamos proposto anteriormente respondendo negativamente a todas as afirmações 

anteriores sobre comportamentos de bullying. Quando o confrontamos, afirmou que “…não 

tinha percebido bem as perguntas…”, “…enganei-me nas respostas…”. 

Foi um dos alunos que se negou a autorizar a gravação da conversa em áudio, 

respondendo a tudo com um “não” de modo muito retórico e seco, não nos fornecendo 

qualquer informação adjacente que complementasse algumas das suas respostas. 

Não se mostrou por isso, participativo, ao longo de toda a entrevista, dizendo que 

achava que “…era outra coisa…”, e que havia aceite o convite porque “…a aula era uma 

seca e não me apetecia estar lá dentro…”. 

Após alguma insistência da nossa parte, acabou por contar uma história de agressão 

repetida da sua parte, realçando que havia sido apenas para “…defender um amigo…”. 

Quando lhe perguntamos porque tinha repetido respondeu “... porque o gajo merecia, estava 

sempre a meter-se com o meu amigo, e pelos amigos faz-se tudo…”. 

Perguntamos também se voltasse a acontecer se repetiria o seu comportamento, ao que 

este não hesitou em responder que “…sim, voltava a fazer tudo de novo…não me arrependo 

do que fiz, ele merecia mais ainda…”. 

Quanto aos comportamentos de risco, fuma há cerca de três anos, e afirma que já 

consumiu drogas, mais precisamente AX “ …esta é a que mais uso, as outras foi só para 

experimentar, mas não gostei, além de que fica muito caro…”. 

Não ingere bebidas alcoólicas porque não gosta, e só pegou em armas por 

“curiosidade”. “…Às vezes via os colegas e gostava de pegar para ver como era, mas só por 

curiosidade…”. 

Teve contudo, uma detenção policial devido a ter andado de moto na estrada sem 

qualquer seguro para o efeito. 
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 Relativamente ao seu Inventário de Auto-Conceito, pode dizer-se que o seu nível de 

auto-conceito e auto-confiança se denota elevado até, não demonstrando desníveis ou sinais 

de ser um sujeito inseguro, pelo contrário. 

Acha que os amigos gostam dele porque é um “…tipo fixe, amigo do seu amigo…” e 

que “…quando tem problemas, os resolve bem sozinho…”. 

 

 

 VII - O aluno que assume o que faz… 

Já com 20 anos de idade, P. ainda mora com os pais. Quando lhe pedimos para gravar a 

conversação respondeu prontamente que não, e de contrário, não falaria. Olhava 

constantemente com algum receio para o gravador que deixamos no cimo da mesa devido à 

sua insegurança, querendo continuamente confirmar se estaria ou não ligado. 

Era também repetente de outras escolas, e na pergunta directa sobre comportamentos de 

bullying, realça que sim, que bate e dá pontapés com frequência, no entanto afirma “ …na 

brincadeira…”, achando com elevada auto-confiança que “…todos gostam de mim à 

brava…”. 

Quando lhe perguntamos se gostaria que lhe fizessem o mesmo, disse de imediato que 

não, pois não gostava de se magoar, e que nem deixava que lhe fizessem tal coisa. 

Quanto aos comportamentos de risco, afirma que fuma há mais de três anos, bebendo 

álcool com frequência, nomeadamente cerveja. Não obstante, nunca teve problemas com as 

entidades policiais. 

Relativamente ao Inventário de Auto-Conceito, evidencia também respostas de 

afirmação de si próprio e de auto-confiança elevadas, nunca procurando dar a sensação de 

perda do controle. A sua postura altiva na entrevista foi também pormenor de relevo, 

demonstrando inclusive alguma arrogância no modo de se comportar, refutando com 

assiduidade as nossas questões, e levantando problemas para as responder “…para que lhe 

interessa isso…porquê tantas perguntas…já começo a ficar farto…”. 

