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1. ENQUADRAMENTO  

Na prossecução dos objetivos de Silves – Cidade Educadora, que passam por garantir, entre outros, 

a todas as crianças e jovens um ambiente escolar seguro e de bem-estar, para o desenvolvimento 

de competências, atitudes e comportamentos consonantes com a vida em sociedade e, no âmbito 

das relações de proximidade e parceria, o Agrupamento de Escolas de Silves identificou as várias 

formas de violência em ambiente escolar como objeto de intervenção. Desta forma, o Município 

de Silves propôs-se desenvolver um trabalho concertado e em rede, com parceiros de diferentes 

valências, potenciadoras de uma intervenção multidisciplinar que atue ao nível de três áreas major, 

nomeadamente, identificar a realidade social, entender as causas do fenómeno em curso e atuar 

no seu combate, através da prevenção primária do bullying, numa perspetiva de educação para os 

valores. 

 

Importa, desde logo, deixar claro o que se entende, quando se refere este comportamento social – 

bullying - e qual a sua tradução para português. Opta-se por seguir uma tradução que será a mais 

uniformemente aceite e que define este comportamento como “maus tratos entre pares” 

(Martins, 2009).  

 

Quanto à definição, segue-se perto aquela que nos é proposta por Bicho, 2015, pp. 7 “um subtipo 

de comportamento agressivo gerado de atos violentos que, na maioria das vezes, ocorre dentro das 

escolas, principal microssistema que favorece e onde se desenvolvem as interações entre pares…” 

De facto, o que distinguirá este comportamento de outros comportamentos agressivos (em 

contexto escolar ou não) será:  

a) A intencionalidade, que nos adultos, se entenderia como dolo (pese embora aqui 

estejamos a falar de jovens que não atingiram, na maioria dos casos, a designada intuito 

criminalis), numa das suas três formas: 

a. Direto - o agente conhece e quer praticar o crime/contraordenação;  

b. Necessário - a prática do crime/contraordenação surge como consequência 

necessária da conduta do agente;  

c. Eventual - a prática do crime/contraordenação surge como consequência possível 

da conduta e conformando-se o agente com a mesma. 

b) Carácter regular da conduta sobre uma determinada pessoa, não sendo enquadrável um 

ato isolado, por mais violento ou intencional que seja;  

c) E uma relação de poderes assimétrica.  
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2. METODOLOGIA 

A futura elaboração de um projeto de intervenção pressupôs a realização do presente Diagnóstico 

Participativo das Violências nas Escolas do Concelho de Silves, através da aplicação de um 

questionário ao público-alvo (todos os jovens em contexto escolar, entre o 5º e o 9º ano), 

permitindo aferir dados concretos sobre a dimensão do fenómeno do bullying no Concelho de 

Silves e o seu impacto nas vítimas, assim como fazer uma análise descritiva dos resultados que 

permita desenvolver ferramentas de intervenção de acordo com a realidade auscultada no 

concelho. 

 

A recolha dos dados foi realizada através do preenchimento da Escala de Vitimação e Agressão 

Escolar (EVAE), após o pedido individual de consentimento informado (anexo 1), através do qual 

todos os participantes e respetivos tutores legais foram devidamente esclarecidos acerca dos 

objetivos do estudo, do anonimato, da confidencialidade em relação aos dados recolhidos e 

quanto à liberdade da sua participação. Assim, foram enviados documentos informativos aos 

Encarregados de Educação, com o intuito de se obter uma autorização para a participação dos seus 

educandos no estudo. 

 

A aplicação do questionário aos alunos autorizados a participar, pelos Encarregados de Educação, 

decorreu entre os dias 9 e 19 de janeiro de 2017, num só momento, em ambiente de sala de aula e 

de forma coletiva. Os participantes foram informados relativamente à ausência de respostas certas 

ou erradas, assim como à não determinação de um limite temporal para o preenchimento dos 

questionários. Após a explicitação das instruções, deu-se início ao preenchimento do questionário. 

Após preenchimento dos questionários pelos participantes, procedeu-se à sua leitura ótica no 

Cardiff Teleform, seguindo-se a introdução dos dados no programa IBM SPSS Statistics, versão 25 

para o Windows, e respetivo tratamento estatístico. 

