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Violência na escola:
conhecer para intervir

School violence: to know to intervene

Carla Silva Mendes*

O fenómeno da violência escolar é um problema 
com graves consequências na vida e em particular 
na saúde das crianças e dos jovens. Este facto tem 
aumentado a preocupação dos profissionais de saúde, 
nomeadamente dos enfermeiros, incentivando a 
investigação na tentativa de uma melhor compreensão 
do problema para uma consequente intervenção. 
O presente estudo, inserido numa investigação mais 
vasta, teve como objectivo caracterizar o fenómeno 
da violência escolar, numa amostra de 307 alunos 
dos 5º e 6º anos de escolaridade de uma Escola de 
Lisboa, com idades entre 10 e 17 anos, através de um 
questionário auto-preenchido pelos mesmos, com 
questões abertas e fechadas.
Os dados sugerem um elevado nível de violência 
(bullying) entre estudantes (50% vitimas e 30% 
agressores). Verificou-se também a existência de 
violência dirigida a professores e a outros funcionários 
da escola, assim como actos de vandalismo. Enquanto 
testemunhas de comportamentos violentos na escola 
os estudantes situaram-se nos 90%. 
Os resultados obtidos apontam algumas orientações 
a considerar no planeamento e implementação de 
estratégias de prevenção deste fenómeno, onde o 
enfermeiro pode ter especial intervenção.

Palavras-chave: escolas, violência, saúde escolar, enfermagem, 
intervenção.

The phenomenon of school violence is a problem 
with severe consequences in children’s and young 
people’s lives. This fact has increased the concern 
of healthcare professionals, namely nurses, and 
encouraged this study in an attempt to understand 
this problem better to facilitate intervention. 
The present study, part of a broader research project, 
has the aim of characterizing the phenomenon of 
school violence in a sample of 307 students aged 
between 10 and 17 years in the 5th and 6th grades in 
a Lisbon school. They completed a questionnaire with 
open and closed questions.
The findings suggest a high level of violence (bullying) 
between students (50% victims and 30% aggressors). 
The results also indicate violence directed at teachers 
and other school workers and vandalism behaviours. 
We found that 90% of students reported violent 
behaviors. Our results have implications for planning 
and implementing an intervention programme 
to reduce and prevent aggressive/victimization 
behaviors by students, where the nurse may have a 
special intervention role. 

Keywords: schools, violence, school health, nursing, 
intervention.
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Introdução

Mais do que etapas no ciclo de vida do indivíduo, 
a infância e a adolescência são fases especiais no 
decorrer do desenvolvimento humano determinando 
mudanças no indivíduo, conduzindo-o à maturidade 
dentro dos parâmetros normais no ciclo da evolução 
humana. A inserção em grupos sociais, a necessidade do 
reconhecimento dos seus valores, o companheirismo 
dos amigos de grupo e o apoio familiar servem como 
“tijolos” de uma construção, interligando auto-estima 
e sociabilidade, impulsionadoras de futuros cidadãos 
activos e operantes dentro da sociedade. Não 
obstante, poderá haver obstáculos que influenciarão 
esta escalada rumo a uma vida adulta saudável, 
principalmente aqueles relacionados à construção da 
auto-estima e do fortalecimento de um alicerce sólido 
da sua saúde mental, indispensável frente aos desafios 
da vida.
A violência caracteriza-se como um desses obstáculos 
ameaçadores, de tal forma que é hoje considerada um 
problema de saúde pública importante e crescente 
no mundo, com sérias consequências individuais e 
sociais (Krug et al., 2002).
Quando abordamos a violência contra crianças e 
adolescentes e a vinculamos aos ambientes onde 
ela ocorre, a escola surge como um espaço ainda 
pouco explorado, principalmente em relação ao 
comportamento agressivo existente entre os próprios 
estudantes, internacionalmente denominado por 
bullying.
A escola representa um dos mais importantes agentes 
socializadores para a criança e adolescente, mas pode vir 
também a tornar-se um local indesejado e temido para 
os mesmos, se instalado o sentimento de insegurança. 
Nestas circunstâncias, existe uma maior probabilidade 
de insucesso escolar, comprometimentos físicos e 
emocionais ou sentimentos de insatisfação com a 
vida. A aceitação pelos pares é fundamental para o 
desenvolvimento da saúde de crianças e adolescentes, 
promovendo as suas habilidades sociais e fortalecendo 
a sua capacidade de gerir situações de stress (Samdal, 
Dur e Freeman, 2004).
Por definição, bullying compreende todas as atitudes 
agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem 
sem motivação evidente, adoptadas por um ou mais 
estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, 
sendo executadas dentro de uma relação desigual de 
poder (Pereira, 2002; Neto, 2005), com consequências 