Não gosta de falar sobre si, no entanto, diz que não tem problemas na sua vida, e que 

gostava dela como era “…sem fazer nada…” 
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VIII - O aluno desobediente… 

F. de 18 anos, era um jovem que deambulou por várias escolas, tendo sido um aluno 

com frequentes repetições. Quando lhe pedimos para aceder à entrevista, ao princípio 

mostrou-se algo apreensivo, contudo, acabou por aceitar, não permitindo porém, a sua 

gravação. 

Afirmou-se “egoísta”, pensando sempre primeiro em si, e só depois nos outros, e 

também um pouco “agressivo”, devido a responder sempre “torto”. Faz amigos facilmente, 

afirma, mas só se dá com quem lhe “interessa” insiste. 

Quando lhe perguntamos se batia e dava pontapés ou maltratava os colegas, sorriu 

cinicamente, dizendo que isso era uma constante. Era a sua forma de “brincar com eles” 

afirma, mas, que “não era por mal…às vezes damos um sopapo, um cachaço…é sempre a 

brincar…é só com quem gosto de gozar à grande…” 

Perguntamos então porque gozava, ao que respondeu, “…ohh….gosto de me meter com 

eles, de os ver sofrer…”, de forma um pouco sarcástica. 

De forma curiosa, após responder às perguntas deste modo oralmente, preencheu o 

questionário, ao que as suas respostas foram quase todas nulas, colocando sempre “não” em 

todas as respostas. 

Relativamente aos comportamentos de risco, confirma ter pegado em armas brancas e de 

fogo, mas “…para nada…”. 

Além disso demonstra na análise do Inventário de Auto-Conceito um nível de auto-

estima também elevado, assim como auto-confiança. 

Na questão “conto sempre a verdade?”, respondeu que concordava pouco, levantando-

nos a dúvida se por astúcia da sua parte nos pudesse estar a mentir ou ocultar algo ao longo da 

entrevista, daí a dúvida na veracidade das suas respostas durante a mesma. 

  Aparenta características de ser um aluno manipulador, e acima de tudo que escapa 

com sabedoria às diversas situações com que se depara… 
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Reflexão sobre os Agressores 

Relativamente aos agressores, verificou-se uma resistência acentuada em falar sobre os 

detalhes das problemáticas, fugindo muitas vezes das questões mais directas. 

Quanto aos Inventários de Auto-Conceito, apontam para uma auto-estima normal, mas 

com sinais de auto-elevação e alguma superioridade, não omitindo nenhum tipo de sintoma de 

uma certa altivez e arrogância inclusive. 

Embora tentassem esconder os comportamentos de foro agressivo, acabavam por rodear 

as situações de tal forma que se sentiam envergonhados na maioria das vezes, sem saber o que 

responder, daí a fuga às respostas “ …Para que quer saber? Porquê tantas perguntas?...” 

Saliente-se o facto de serem todos repetentes, e de os sinais de alguma imaturidade e 

pouco apoio familiar serem também evidentes, não havendo grande interesse de nenhum deles 

em abordar a temática, e reafirmando a sua maior idade para fugir às questões levantadas na 

entrevista. 

De acordo com estudos como o do Estudo de Silva, C., predomina a tendência à 

agressão física, com referência a comportamentos como “uns cachaços” como se refere o 

aluno, sendo o género masculino, o mais agressor. Ainda que, os mais velhos apresentam 

tendência para agredir os mais jovens, como dão a entender também nas entrevistas. 

Além disso através dos testemunhos destes casos, pode ainda constatar-se que estas 

situações se verificam quase sempre em espaços exteriores à sala de aula, pressupondo-se 

assim, que sejam nos horários de intervalo entre as aulas, denominados como espaços de 

recreio, o que vai também de encontro a estudos já anteriormente referenciados no 

enquadramento teórico. 
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Limitações do estudo  

As limitações deste Estudo prenderam-se sobretudo, com o factor temporal, por ser 

dividido em duas partes, e necessitar de muita disponibilidade em termos de carga horária.  

O horário dos alunos analisados era sempre diurno, sendo necessário conciliar com os 

diversos horários das turmas, o que por si só, se tornou um entrave. 