 

Conforme referido, para avaliar os comportamentos de bullying, foi utilizada a EVAE – versão 

reduzida (Cunha, s/d). Este instrumento consiste num questionário de autorrelato (“self-report”) 

sobre comportamentos de envolvimento em situações de agressão, vitimação e observação em 

contexto escolar (Anexo 2). Trata-se de uma escala construída no sentido de averiguar sobre o tipo 

e grau de envolvimento de um sujeito em situações de bullying, constituída por 70 itens avaliados 

numa escala de formato tipo Likert de quatro pontos, relativa à frequência dos comportamentos 

(1= Nunca; 2= Raramente; 3= Muitas Vezes/Frequentemente; 4= Sempre/Quase Sempre). Nos 

resultados obtidos, valores mais elevados indicam frequências de comportamentos mais elevadas. 
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Os itens estão agrupados em três fatores específicos (Garcia, 2016): Fator 1: “Comportamentos de 

Agressão (CA); Fator 2: “Comportamentos de Observação” (CO) e Fator 3: “Comportamentos de 

Vitimação” (CV). 

O Fator 1:“Comportamentos de Agressão” (CA), constituído por 31 itens (9; 12; 14; 17; 19; 22; 23; 

24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 39; 41; 44; 45; 46; 48; 50; 54; 57; 59; 60; 61; 63; 65; 67; 69; 70), avalia 

situações em que o sujeito intimidou um colega mediante comportamentos de carácter verbal, 

físico e/ou psicológico, ou seja, situações em que participou desempenhando o papel de agressor. 

O Fator 2:”Comportamentos de Observação” (CO), constituído por 24 itens (3; 5; 7; 11; 15; 18; 20; 

27; 29; 37; 33; 42; 47; 49; 51; 52; 53; 55; 56; 58; 62; 64; 66; 68) avalia comportamentos/situações 

em que o sujeito observou atos de agressão/vitimação de carácter verbal, psicológico e/ou físico, 

ou seja, situações em que participou enquanto observador. 

O Fator 3: “ Comportamentos de Vitimação” (CV), constituído por 15 itens (1; 2; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 

21; 25; 31; 35; 38; 40; 43), pretende avaliar situações em que o sujeito se sentiu intimidado através 

de comportamentos de carácter verbal, psicológico e/ou físico, ou seja, em situações em que o 

sujeito participou enquanto vítima. 

 

3. CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Foram aplicados 1234 questionários a alunos do 5º ao 9º ano das escolas E. B. 2,3 Dr. Garcia 

Domingues, João de Deus, do Algoz e Dr. António da Costa Contreiras, tendo sido considerados 

válidos 1206 questionários. 

 

A eliminação de 28 questionários (2,2%) decorreu da não resposta a mais do que 8 das 70 

perguntas que integram a EVAE. 

Do total dos respondentes, 600 (49,8%) são do sexo feminino e 576 (47,8%) do sexo masculino. 

Trinta indivíduos (2,5%) não deram resposta relativamente ao género. 

 

A idade dos alunos participantes no estudo enquadra-se entre os 9 e os 18 anos, distribuídos 

conforme apresentado no gráfico 1. Catorze (1,2%) inquiridos não responderam relativamente à 

idade. 
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Gráfico 1. Distribuição do nº de participantes no estudo, por idade 

 

Para efeitos de análise dos diferentes comportamentos observados, os alunos foram agrupados em 

3 faixas etárias: ≤ 11 anos, 12 a 13 anos e ≥ 14 anos, tendo resultado na seguinte distribuição 

(gráfico 2): 

 

Gráfico 2. Distribuição do nº de participantes no estudo por faixa etária 

 

A distribuição dos respondentes pelos diferentes anos de escolaridade encontra-se representada 

no gráfico 3, sendo que 26 (2,3%) dos inquiridos não respondeu relativamente ao ano curricular. 
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Gráfico 3. Distribuição do nº de participantes no estudo, por ano de escolaridade 

 

O gráfico 4 apresenta a distribuição do número de questionários respondidos, por escola. 

 

Gráfico 4. Distribuição do nº de participantes no estudo, por escola 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Envolvimento em situações de bullying 

Com o intuito de se analisar as medidas de avaliação da EVAE relativas aos comportamentos de 

bullying (comportamentos de agressão, observação e vitimação), foram efetuadas análises 

descritivas e análises de intercorrelação a cada uma das medidas. 
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Os dados evidenciados na tabela 1 permitem verificar que, ao nível do tipo de envolvimento em 

situações de bullying, há uma maior incidência dos Comportamentos de Observação (M = 1,55; DP 

= 0,43), seguidos dos Comportamentos de Vitimação (M = 1.33; DP = 0,38) e posteriormente dos 

Comportamentos de Agressão (M = 1,06; DP = 0,12). 

 

Tabela 1. Análise descritiva dos comportamentos de bullying (C. A. – Comportamentos de Agressão; 

C. O. – Comportamentos de Observação; C. V. – Comportamentos de Vitimação). 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

C. A. 1,00 2,87 1,06 0,12 

C. O. 1,00 3,29 1,55 0,43 

C. V. 1,00 3,40 1,33 0,38 

 

No gráfico 5 apresentam-se os resultados para os diferentes tipos de comportamentos em função 

do género. 