negativas a curto e a longo prazo na saúde e vida 
de todos os envolvidos: agressores, vítimas e 
observadores, as quais podem causar dificuldades 
académicas, sociais, emocionais e legais. 
O comportamento bullying tem sido classificado de 
acordo com diferentes tipologias, sendo a mais usual a 
classificação de bullying directo e indirecto. O primeiro 
pode ser verbal através de chamar nomes ou ameaçar, 
ou físico onde se inclui bater, puxar, empurrar, roubar. 
No segundo tipo inclui-se a exclusão e o isolamento 
social, o contar histórias e o espalhar rumores 
(Olweus, 1993). Enquanto, o bullying directo é mais 
facilmente identificável porque os ataques são mais 
visíveis, o bullying indirecto é mais difícil de observar 
visto que os ataques são dissimulados. Talvez por isso, 
seja menos reconhecido pelos adultos, embora os 
seus efeitos a curto e a longo prazo sejam igualmente 
graves, visto que agressores e vítimas não conseguem 
ter relações estáveis, o que se vai reflectir na sua vida 
familiar futura (Smith, Pepler e Rigby, 2004). 
As consequências geradas pelo bullying são tão graves 
que crianças norte-americanas, com idades entre 8 e 
15 anos, identificam esse tipo de violência como um 
problema maior que o racismo e as pressões sexuais 
ou consumir álcool e drogas (Bond et al., 2001). 
Evidentemente, as crianças e adolescentes não são 
todas atingidas da mesma forma, mas existe uma 
relação directa entre a frequência, duração e gravidade 
dos comportamentos de bullying (Ravens-Sieberer, 
Kokonyei e Thomas, 2004).
Uma criança vítima de maus tratos de forma repetida 
e regular, pode apresentar sequelas graves, como 
o desenvolvimento de distúrbios de ansiedade, 
depressão crónica e até mesmo o suicídio (Smith, 
Pepler e Rigby, 2004) e o homicídio (Neto, 2005). 
Também os estudos longitudinais Noruegueses 
sobre a questão, concluem que uma criança vítima 
de violência em meio escolar apresenta quatro vezes 
mais risco de vir a cometer uma tentativa de suicídio 
(Olweus, 1993). Nos casos em que alunos armados 
invadiram as escolas e dispararam contra colegas e 
professores, cerca de dois terços desses jovens eram 
vítimas de bullying. As agressões não tiveram alvos 
específicos, sugerindo que o desejo era o de “matar a 
Escola”, local onde diariamente todos os viam sofrer e 
nada faziam para os proteger (Neto, 2005).
Quanto mais jovem for a criança frequentemente 
agressiva, maior será o risco de apresentar problemas 
associados a comportamentos anti-sociais em adultos 
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e à perda de oportunidades, como a instabilidade no 
trabalho e relacionamentos afectivos pouco duradouros 
(Ravens-Sieberer, Kokonyei e Thomas, 2004).
O simples testemunho de comportamentos de 
bullying já é suficiente para causar descontentamento 
com a escola e comprometimento do desenvolvimento 
escolar e social (Pearce, 1998).
Prejuízos financeiros e sociais causados pelo bullying 
atingem também as famílias e a sociedade em geral. 
As crianças e adolescentes que sofrem e/ou praticam 
bullying podem vir a necessitar de múltiplos serviços, 
como saúde mental, justiça da infância e adolescência, 
educação especial e programas sociais.
Sub valorizado por várias gerações, este fenómeno é 
hoje uma das maiores preocupações para profissionais 
da saúde e educação. O bullying é mais prevalente 
em alunos com idades entre 11 e 13 anos (Ravens-
Sieberer, Kokonyei e Thomas, 2004), estimando-se 
a existência de 8 a 46% de vítimas e de 5 a 30 % de 
agressores (Pereira, 2002; Fekkes, Pijpers e Verloove-
Vanhorick, 2005). 
“The Nature of School Bullying: A Cross-National 
Perspective” (Smith et al., 1999) é um marco que 
se poderá considerar histórico na divulgação do 
fenómeno bullying a nível internacional. Este livro 
inclui informações de vinte e um países (entre os quais 
Portugal) de quatro continentes, que nos confirmam 
a prevalência do fenómeno e a semelhança das suas 
características entre países apesar das diferenças 
culturais. Características essas, condizentes com as 
divulgadas em estudos mais recentemente publicados 
(Fekkes, Pijpers e Verloove-Vanhorick, 2005; Neto, 
2005), nomeadamente:
– Rapazes e raparigas são vítimas em níveis 
aproximados;
– As vítimas têm mais probabilidades de ficarem 
sozinhas no recreio e de não terem amigos;
– Alguns factores de risco de vitimação: estar sozinho, 
ter medo e ansiedade, mudança de escola, transição 
do 1º para o 2º ciclo; 
– Os rapazes sofrem e praticam mais agressão directa 
e as raparigas mais agressão indirecta;
– O bullying directo verifica-se em maior percentagem 
no recreio e corredores e o indirecto na sala de aula;
– As vítimas escondem que são alvo de agressões, 
por medo de retaliação e porque consideram que os 
adultos são incapazes de resolver a situação;
– A percentagem de rapazes que se diz agressor é 
quase o dobro das raparigas, provavelmente porque 