Alguns factores ainda, que criaram alguns contratempos na sua elaboração, foram o 

facto de não termos conseguido o mesmo número de entrevistados para os casos práticos de 

agressores como para os de vítimas, devido às recusas frequentes, além de não se permitirem 

ser gravados em áudio o que limitou uma melhor qualidade na informação obtida. 
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Conclusões Finais 

Após a análise dos resultados deste estudo, quer dos casos práticos, pode concluir-se que 

de facto os comportamentos de bullying existem com uma certa assiduidade nesta escola 

(67% apresenta comportamentos de bullying). 

A relação com o factor género denota-se essencialmente face aos estudos já 

mencionados, sendo o género masculino, o mais agressor, e com comportamentos de foro 

mais violentos fisicamente, no entanto, com uma diferença relativamente baixa face ao género 

feminino. 

Quanto aos casos práticos, constata-se que as vítimas têm maior abertura para falar, são 

colaborativas, algo tímidas, amedrontadas, enquanto os agressores procuram camuflar e 

esconder a tipologia e motivação para os seus actos. 

Regista-se ainda uma alteração diminuta de auto-estima nas vítimas, face à sua débil 

postura, quer física, quer emocional.  

Já os agressores, por seu turno, mantêm uma postura altiva, desafiadora, e sobretudo de 

alguma prepotência e arrogância, chegando inclusive, a tornar-se desafiadores. 

A influência do factor económico-social, que é evidenciada na grande maioria destes 

alunos, provenientes de suportes familiares pouco estruturados, e sem qualquer apoio 

afectivo, parece transparecer para os seus exemplos e atitudes externas face aos colegas e 

demais indivíduos com quem comunicam diariamente. 

Apesar de a maioria dos comportamentos de bullying ocorrerem evidentemente na 

escola, a sua prevenção passa sem dúvida alguma, por muitos outros factores que se 

encontram desde sempre associados às nossas crianças e jovens, prevenção essa, que se 

deverá centrar num apoio global da sua rede social de inserção, passando pela família, à 

própria escola, à comunidade, e até mesmo à influência social e política do país em causa. 

Assim sendo, todos estes factores devem ser alvo de estudo e atenção permanente, de 

modo a que encontrem respostas viáveis e adequadas ao público, e se criem mecanismos 

interventivos que minimizem esta negativa influência. Só dessa forma se poderá transformar 

uma passagem não desejada de jovens problemáticos e perturbadores, propensos a uma futura 

delinquência, em seres mais saudáveis e úteis na vida activa da sociedade em que se 

encontram inseridos. 
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ANEXOS 

 
Anexo I 
 

 
 
Instituto de Estudos da Criança 
 
 
 
Avaliação dos comportamentos dos alunos 
 
 
Escola:___________________________________________ 
Turma:______________________    Ano:______________ 
Sexo:   ______________   Idade:______________________ 
 
 
Frequentaste outras escolas antes de vires para esta?   
Sim___      Não__ 
 
Desde que entraste para a escola já reprovaste algum ano?  
Sim____     Não______ 
         
 
Agora pensa no que se passou neste último período escolar, e responde às 
seguintes questões: (assinala com uma cruz a resposta correcta) 
 
 
a) Participas em todas as actividades?   Não________  Sim________   às vezes______; 
 
b) Costumas agradecer, pedir desculpa ou por favor?  Não ________  Sim ________  às 
vezes________; 
 
c) Primeiro tentas resolver os teus problemas sozinho, só depois pensas em pedir ajuda?  
Não_______  Sim _________   às vezes __________; 
 
d)  Dás a tua opinião e és capaz de a defender? Não________ Sim _________  
às vezes ________; 
 
e) Gostas de ti, do teu aspecto ao espelho, do teu corpo e cabelo? Não _______ 
Sim______  às vezes _________; 
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f) Chamam-te nomes ou metem-se contigo?  Não _________  Sim _________ às 
vezes________; 
 
g) E tu? Chamas nomes ou metes-te com os teus colegas? Não__________ 
Sim________  às vezes_________ ; 
 
h) Fazes amigos facilmente?  Não ________  Sim_________  às vezes ___________ ; 
 
i) Quando trabalhas em grupo deixas os teus colegas participar?  Não _________ 
Sim ________  às vezes _________ ; 
 