 

 

Gráfico 5. Diferentes tipos de comportamentos em função do género (valores médios) 

 

Constata-se, relativamente aos comportamentos de agressão e de observação, valores médios 

superiores para o género masculino (1,06 e 1,55, respetivamente), relativamente aos sujeitos do 

género feminino (1,04 e 1,54, respetivamente), embora as diferenças sejam pouco significativas. 

No que respeita aos comportamentos de vitimação, registam-se valores médios superiores para os 



  

 

 

 

 

 

Diagnóstico Participativo de Bullying no Concelho de Silves - EVAE Página 9 de 27 

participantes do género feminino (1,35), quando comparados com os valores obtidos para o 

género masculino (1,30). 

 

A análise dos diferentes tipos de comportamentos em função do ano de escolaridade (Gráfico 6) 

revela, para os comportamentos de agressão, um aumento progressivo, embora pouco 

significativo, com o aumento da escolaridade. 

 

 

Gráfico 6. Diferentes tipos de comportamentos em função do ano de escolaridade (valores médios) 

 

Regista-se igualmente um aumento progressivo dos comportamentos de observação com o 

aumento da escolaridade, neste caso mais significativo, com particular incidência ao nível dos 

alunos do 9º ano. 

 

Os comportamentos de vitimação tendem a ser mais significativos nos 5º e 9º anos, com um valor 

mínimo registado para os alunos do 7º ano de escolaridade. 

 

Em conformidade, os resultados obtidos em função da faixa etária dos estudantes (gráfico 7) 

revelam resultados idênticos: um aumento progressivo mas pouco significativo dos 

comportamentos de agressão com o aumento da faixa etária, um aumento progressivo e mais 

significativo dos comportamentos de observação com o aumento da faixa etária, com particular 

relevância nos alunos com idade igual ou superior a 14 anos e valores médios dos comportamentos 
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de vitimação mais baixos para a faixa etária dos 12 a 13 anos e mais elevados nas restantes (≤ 11 

anos e ≥ 14 anos). 

 

 

Gráfico 7. Diferentes tipos de comportamentos em função da faixa etária (valores médios) 

 

A avaliação dos diferentes comportamentos registados em função do tipo de ensino frequentado 

pelos alunos (Curso Vocacional, Curso de Educação e Formação ou Ensino Regular) requereu, para 

evitar enviesamento dos resultados em função de outras variáveis, uma análise prévia da média 

das idades dos respondentes em cada tipo de ensino, apresentada na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Médias das idades dos alunos por tipo de ensino frequentado 

(N – número de respondentes) 

 N Média idades Desvio Padrão 

Curso Vocacional 40 15,10 0,21 

Curso de Educação e Formação 45 14,96 0,14 

Ensino Regular 1107 12,33 0,05 

 

Tendo em consideração que a média das idades dos alunos a frequentar Cursos Vocacionais ou de 

Educação e Formação é superior a 14 anos, e que a média das idades dos alunos do Ensino Regular 

é substancialmente inferior, optou-se por analisar os diferentes tipos de comportamentos em 
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função do tipo de ensino que frequentam, considerando apenas a faixa etária ≥ 14 anos. Na tabela 

3 registam-se os valores médios de idades encontrados. 

 

Tabela 3. Médias das idades dos alunos, por tipo de ensino frequentado, para a faixa etária ≥ 14 anos 

(N – número de respondentes) 

 N Média idades Desvio Padrão 

Curso Vocacional 37 15,27 0,20 

Curso de Educação e Formação 44 15,00 0,13 

Ensino Regular 286 14,45 0,04 

 

Os resultados obtidos para os diferentes comportamentos associados ao bullying em função do 

tipo de curso frequentado e para a faixa etária ≥ 14 anos, são apresentados no gráfico 8. 

 

 
Gráfico 8. Resultados obtidos (valores médios) para os diferentes tipos de comportamentos em função do tipo de ensino 

frequentado, para a faixa etária ≥ 14 anos 

 

Verifica-se, para todos os tipos de ensino, a mesma tendência observada na análise global (tabela 

1), ou seja, maior incidência de comportamentos de observação, seguindo-se os comportamentos 

de vitimação e, por último, os comportamentos de agressão. Os valores médios encontrados para 

cada comportamento nesta faixa etária (≥14 anos), situam-se ligeiramente acima da média global. 
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Uma análise comparativa dos valores encontrados para cada tipo de comportamento em função 

do tipo de ensino frequentado, revela uma incidência ligeiramente superior de comportamentos 

de agressão e de vitimação nos alunos dos Cursos Vocacionais e de Educação e Formação, embora 

não muito significativa, comparativamente aos alunos que frequentam o Ensino Regular. Nos 

comportamentos de observação, o valor mais baixo regista-se para os alunos de Cursos de 

Educação e Formação. 