os rapazes tendem a ver estes comportamentos de 
forma mais positiva do que as raparigas e gostam de 
o contar;
– A supervisão dos espaços de recreio condiciona os 
níveis de bullying na escola: quanto maior o número 
de supervisores menor é o nível de bullying sentido/
vivido na escola. 
De acordo com Neto (2005, p.13), “reduzir a 
prevalência de bullying nas escolas, pode ser uma 
medida de saúde pública altamente efectiva para 
o século XXI”. Segundo o mesmo autor, torna-se 
para isso necessário que as instituições de saúde e 
educação, assim como seus profissionais, reconheçam 
a extensão e o impacto gerado pela prática do 
bullying entre estudantes e desenvolvam medidas 
para redução dessa ocorrência. Cabe aos profissionais 
de saúde ser competentes para prevenir, investigar e 
adoptar condutas adequadas para todos os afectados 
pelo fenómeno.
Actualmente é consensual que a violência pode ser 
evitada, o seu impacto minimizado e os factores 
que contribuem para respostas violentas mudados. 
Segundo Debarbieux e Blaya (2002), não se trata de 
uma questão de fé, mas de uma afirmação baseada 
em evidências. Exemplos bem sucedidos podem 
ser encontrados em todo o mundo, desde trabalhos 
individuais e comunitários em pequena escala, 
até políticas nacionais e iniciativas legislativas. 
Em “Bullying in Schools: How Successful can 
Interventions Be?”, (Smith, Pepler e Rigby, 2004), 
reúnem a investigação mais recente e importante sobre 
programas de intervenção para reduzir e prevenir as 
situações de bullying na escola em diversos países da 
Europa e ainda no Canadá, Estados Unidos e Austrália. 
O principal objectivo é reunir no mesmo documento, 
um conjunto de experiências de sucesso. Demonstram 
que diferentes programas podem ter bons resultados 
e programas semelhantes podem ter resultados muito 
diferentes entre países e entre escolas no mesmo 
país. O Programa de Prevenção do Bullying criado 
por Dan Olweus é considerado como o mais bem 
documentado e mais efectivo na redução do bullying, 
na diminuição significativa de comportamentos anti-
sociais e em melhorias importantes no clima social 
entre crianças e adolescentes, com a adopção de 
relacionamentos sociais positivos e maior participação 
nas actividades escolares (Ravens-Sieberer, Kokonyei 
e Thomas, 2004; Fekkes, Pijpers e Verloove-Vanhorick, 
2005). Diversos programas partem da proposta inicial 
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de Olweus, mas dando maior ou menor ênfase ao 
que se considera ser mais ou menos poderoso para 
cada escola. Em Portugal, a intervenção com maior 
impacto na redução de bullying, até agora realizada, 
tem sido ao nível dos recreios escolares. Estes espaços 
foram equipados com diversos materiais lúdicos e foi 
garantida uma maior supervisão e apoio aos alunos, 
durante os mesmos, por professores e auxiliares 
de acção educativa (Pereira, 2002; Cunha, Gomes e 
Pereira, 2005).
Assim, e considerando as consequências nefastas que 
este fenómeno causa na vida e na saúde da criança/
jovem, torna-se urgente implementar estratégias 
de intervenção para a redução e prevenção das 
condutas agressivas entre alunos, com directrizes no 
caminho da intervenção psicopedagógica e modelos 
de intervenção a nível escolar e familiar, mostrando 
especial interesse em proporcionar novas formas de 
interacção social aos agressores e em facilitar modos 
de comportamento assertivo às vítimas. 
De uma forma geral, melhores resultados são obtidos 
se existir uma intervenção precoce, o que implica a 
necessidade de identificar antecipadamente estas 
situações, onde pais, profissionais da educação e da 
saúde têm um papel fundamental.
Contudo, os professores e os pais são vistos 
pelas crianças/jovens como alguém que está mal 
informado sobre esta questão (Ortega, 1994) e por 
isso incompetentes na resolução deste problema 
(La Fontaine, 1991), o que leva a maioria das vítimas 
a não comunicarem quando são alvo de agressão 
pelos pares na escola. Contribui também para este 
sofrimento silencioso o facto de terem medo de falar 
com receio de retaliações ou de serem consideradas 
pelos outros como “piegas” ou “fracas” (Pereira, 2002). 
Considerando que a maioria dos comportamentos de 
bullying ocorre fora da visão dos adultos, assim como 
grande parte das vítimas não fala sobre a agressão 
sofrida, pode-se entender o facto de professores e 
pais terem pouca percepção do bullying, subestimam 
a sua prevalência e actuam de forma insuficiente 
para a redução e interrupção desta problemática 
(Fekkes, Pijpers e Verloove-Vanhorick, 2005). A 
aparente aceitação dos adultos e a consequente 
sensação de impunidade favorecem a perpetuação do 
comportamento agressivo.
Os profissionais de saúde, em particular os enfermeiros, 
assumem neste sentido um papel preponderante. 
A relação privilegiada que estabelece com a criança/