j) Páras quando ouves uma ordem do professor?  Não __________ Sim _________ 
às vezes _________  
 
k) Costumas ter ideias para fazer coisas novas?  Não ________ Sim_________ às 
vezes ________ ; 
 
l) Avalias bem o teu trabalho e o dos colegas?  Não_________ Sim _________ às 
vezes________ ; 
 
m) Achas que a vida te corre bem? Não _________  Sim __________  às 
vezes_______ ; 
 
n) Batem-te, dão-te pontapés, ou fazem-te rasteiras?  Não ________ Sim_________ 
às vezes________ ; 
 
o) E tu? Bates, dás pontapés ou fazes rasteiras?  Não_________  Sim _________ às 
vezes ________ ; 
 
p) Achas que os teus colegas gostam de ti?  Não ________ Sim ________ Assim 
Assim ________ ; 
 
q) Quando trabalhas em grupo deixas os teus colegas falar?  Não ________  
Sim _______  às vezes ________ ; 
 
r) Costumas sair da aula sem fazer barulho? Não _________ Sim ________ às 
vezes __________ ; 
 
s) Pensas e tomas decisões sozinho(a) ?  Não _________  Sim___________  
às vezes _________ ; 
 
t) Cumpres as regras da escola sempre que podes? Não _________  Sim _________ 
às vezes __________ ; 
 
u) Achas que és engraçado, que tens piada?  Não _________ Sim __________ às 
vezes ________ ; 
 
v) Costumam dizer mal de ti?  Não _________  Sim_________ às vezes 
__________; 
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w) Costumas contar os teus problemas aos teus amigos?  Não __________            
Sim ________ às vezes ________ ; 
 
x) Quando jogas ou trabalhas em equipa importas-te que os teus colegas façam 
alguma coisa que tu gostavas de fazer? Não _________  Sim __________ às vezes 
________; 
 
z)  Costumas empurrar quando corres ou andas pelos corredores? Não _________ 
Sim__________ às vezes ___________ ;  
 
aa) Achas que és bom a jogar futebol ( basket, voley, etc)? Não _________  Sim 
___________ às vezes _______ ; 
 
ab) Metem-te medo? Assustam-te? Não _________ Sim ___________ às vezes 
__________ ; 
 
ac)  E tu? Metes medo ou assustas os colegas?  Não ________  Sim __________ às 
vezes __________ ; 
 
ad)  Costumas andar só nos intervalos Não ___________ Sim ____________ às 
vezes __________ ; 
 
ae)  Deitas as cascas ou papéis no lixo?  Não _________  Sim __________ às vezes 
_______ ; 
 
af) Costumas ajudar os outros? Não _________ Sim __________ às vezes 
_________; 
 
ag)  Fazes sempre o que o professor manda?  Não _________  Sim __________ às 
vezes _________ ; 
 
ah)  Achas que és bom atleta? Fazes bem ginásticas? Não __________ Sim 
_________  às vezes  _________  ; 
 
ai) Tiram-te coisas com frequência? Não _______ Sim _________ às vezes 
_________ ;  
 
aj) E tu? Tiras coisas aos colegas? Não _________ Sim _________ às vezes 
________  ; 
 
ak) Quando vês um colega triste, fazes alguma coisa para o animar?  Não 
_________ Sim __________ às vezes __________ ; 
 
 
al)  Quais os colegas com quem te dás melhor na tua turma?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
am) E os com quem não te dás ou não falas?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Comportamentos de bullying- Estudo no Ensino Técnico-Profissional                    97 



Anexos 

 
 
Anexo II 
 
 
 

 
 
Instituto de Estudos da Criança 
 
 
Guião de entrevista sobre bullying                          
 
 
Tópicos metodológicos: 
 

Este guião de entrevista, parte de questões direccionadas ao âmbito problemática 

do bullying, sendo composto por uma primeira fase, com perguntas do foro pessoal, 

visando o perfil psicológico individual do respectivo aluno, e seguidamente de uma 

segunda parte, por sua vez sub-dividida, que pretende ser aplicada em sentidos opostos. 