 

Os resultados obtidos para os diferentes tipos de comportamentos em cada uma das escolas 

participantes neste estudo são apresentados no gráfico 9.  

 

 

Gráfico 9. Diferentes tipos de comportamentos em função da escola (valores médios) 

 

Os valores mais elevados, para todos os tipos de comportamentos de bullying, são observados de 

forma consistente na E. B. 2,3 João de Deus (1,07, 1,65 e 1,38 respetivamente, para 

comportamentos de agressão, observação e vitimação), e os mais baixos na E. B. 2,3 Dr. Garcia 

Domingues (1,04, 1,45 e 1,29 respetivamente, para comportamentos de agressão, observação e 

vitimação). 

 

4.2. Comportamentos de agressão 

O gráfico 10 mostra a frequência das respostas assinaladas com 3 (muitas vezes/frequentemente) 

ou 4 (sempre/quase sempre), pelos participantes no estudo, aos 31 itens da escala EVAE que se 

relacionam com situações em que revelam ter desempenhando um papel de agressor, ou seja, em 
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que os respondentes revelam ter intimidado um colega mediante comportamentos de caráter 

verbal, físico ou psicológico. 

 

 

Gráfico 10. Frequência de respostas de nível 3 ou 4 a cada um dos itens da escala EVAE que se relacionam com 

comportamentos de agressão 

 

O item P26 “Eu escondi objetos pessoais a um(a) colega” obteve a maior frequência de respostas 3 

ou 4 (48 sujeitos), seguindo-se o item P48 “Eu não partilhei propositadamente ideias e 

pensamentos com um(a) colega (com intenção de o/a excluir)”, com 18 respostas 3 ou 4 e o item 

P19 “Eu espalhei rumores negativos em relação a um(a) colega”, com 15 respostas de nível 3 ou 4. 
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Os gráficos 11 e 12 representam, respetivamente, a frequência de respostas de nível 3 e 4 aos 

itens correspondentes a comportamentos de agressão. 

 

Gráfico 11. Frequência de respostas de nível 3 aos itens da escala EVAE que se relacionam com comportamentos de 

agressão 

 

 

Gráfico 12. Frequência de respostas de nível 4 aos itens da escala EVAE que se relacionam com comportamentos de 

agressão 

 

Globalmente, verifica-se que 123 alunos assinalaram uma ou mais respostas de nível 3 ou 4 

relativamente a comportamentos de agressão, o que corresponde a 10,2% da população em 

estudo. 
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4.2.1. Tipos de comportamentos de agressão: física, verbal e psicológica 

Com o objetivo de identificar diferentes padrões de comportamentos de agressão (física, verbal e 

psicológica), os 31 itens da escala EVAE que se relacionam com comportamentos de agressão 

foram subdivididos como se segue: 

Comportamentos de agressão física: itens 9, 22, 23, 28, 32, 39, 44, 46, 54, 60 e 61; 

Comportamentos de agressão verbal: itens 12, 14, 45, 50, 57, 59, 65 e 70; 

Comportamentos de agressão psicológica: itens 17, 19, 24, 26, 30, 34, 36, 41, 48, 63, 67 e 69. 

Os dados evidenciados na tabela 4 permitem verificar que, ao nível dos comportamentos de 

agressão, há uma significativa e maior incidência de comportamentos de agressão psicológica (M = 

1,09; DP = 0,16), seguindo-se os comportamentos de agressão física e verbal (M = 1,04; DP = 0,13 

para ambos). 

 

Tabela 4. Análise descritiva dos comportamentos de agressão (C. A. F. – Comportamentos de Agressão Física; C. A. V. – 

Comportamentos de Agressão Verbal; C. A. P. – Comportamentos de Agressão Psicológica). 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

C. A. F. 1,00 3,09 1,04 0,13 

C. A. V. 1,00 2,75 1,04 0,13 

C. A. P. 1,00 2.75 1,09 0,16 

 

No gráfico 13 apresentam-se os resultados para os diferentes tipos de comportamentos de 

agressão em função do género. 
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Gráfico 13. Padrões de comportamentos de agressão em função do género (valores médios) 

 

Verificam-se, sistematicamente e para os três tipos de comportamentos de agressão, valores 

médios superiores para o género masculino (1,06, 1,05 e 1,11 para os comportamentos de 

agressão física, verbal e psicológica, respetivamente), relativamente aos sujeitos do género 

feminino (1,02, 1,02 e 1,07, para os comportamentos de agressão física, verbal e psicológica 

respetivamente). 