família, decorrente do acompanhamento e vigilância 
da sua saúde no Programa de Saúde Infantil e 
Juvenil e no Programa de Saúde Escolar, permite-
lhe ser um elemento chave na detecção precoce 
das situações anteriormente descritas, isto é, que 
possam afectar negativamente a saúde da criança e a 
sua qualidade de vida. Os cuidados de enfermagem 
relacionam-se com tudo o que melhora as condições 
de desenvolvimento da saúde, pelo que o campo de 
competência da enfermagem envolve “ mobilização 
e desenvolvimento das capacidades da pessoa, da 
família (…) para fazer face ao acontecimento, resolver 
a dificuldade, visando torná-la competente e capaz 
de utilizar os recursos físicos, sociais e económicos 
que dispõe” (Collière, 1990, p.290). Desta forma, no 
âmbito da saúde infantil, os enfermeiros devem ajudar 
as crianças, os jovens e famílias a mobilizarem as suas 
disposições para gerirem novas situações e desafios, 
de modo a adoptarem comportamentos promotores 
do crescimento e desenvolvimento infantil (Alegre, 
2006). Cabe assim aos enfermeiros, identificar sinais de 
risco, comportamentos e sinais exteriores que podem 
indicar que a criança está em dificuldades, alertar as 
famílias para as consequências deste fenómeno e 
orientá-las na sua intervenção, assim como, incentivar 
e colaborar com as escolas na implementação de 
programas de prevenção e redução da violência.
Convictos de que só é possível identificar esta 
problemática com a colaboração dos directamente 
envolvidos, aceitámos este desafio de questionar os 
alunos vítimas, agressores e testemunhas de violência 
na escola. Este estudo, integrado numa investigação 
mais vasta sobre o tema, tem como objectivos, 
conhecer a prevalência de comportamentos de 
agressão e vitimação dos estudantes; caracterizar 
os estudantes agressores e vítimas; caracterizar os 
motivos das agressões, as atitudes das vítimas perante 
o agressor, tipo de apoio recebido pelas vítimas e 
as atitudes dos estudantes testemunhas perante as 
situações de violência.

Método

Participantes

A população deste estudo foi constituída por todos 
os estudantes dos 5º e 6º anos de escolaridade, de 
uma escola pública do ensino básico 2/3 do centro 
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de Lisboa, num total de 307 participantes. Foram 
utilizados como critérios de selecção da escola, o 
facto da mesma pertencer à área de actuação da 
Equipa de Saúde Escolar onde a autora deste estudo 
exerce funções, assim como, o reconhecimento 
e a preocupação expressa pelos docentes com o 
aumento dos comportamentos agressivos dos alunos 
e a sua vontade em intervir sobre esta problemática 
no sentido de a reduzir e prevenir.
O facto de se considerar os estudantes dos 5º e 6º 
ano de escolaridade, teve por base os dados de alguns 
estudos, já anteriormente referidos (Ravens-Sieberer, 
Kokonyei e Thomas, 2004), que apontam para uma 
maior prevalência deste fenómeno em estudantes com 
idades correspondentes a estes anos de escolaridade.
Do total de participantes 52,8% são do 5º ano e 47,2% 
do 6º ano de escolaridade, 57 % são raparigas e 43% 
rapazes, com idades compreendidas entre os 9 e os 17 
anos, sendo a média e a mediana da idade igual a 12 
anos e a moda igual a 11.