Uma será apropriada para as vítimas, e a outra destinada ás questões da violência 

perpetuadas pelos agressores, evidenciando assim a tipologia da incidência da temática 

nas diferentes perspectivas.  
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Instituto de Estudos da Criança 
 
Bullying - Guião de entrevista a alunos do Ensino Técnico- profisisonal 
 
 
Idade __________               Género______________      Ano escolar______________ 
 
Com quem moras?______________________________________________________ 
 
Tens irmãos? Quantos? Mais novos ou mais velhos?__________________________ 
 
Os teus pais (avós, tutores) trabalham? O que fazem? 
Pai____________________________________________________________________ 
Mãe___________________________________________________________________ 
Avós ou outro__________________________________________________________ 
 
Estudaste em que 
escolas?_______________________________________________________________ 
 
Estudas actualmente nesta escola?_________________________________________ 
 
Frequentas que curso?___________________________________________________ 
 
Os meus melhores amigos na escola quem são?_______________________________ 
 
As pessoas que não gostas na escola quem 
são?___________________________________________________________________ 
 
 
 
Questões direccionadas ao bullying: (Vítima) 
 
1 – O que achas que os teus colegas pensam de ti? 
 
 
 
 
2 - Já alguma vez te bateram, empurraram, deram pontapés, chamaram nomes, 
ameaçaram, ou ignoraram? Recordas-te qual foi a situação mais grave para ti? 
Como foi? Recordas-te há quanto tempo foi isso? Podes falar-me um pouco? E este 
ano ou este último mês recordas-te de alguma situação dessas? 
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3  - Porque achas que o fizeram?  
 
 
 
4 - Como te defendeste? Recordas-te? 
 
 
5 – Quantas vezes já te fizeram isso? São sempre as mesmas pessoas? 
 
 
6 – O que sentiste? O que te passou pela cabeça nessa altura? 
 
 
7 – O que te apeteceu fazer a seguir a essa situação? Lembras-te? 
 
 
8 – Se pudesses mudar essa situação o que farias? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questões direccionadas ao bullying: (Agressor) 
 
1 – Já alguma vez bateste, deste pontapés, ameaçaste ou ignoraste algum colega da 
tua turma ou da tua escola? Uma ou muitas vezes, lembras-te? Podes contar-me 
como foi a mais grave? E a menos grave? Há quanto tempo foi, recordas-te? 
E este ano ou este último mês recordas-te de alguma situação dessas? 
 
 
 
 
 
2 – Porque o fizeste? Tinhas algum motivo? 
 
 
3 – O que achas que os teus colegas pensam de ti? 
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4 – Achas que agiste bem com esse teu(s) colega(s)? 
 
 
5 – Se pudesses, voltavas a fazer o mesmo? Ou o que farias? 
 
 
6 – O que te leva a ter essas atitudes perante os teus colegas? Há alguma razão? 
 
 
 
 
7 – Gostavas que te fizessem o mesmo? Se não, porquê? 
 
 
 
 
 
 
 
Questões sobre Comportamentos de Risco: (facultativas) 
 
a) Fumas? Há quanto tempo mais ou menos? 
 
 
b) Já alguma vez consumiste drogas? Quais? Podes dizer? 
 
 
c) E álcool? Consomes com frequência? O que costumas beber? 
 
 
d) Já alguma vez pegaste numa arma branca ou de fogo? Para quê? 
 
 
e) Já alguma vez foste detido pela polícia? Porque motivo, importas-te de contar? 
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Anexo III 
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Anexo IV 

 
Assunto: Pedido de Autorização ao aluno para efeitos de investigação 
 
 
 
 
 
 
 
Gondomar, dia ………do mês de…………………………do ano 2007 
 
 
 
 
Eu, ………………………………………………………., aluno na Escola Técnico-

Profissional Actualgest, aceito dar uma entrevista à Dr.ª Sónia Ferraz, para efeitos de 

investigação na área da Psicologia Clínica/Forense. 

 

 

 
 

 
 

                                                Assinado:……………………………………… 

 

Comportamentos de bullying- Estudo no Ensino Técnico-Profissional                  103 