 

A análise dos diferentes tipos de comportamentos de agressão, em função do ano de escolaridade, 

(Gráfico 14) revela, para os comportamentos de agressão verbal e psicológica, um aumento 

progressivo com o aumento da escolaridade, com exceção do 7º ano de escolaridade, que 

apresenta valores ligeiramente inferiores ao 6º ano. Relativamente aos comportamentos de 

agressão psicológica, destacam-se os alunos do 9º ano, com um valor médio de resposta (1,13) 

significativamente superior aos restantes anos de escolaridade. No que respeita aos 

comportamentos de agressão física, constatam-se valores mais elevados nos alunos do 8º ano 

(1,05) e mais baixos no 5º ano de escolaridade (1,03), embora as diferenças sejam pouco 

significativas. 

 

Os resultados obtidos em função da faixa etária dos alunos (gráfico 15) revelam um aumento 

progressivo de todos os tipos de comportamentos de agressão com o aumento da faixa etária, com 

particular destaque para a faixa etária ≥ 14 anos (1,12). 
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Gráfico 14. Padrões de comportamentos de agressão em função do ano de escolaridade (valores médios) 

 

 
Gráfico 15. Padrões de comportamentos de agressão em função da faixa etária (valores médios) 

 

4.3. Comportamentos de vitimação 

O gráfico 16 mostra a frequência das respostas assinaladas com 3 ou 4 pelos participantes no 

estudo aos 15 itens da escala EVAE, que se relacionam com situações em que o sujeito se sentiu 

intimidado através de comportamentos de carácter físico, verbal e/ou psicológico, ou seja, em 

situações em que o sujeito participou enquanto vítima. 
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Gráfico 16. Frequência de respostas de nível 3 ou 4 a cada um dos itens da escala EVAE que se relacionam com 

comportamentos de vitimação 

O item P01 “Os meus colegas gozaram comigo” obteve a maior frequência de respostas 3 ou 4 

(154 sujeitos), seguindo-se o item P06 “Os meus colegas insultaram-me e chamaram-me nomes 

desagradáveis”, com 136 respostas 3 ou 4 e o item P08 “Os meus colegas disseram coisas de mim 

e/ou do meu corpo que me ofenderam e ridicularizaram”, com 124 respostas de nível 3 ou 4. 

 

Os gráficos 17 e 18 representam, respetivamente, a frequência de respostas de nível 3 e 4 aos 

itens correspondentes a comportamentos de vitimação. 

 

Gráfico 17. Frequência de respostas de nível 3 aos itens da escala EVAE que se relacionam com comportamentos de 

vitimação 
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Gráfico 18. Frequência de respostas de nível 4 aos itens da escala EVAE que se relacionam com comportamentos de 

vitimação 

Globalmente, verifica-se que 309 alunos assinalaram uma ou mais respostas de nível 3 ou 4 

relativamente a comportamentos de vitimação, o que corresponde a 25,6% da população em 

estudo. 

 

4.3.1. Tipos de comportamentos de vitimação: física, verbal e psicológica 

Com o objetivo de identificar diferentes padrões de comportamentos de vitimação (física, verbal e 

psicológica), os 31 itens da escala EVAE que se relacionam com comportamentos de vitimação 

foram subdivididos como se segue: 

Comportamentos de agressão física: itens 21, 38 e 40; 

Comportamentos de vitimação verbal: itens 1, 6, 8, 13 e 25; 

Comportamentos de vitimação psicológica: itens 2, 4, 10, 16, 31, 35, 40 e 43. 

O item P40 “Os meus colegas intimidaram-me com comportamentos e agressões de caráter 

sexual” foi considerado quer na categoria de vitimação física, como na vitimação psicológica. 

 

Os dados evidenciados na tabela 5 permitem verificar que, ao nível dos comportamentos de 

vitimação, há uma maior incidência de comportamentos de vitimação verbal (M = 1,49; DP = 0,52), 

seguindo-se os comportamentos de vitimação psicológica (M = 1,26; DP = 0,39) e, por último, os 

comportamentos de vitimação física (M = 1,15; DP = 0,32). 

 

Tabela 5. Análise descritiva dos comportamentos de vitimação (C. V. F. – Comportamentos de Vitimação Física; C. V. V. – 

Comportamentos de Vitimação Verbal; C. V. P. – Comportamentos de Vitimação Psicológica). 
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 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

C. V. F. 1,00 3,67 1,15 0,32 

C. V. V. 1,00 4,00 1,49 0,52 

C. V. P. 1,00 3,50 1,26 0,39 

 

No gráfico 19 apresentam-se os resultados para os diferentes tipos de comportamentos de 

vitimação em função do género. 