Instrumento de recolha de dados

O instrumento utilizado foi um questionário elaborado 
para a realização deste estudo. O seu processo de 
construção seguiu os conceitos e linhas orientadoras 
que estiveram na base do desenvolvimento de algumas 
pesquisas nesta área, quer a nível internacional, 
como nacional (Olweus, 1993; Pereira, 2002), cujos 
instrumentos utilizados constituíram importantes 
referências. De mencionar ainda algumas entrevistas 
a peritos no assunto, assim como conversas informais 
com jovens e professores a leccionar neste nível de 
escolaridade, que foram um contributo precioso 
na construção deste instrumento. Trata-se de um 
questionário anónimo, auto preenchido pelos 
estudantes, que pertende avaliar a sua percepção em 
relação à violência na escola, na condição de vitimas, 
agressores e/ou testemunhas. Foram estudados 3 tipos 
de agressões: bullying directo, bullying indirecto e 
vandalismo (danos causados à propriedade escolar).
No seu conjunto o questionário é constituído por 
37 questões divididas em 4 blocos: variáveis de 
caracterização sócio-demográfica (4 itens); o aluno 
vítima de agressão na escola (8 itens), o aluno enquanto 
agressor de alunos, professores e funcionários da 
escola (11 itens) e o aluno enquanto testemunha de 
comportamentos de agressão/vitimação na escola (14 

itens). Inicia-se com uma pequena apresentação do 
estudo, finalidade e objectivos. Para além de algumas 
sugestões importantes para o procedimento de 
resposta, são salientados aspectos como o anonimato 
e a confidencialidade.
No sentido de simplificar a descrição do instrumento, 
a sua apresentação segue as variáveis em estudo.

Variáveis de caracterização sócio-demográficas
Incluíram-se a idade, género, ano de escolaridade (5º 
ou 6º ano) e a constituição do agregado familiar.

O estudante vítima de agressão na escola
Inicia-se com uma pequena introdução explicativa 
sobre o que significa ser agredido pelos pares na 
escola, os diferentes tipos de agressão directa e 
indirecta, com exemplos para cada um dos tipos. 
Inicialmente o estudante responde se alguma vez, no 
último mês, foi vítima de um ou de ambos os tipos de 
bullying, pelos pares. Se a sua resposta for positiva, 
seguidamente é questionado sobre quantas vezes no 
último mês foi agredido, quem o agrediu, se alguém 
o ajudou quando estava a ser agredido e a sua atitude 
face ao agressor. 

O estudante agressor na escola
Inicia-se com uma pequena introdução explicativa 
sobre o que significa ter comportamentos agressivos 
na escola, os diferentes tipos de bullying, directo e 
indirecto e vandalismo, com exemplos para cada um 
dos tipos. 
O estudante responde se no último mês agrediu 
directa ou indirectamente colegas, professores e/ou 
outros funcionários da escola e/ou praticou actos 
de vandalismo. Se responder afirmativamente à 
questão anterior, seguidamente é questionado sobre 
a frequência e motivos das agressões.

O estudante testemunha de agressão na escola
Os estudantes são questionados se no último mês 
testemunharam comportamentos de agressão directa 
ou indirecta e/ou vandalismo praticados por outros 
estudantes. Solicita-se, nas situações de resposta 
afirmativa, que identifiquem as vítimas das agressões 
(pares, professores e/ou outros funcionários da escola), 
que caracterizem os agressores (ano de escolaridade e 
se mais novo ou mais velho que a vítima), a frequência 
dos diferentes tipos de agressões testemunhadas e a sua 
atitude como observador deste tipo de comportamento.
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Nos 3 últimos blocos de questões, a validação das 
situações de vítima, agressor e testemunha é realizada 
com respostas “sim/não”. Em relação à frequência 
destes comportamentos, as respostas traduzem-
se de forma quantitativa, escritas em números 
pelos respondentes e medidas em escalas de razão. 
As restantes questões traduzem-se em respostas 
qualitativas escolhidas a partir de um conjunto 
de respostas alternativas e medidas em escalas 
nominais. 
Ao longo do questionário, existem instruções gerais 
quanto ao modo de resposta, sendo estas mais 
específicas em cada pergunta.
O questionário foi sujeito a um pré-teste junto de 
54 estudantes, com condições semelhantes aos da 
amostra, o que permitiu melhorar a formulação 
de algumas questões tornando-as mais claras e 
adequadas à informação que se pretendia recolher. 
Através da técnica Alfa de Cronbach calculou-se a 
fiabilidade interna do questionário, após aplicado à 
população alvo do estudo (307 estudantes do 5º e 6º 
ano de escolaridade), que determinou o valor 0.8136, 
traduzindo-se numa “Boa Fiabilidade” (Hill e Hill, 
2002). 