 

 
Gráfico 19. Resultados obtidos (valores médios) para os diferentes tipos de comportamentos de vitimação em função do 

género 
 

Verificam-se, para os comportamentos de vitimação verbal e psicológica, valores médios 

superiores no género feminino (1,51 e 1,30 respetivamente), relativamente aos sujeitos do género 

masculino (1,46 e 1,22, respetivamente). Esta tendência inverte-se nos comportamentos de 

vitimação física, onde os sujeitos do sexo masculino exibem valores médios superiores (1,37) aos 

do sexo feminino (1,33). 

 

A análise aos diferentes tipos de comportamentos de vitimação, em função do ano de escolaridade 

(Gráfico 20), revela valores médios sistematicamente superiores nos alunos do 9º ano, para todos 

os comportamentos de vitimação: verbal (1,60), psicológica (1,34) e física (1,19). Os alunos 

pertencentes ao 7º ano de escolaridade exibem os valores mais baixos, em todas as dimensões de 

vitimação: verbal (1,42), psicológica (1,21) e física (1,13). Nesta última dimensão, os alunos do 8º 

ano registam valores idênticos (1,13). 
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Gráfico 20. Resultados obtidos (valores médios) para os diferentes tipos de comportamentos de vitimação em função do 
ano de escolaridade 

 

Os resultados obtidos em função da faixa etária dos alunos revelam resultados em linha com os 

anteriores, ou seja, valores superiores para os alunos com idade ≥ 14 anos (1,57, 1,30 e 1,17 para a 

vitimação verbal, psicológica e física, respetivamente) e inferiores para os alunos com 12 e 13 anos 

de idade (gráfico 21). 

 

 
Gráfico 21. Resultados obtidos (valores médios) para os diferentes tipos de comportamentos de vitimação em função da 

faixa etária 
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A importância deste estudo reside na possibilidade de melhor compreendermos a expressão deste 

fenómeno nas escolas do Concelho de Silves, de acordo com os diferentes comportamentos de 

bullying (agressão, observação, vitimação), bem como as características dos alunos (género, nível 

de escolaridade, faixa etária), com o objetivo de definir, de forma consistente, as estratégias de 

intervenção a desenvolver, com vista a colmatar estes comportamentos.  

 

Ao analisar os comportamentos de bullying, verifica-se que, independentemente das variáveis 

envolvidas, predominam os comportamentos de observação, com uma diferença estatisticamente 

significativa, seguidos dos comportamentos de vitimação e de agressão.  

 

Estes resultados permitem concluir que, por um lado, os alunos que apresentam comportamentos 

de observação, podem e devem assumir um papel interventivo preponderante junto dos seus 

pares; por outro lado, a disparidade entre os comportamentos de agressão e de vitimação podem 

significar a dificuldade, por parte de alguns alunos, em assumir os seus comportamentos, 

nomeadamente os agressores. 

 

No que diz respeito aos tipos de comportamentos de agressão, é notória a predominância da 

violência psicológica, em detrimento da física e verbal, sendo esta última apontada como o 

principal comportamento de vitimação. 

  

Importa referir que, estatisticamente, existem ligeiras diferenças de género no que diz respeito aos 

comportamentos de bullying; No que concerne aos comportamentos de agressão, estes ocorrem 

maioritariamente por parte dos rapazes, sejam eles físicos, verbais ou psicológicos, surgindo os 

dois últimos como os principais comportamentos de vitimação sentidos pelas raparigas, o que nos 

indica que o género masculino impera em todos os comportamentos agressivos, enquanto os de 

vitimação incidem maioritariamente sobre as raparigas, com exceção do comportamento de 

vitimação física.  

 

Estes resultados conduzem ainda à perceção de que os rapazes recorrem, normalmente, a um tipo 

de bullying físico, enquanto as raparigas praticam um tipo de bullying mais relacional/emocional. 

 

Quanto ao tipo de comportamento predominante neste estudo, o de observação, não foram 

encontradas diferenças em função do género, devendo a intervenção a este nível, ser direcionada, 

de igual forma, a rapazes e raparigas. 
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Tendo em conta o ano de escolaridade, tornou-se evidente que é necessário um maior foco de 

intervenção junto dos alunos do 5º ano, numa perspetiva de prevenção, colmatando o crescendo 

deste fenómeno, já que os comportamentos de agressão e observação registam um aumento em 

função da progressão no ano de escolaridade, principalmente no que diz respeito a agressões 

verbais e psicológicas.  

 

De facto, agir ab initio é um imperativo legal, porquanto a Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, com 

as posteriores alterações, preconiza o princípio da intervenção precoce (art.º 4.º al. c) do diploma 

em análise. Mas ainda que assim não fosse, a atitude não poderia ser outra, porquanto esta vem 

assumir um caráter preventivo com efeitos nos anos seguintes. Recordamos que o tempo da 

criança é mais rápido e curto, pelo que quanto mais cedo atuarmos, mais cedo os conceitos se 

consolidam e mais cedo constroem uma personalidade sólida e orientada para valores.  

 

De notar que os comportamentos de vitimação, atingem picos nos 5º e 9º anos, sendo estes 

comportamentos menos preponderantes nos alunos do 7º ano. A par disto, os comportamentos de 

agressão física apresentam-se idênticos ao longo de todos os anos de escolaridade. 

 

No seguimento da conclusão anterior, a mesma é corroborada pela idade dos alunos, já que os 

comportamentos, quer de agressão, quer de vitimação, aumentam nos 5º e 6º anos, mantêm-se 

no 7º e apresentam picos nos 8º e 9º anos de escolaridade, sendo os mais envolvidos os alunos até 

aos 11 anos e a partir dos 14; há uma quebra considerável nos alunos que se encontram na faixa 

etária entre os 12 e 13 anos, principalmente ao nível dos comportamentos de vitimação, devendo 

estes ser trabalhados como mediadores do bullying junto dos seus pares, já que a grande maioria 

dos alunos assume o “papel” de observador, como já foi referido, acabando por ter uma 

importância preponderante neste tipo de comportamentos, tendo em conta a sua capacidade de 

influência sobre os seus pares.  

 

Concretizando, parece de todo útil aproveitar a experiência destes jovens, que parecem terem 

cessado os comportamentos em causa, e desenhar um programa onde estes se possam incluir. Tal 

programa deverá ter uma dupla função preventiva: para os mais jovens (5º ano), onde os 

mediadores (7º ano) surjam como pontos de equilíbrio e se constituam como intermediários na 

relação tensa que o comportamento de bullying gera; bem como para os próprios já que, embora 

os comportamentos de bullying quebrem, não terminam.    

 

No que concerne ao tipo de ensino, não foram encontradas diferenças significativas no 

Agrupamento de Escolas Silves Sul; já no que ao Agrupamento de Escolas de Silves diz respeito, os 

comportamentos de agressão revelam-se idênticos em todos os estabelecimentos de ensino, ao 

contrário dos comportamentos de observação e vitimação, que apresentam valores extremos 
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entre a E.B. 2,3 João de Deus e a E.B. 2, 3 Garcia Domingues, pertencentes ao mesmo 

agrupamento de escolas, surgindo a primeira com os maiores índices de comportamentos de 

observação e vitimação.  

 

O presente diagnóstico permite concluir que o trabalho a desenvolver deverá incidir sobre os 

alunos mais novos, para além do preocupante crescendo no que diz respeito aos comportamentos 

de agressão verbal e psicológica, que tendem a perdurar no tempo, muito em parte devido aos 

observadores passivos, com graves consequências ao nível da saúde mental para a nossa 

comunidade juvenil. 

 

Não obstante o acima exposto, não se pode esquecer que este é um problema que toca a todos, 

pelo que a intervenção não poderá deixar ninguém de fora. De facto, a vítima de hoje, poderá ser o 

agressor de amanhã, e aquele que se habituou a ver o mau trato entre os seus pares poderá 

assimilar tal prática como normal e adequada. Pelo que, e ainda que não se torne agressor, 

seguramente deixará de ajudar quem precisa, pois tal comportamento regularizou-se no seu 

íntimo.    

 

Os resultados obtidos permitem considerar que o bullying, nas suas formas física, verbal ou 

psicológica, está implícito na esfera relacional dos alunos, acompanhando-os ao longo de todo o 

seu percurso escolar, o que afeta, inevitavelmente, a qualidade das suas relações com os pares e 

com a escola, pelo que urge intervir nesta problemática, muitas vezes, silenciosa. 

 

Importa, desde já, compreender que o problema do bullying, ou violência entre pares, insere-se 

num contexto mais vasto de violência escolar (Carmo, 2013, pp. 26). De facto, este é um problema 

que, na maioria dos casos, surge em contexto escolar, tendo nesses equipamentos o seu zénite. 

 

Analisando os preceitos legais onde esta problemática se encaixa, temos à cabeça, a Lei de 

Proteção das Crianças e Jovens em Risco, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, com as 

posteriores alterações. Desde logo, por ser esta a grande lei do ordenamento jurídico português 

que assegura, quer a promoção, quer a proteção dos seus direitos, quer ainda por ser esta lei a que 

tem uma maior hiato temporal de acompanhamento ao jovem (dos 0 aos 25 anos).  