Procedimento de aplicação do 
questionário

Os questionários foram aplicados pelos professores 
Directores de Turma de todos os 5º e 6º anos de 
escolaridade, da escola envolvida. Previamente 
foi realizada uma reunião com os mesmos para 
uniformizar os critérios de aplicação do questionário. 
Foi também elaborado e distribuído a todos os 
professores instruções escritas de forma a assegurar 
que as condições de aplicação fossem idênticas.
A sua aplicação decorreu apenas num dia, em sala de 
aula e no primeiro tempo lectivo para cada turma. 
Os estudantes demoraram entre 20 a 25 minutos a 
completá-lo. Uma vez preenchidos, os questionários 
foram colocados num envelope, sem qualquer 
identificação e selado na presença dos estudantes.

Análise dos Dados

Nesta primeira fase do estudo, para o tratamento dos 
dados obtidos foi utilizada a versão 11.5 do programa 

SPSS e recorreu-se a uma metodologia quantitativa 
com análise descritiva das variáveis, seguida da 
aplicação do teste estatístico não-paramétrico, Qui-
Quadrado (X2).

Apresentação dos resultados

Prevalência dos comportamentos de agressão/
vitimação – A opinião dos estudantes vítimas, 
agressores e testemunhas.
Mais de metade dos estudantes referiram ter sido, 
no último mês de aulas, 3,3 vezes vítimas de bullying 
indirecto (53,4%) e/ou 3,15 vezes vítimas de bullying 
directo (51,1%).
Cerca de 35 % dos estudantes referiram ter agredido, 
em média 3 vezes o mesmo colega, durante o último 
mês, com bullying indirecto e 27% com bullying 
directo. Do global de estudantes que se auto-
identificaram como agressores, 7% e 9% referiram ter 
agredido, com bullying indirecto, respectivamente, 
professores e outros funcionários da escola, assim 
como, 0,7% e 3% agrediram com bullying directo, 
respectivamente, professores e outros funcionários 
da escola. Em relação ao 3º tipo de violência estudada 
(vandalismo), constatámos que 23% dos estudantes 
referiram ter causado em média 2 vezes, danos à 
propriedade escolar, durante o último mês.
Como testemunhas, cerca de 90% dos estudantes 
referiram ter observado uma ou mais vezes no último 
mês, comportamentos de bullying entre outros 
colegas na escola; 37% e 51% testemunharam outros 
estudantes a agredirem com bullying indirecto, 
respectivamente, professores e outros funcionários da 
escola e ainda 6% e 21% dos estudantes testemunharam 
outros alunos a agredirem, com bullying directo, 
respectivamente, professores e funcionários, uma ou 
mais vezes no último mês.
86% dos estudantes referiram ainda ter testemunhado, 
uma ou mais vezes, outros alunos a causarem danos à 
propriedade escolar, no último mês.

Caracterização dos estudantes agressores e vítimas 
de agressão na escola 
No nosso estudo os estudantes do 5º ano de 
escolaridade (63%) agrediram mais do que os alunos 
do 6º ano (37%) e os rapazes (72%) agrediram mais 
do que as raparigas (28%). No entanto, esta situação 
demonstrou-se apenas significativa para os rapazes do 



Revista Referência - II - n.°12 - 2010 Carla Silva MendeS

77

5º ano, que agrediram mais vezes outros colegas, quer 
com bullying indirecto (p=0,001), quer com bullying 
directo (p=0,004), assim como agrediram mais 
vezes, com bullying indirecto, professores (p=0,005) 
e outros funcionários das escola (p=0,014) e 
também foram os que apresentaram maior número 
de comportamentos de vandalismo (p=0,022) , 
em relação às raparigas do mesmo ano. Verificámos 
também uma maior percentagem de estudantes 
agressores na família do tipo monoparental (48%) 
e um menor número de estudantes agressores, na 
família do tipo nuclear (27%).
Os alunos do 6º ano (58%) assumem mais vezes o papel 
de vítimas do que os alunos do 5º ano (42%). Quanto 
ao género, verificámos que os rapazes (51%), mais 

uma vez, ultrapassam percentualmente as raparigas 
(49%). Em relação ao tipo de família, constatámos 
que os estudantes com famílias nucleares foram mais 
vezes vítimas de bullying (58,6%).
Ao estudarmos quem é que os estudantes vítimas de 
bullying nomeavam como seus principais agressores 
(Quadro 1), verificámos que os colegas de turma 
(35,2%) e os alunos mais velhos (27,6%) foram os 
mais referidos, resultados que atingiram diferenças 
significativas para o ano de escolaridade. Assim, as 
vítimas do 5º ano referem ter sido significativamente 
mais agredidos pelos próprios colegas de turma 
(p=0,001) e as vítimas do 6º ano por alunos mais 
velhos (p=0,006).

QUADRO 1 – Identificação dos principais agressores pelos estudantes vítimas

P rincipais Agressores %
Colega de turma 35,2*
Aluno de outra turma do mesmo ano 13,6
Aluno mais novo 1,2
Aluno mais velho 27,6**
Alguém que entrou na escola e não conheces 3,1
Outra pessoa 0

*p<0,05 (estudantes do 5º ano); **p<0,05 (estudantes do 6º ano)

Motivos que levaram os agressores a agredirem 
A leitura global do Quadro 2, que mostra os motivos 
que deram origem aos comportamentos agressivos 
dos estudantes na escola, revela que o motivo mais 
referido foi: “Descontrolo-me e fico furioso(a)” 

(73%), seguido dos motivos: “Estou infeliz” (21%) 
e “Quero chamar a atenção de alguém” (21,3%) em 
percentagens semelhantes, tendo este último motivo, 
atingido a significância para os estudantes do 5º ano 
(p=0,012). 

QUADRO 2 – Opinião dos agressores sobre os motivos das agressões

Motivos %
“Quero mostrar que sou eu que mando” 2,6
“Estou infeliz “ 21
“Gosto de ser mau” 2
“Ninguém se interessa por mim” 12
“Quero chamar a atenção” 21,3*
“Descontrolo e fico furioso(a)” 73
Outros- (Chamaram-me nomes/Ofenderam os meus familiares; Fico com 
ódio; O meu pai não me liga, só gosta do futebol; Porque bateram no meu 
colega; Porque os meus amigos também fizeram)

3,4

*p<0,05 (estudantes do 5º ano)

Atitudes dos estudantes vítimas quando agredidos
De acordo com a análise do Quadro 3, relativo às 
atitudes dos estudantes vítimas quando agredidos na 

escola pelos pares, verificámos que as atitudes mais 
referidas foram “Vou contra o agressor”(41,7%) e “Não 
conto a ninguém” (36,5%). Ambas as atitudes foram 
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significativamente mais referidas pelos estudantes do 
5º ano (p=0,015; p=0,016), tendo também a atitude 
de contra-agressão atingido a significância para os 
estudantes do sexo masculino (p=0,003). A atitude 

“Apresento queixa” a alguém adulto, com influência 
suficiente para repreender o agressor atingiu 
igualmente a significância para os estudantes do 6º 
ano (p=0,012) e para as raparigas (p= 0,026) .

QUADRO 3 – Atitudes dos estudantes vítimas no momento da agressão

Atitudes %
“Fujo” 13,4
“Vou contra o agressor” 41,7*
“Digo-lhe que não gosto do que ele faz” 6,2
“Grito por ajuda” 6,8
“Apresento queixa” 20,2***
“Não conto a ninguém” 36,5**
Outra 0

*p<0,05 (estudantes do 5º ano e rapazes); **p<0,005 (estudantes do 5º ano); ***p<0,05 (estudantes do 6º ano e raparigas)

Apoio recebido pelos estudantes vítimas no momento 
da agressão
Para a caracterização do apoio recebido pelas vítimas 
no momento da agressão, foi solicitado aos estudantes 
que considerassem apenas as situações em que foram 
agredidos na escola na presença de outros alunos, 
professores, funcionários ou outros. 
A maioria dos estudantes vítimas agredidos na 

presença de terceiros referiu não terem sido ajudados 
por ninguém (63%), tal como é possível verificar no 
Quadro 4. As vítimas que referiram ter sido ajudadas 
por alguém no momento da agressão identificaram 
os colegas de turma (37%) como os seus principais 
apoiantes. Os alunos de outras turmas, os professores 
e os funcionários foram, na opinião dos estudantes 
vítimas, os que menos ajudaram. 

QUADRO 4 – Principais apoiantes das vítimas no momento da agressão

Principais apoiantes %
Ninguém 63
Colegas de turma 37
Alunos de outras turmas 2
Professores 4,2
Funcionários 2

Atitudes dos estudantes que testemunham 
situações de violência na escola.
Ao estudarmos o que fazem os estudantes ao 
testemunharem situações de violência na escola 
(Quadro 5), constatámos que as atitudes mais 
frequentes foram: “Chamo um adulto” (32%), e “Não 
faço nada, mas acho que deveria ajudar” (30%), em 
percentagens muito semelhantes. Ambas as atitudes 
foram significativamente mais referidas pelas raparigas 

de ambos os anos de escolaridade (p=0,068; 
p=0,041). Ainda 20% dos alunos referiram: “Não 
faço nada, porque não é nada comigo”, atitude 
significativamente mais referida pelos estudantes 
do 5º ano (p=0,002), e 16% referiram: “Tento 
ajudar, defendendo o agredido”, atitude que atingiu 
a significância para os rapazes de ambos os anos de 
escolaridade (p=0,002).
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QUADRO 5 – Atitude dos estudantes quando testemunham agressões na escola