 

Entrando na especificidade desta legislação, regem dois princípios da maior importância, para o 

que agora nos diz respeito:  

- Princípio da intervenção precoce (art.º 4.º al. c) da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro com as 

posteriores alterações); e  

- Princípio da subsidiariedade (art.º 4.º al. k, da mesma Lei).  
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Por eles, a intervenção a efetuar deverá ser o mais cedo possível e que deverá ser levada a cabo 

pela primeira entidade que toma conhecimento da situação de risco que aflige a criança ou jovem. 

Ou seja, compete às entidades com competência em matéria de infância e juventude, a primeira e 

imediata atuação (por todos vide art.º 7.º da Lei em análise). Dito, ainda, de outra maneira, 

compete à escola agir sempre que estas situações são detetadas. De facto, outra solução não podia 

apresentar a lei, sob pena de colocar em causa a coerência do sistema de promoção e proteção 

das crianças e jovens.  

 

Entrando no diploma que rege os direitos e deveres dos alunos, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 

5 de setembro, vulgarmente conhecido por Estatuto do Aluno e Carta Ética, verificamos que os 

alunos têm direito a: “ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade 

física e moral, beneficiando, designadamente, da especial proteção consagrada na lei penal para os 

membros da comunidade escolar” art.º 7.º n.º 1 al. j) da lei em análise. Doutra parte, recaem sobre 

os alunos os deveres de:  

- Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em 

caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, 

identidade de género, condição económica, cultural ou social, ou convicções políticas, ideológicas, 

filosóficas ou religiosas art.º 10.º al.d) da lei em análise; 

- Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos os 

alunos art.º 10.º al. g) da lei em análise; 

- Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa, não 

praticando quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente do local ou dos meios 

utilizados, que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal 

não docente e alunos; art.º 10.º al. i) da lei em análise; 

- Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as 

circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos mesmos, art.º 10.º al. j) da lei 

em análise;  

- Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa, art.º 10.º al. l) 

da lei em análise; 

- Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos 

passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou 

poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a qualquer outro membro da 

comunidade educativa, art.º 10.º al. q) da lei em análise; 

- Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem autorização 

prévia dos professores, dos responsáveis pela direção da escola ou supervisão dos trabalhos ou 

atividades em curso, bem como, quando for o caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou 

educativa cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar registada, art.º 10.º al. s) da lei 

em análise;  
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- Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros meios de 

comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem autorização do 

diretor da escola, art.º 10.º al. t) da lei em análise; 

- Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual, art.º 10.º al. u) da lei em análise; 

- Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em 

equipamentos ou instalações da escola ou outras onde decorram quaisquer atividades decorrentes 

da vida escolar e, não sendo possível ou suficiente a reparação, indemnizar os lesados 

relativamente aos prejuízos causados, art.º 10.º al. u) da lei em análise.  

 

Ou seja, a própria legislação vem reconhecer uma série de comportamentos onde o mau trato 

entre pares recai, impelindo sobre a escola uma ação imediata na sua resolução, reforçando-se, 

assim, a preponderância escolar das medidas a adotar. Claro está que se excluem os casos de 

maior gravidade e aqueles que, em função da idade, além da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, 

com as posteriores alterações, recaem no âmbito da Lei Tutelar Educativa, aprovada pela lei nº 

166/99, de 14 de setembro, com as posteriores alterações, ou no âmbito do Código Penal (art.º 

19.º).  

 

Logo, surge claro que o principal campo de atuação de uma dada comunidade, no que ao bullying 

ou maus tratos entre pares diz respeito, é a Escola, competindo a toda a comunidade, sobretudo 

município e CPCJ, dar o apoio que se mostre necessário para prevenir este tipo de 

comportamentos, (vide art.º 7.º, 8.º e 18.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, com as posteriores 

alterações).  

 

De notar que Olweus, grande teórico sobre a questão do bullying e quem usou o conceito pela 

primeira vez, veio na sua obra Olweus bullying prevention program School Guide, propor que, os 

programas de intervenção nesta área, abranjam medidas na escola, na turma, individuais e 

comunitárias. Alinhada com esta posição surge Maria José Martins, ao referir : “… a prevenção da 

violência, da agressão e do bullying, deve orientar-se segundo o modelo ecológico, que implica 

intervir a vários nível simultaneamente …” (Martins, 2011).  Neste sentido, o projeto de 

intervenção será delineado a partir do presente estudo/diagnóstico, tendo em conta os resultados 

obtidos, bem como a análise das melhores estratégias a adotar em função das características e 

realidade de cada estabelecimento de ensino.  
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