Atitudes das Testemunhas %

“Nada, não é nada comigo” 20**

“Nada, mas acho que devia ajudar” 30*

“Tento ajudar, defendendo o agredido” 16***

“Chamo um adulto” 32*

 Outra 2

*p<0,005 (raparigas do 5º e 6º anos); **p<0,005 (estudantes do 5º ano); 

***p<0,005 (rapazes do 5º e 6º anos)

Discussão dos resultados

À semelhança de outras investigações de âmbito 
internacional (Fekkes, Pijpers e Verloove-Vanhorick, 
2005) e nacional (Pereira, 2002), também no nosso 
estudo os resultados revelaram que o fenómeno da 
violência escolar se encontra bastante difundido na 
população estudada (50% dos estudantes vítimas, 
30% agressores e 90% testemunhas), o que, por si só, 
justifica a necessidade urgente de uma intervenção 
específica, dadas as consequências que este fenómeno 
apresenta na saúde dos envolvidos. 
Os resultados relativos à caracterização dos 
estudantes vítimas e agressores também corroboram 
os já demonstrados por outros estudos (Ortega, 
1994; Carvalhosa, Lima e Matos, 2001; Pereira, 2002; 
Amado e Freire, 2002), que apontam para o facto 
do comportamento bullying diminuir com a idade, 
havendo maior percentagem de alunos do sexo 
masculino envolvidos, quer como agressores, quer 
como vítimas, do que alunos do sexo feminino. No 
nosso estudo, apenas um resultado contrariou esta 
evidência, nomeadamente o facto dos alunos do 6º ano 
(mais velhos) apresentarem uma maior percentagem 
de vítimas do que os do 5º ano (mais novos), não 
se revendo aqui a ideia de que o comportamento 
bullying diminui com a idade. 
Também o facto dos colegas da própria turma terem 
sido referidos pelas vítimas como um dos seus principais 
agressores, confirma os resultados encontrados nos 
estudos supra citados. Este dado reveste-se de grande 
importância para o planeamento do futuro Programa 
de Redução e Prevenção da Violência que queremos 
aplicar nesta escola, sugerindo-nos, não apenas uma 
intervenção de envolvimento global da comunidade 
escolar, mas também, uma intervenção particular 
dirigida ao grupo turma. 

A relação encontrada entre a condição de vítima e 
agressor e o tipo de família, sensibilizou-nos ainda 
mais para a necessidade de envolver activamente a 
família dos estudantes no combate ao bullying. Na 
pesquisa bibliográfica que realizámos, encontrámos 
algumas investigações nesta área que estudaram 
variáveis relacionados com a família, tais como, as 
práticas educacionais e as características interaccionais 
entre os elementos familiares, mas não encontrámos 
nenhuma que relacionasse o tipo de estrutura familiar 
com os comportamentos de agressão/vitimação dos 
estudantes, pelo que não foi possível comparar os 
resultados obtidos no nosso estudo com os de outros 
estudos. Contudo, é teoricamente conhecido que o 
tipo de estrutura familiar tem uma influência directa 
no desenvolvimento da formação de valores morais, 
dos papéis e posteriormente nas relações sociais da 
criança noutros locais de socialização, como a escola 
(Bowers, Smith e Binney, 1994).
A reduzida capacidade de auto-controlo foi na 
opinião dos agressores, o motivo que mais induziu 
o seu comportamento agressivo. Este resultado 
sugere-nos um deficit de competências sociais nestes 
estudantes, que lhes permita concretizar objectivos 
afectivos e instrumentais necessários à vida social. 
A aprendizagem das competências sociais inicia-se 
com o nascimento e continua ao longo de toda a 
vida da pessoa, acontecendo normalmente como um 
processo natural de imitação de modelos disponíveis 
no envolvimento do indivíduo (Bandura, 1976). 
Quando esta aprendizagem não se faz de modo 
natural, ou porque os modelos disponíveis não são 
competentes socialmente, ou porque os modelos, 
mesmo que adequados, não deram a devida atenção 
e disponibilidade à criança, ou porque a criança 
interagiu num reduzido número de situações, pode 
o indivíduo beneficiar participando num programa 
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de promoção de competências sociais (Ministério 
da Educação, 1997), que têm como objectivos 
diminuir as dificuldades de comunicação, generalizar 
comportamentos ao envolvimento natural do 
indivíduo, permitindo-lhe, ainda, enfrentar situações 
novas (Silva, 2004). Várias técnicas têm sido utilizadas 
em contexto escolar e demonstrado modificação 
do comportamento dos estudantes (Pires e Ramos, 
1984), podendo constituir importantes ferramentas 
num Programa de Prevenção e Redução do bullying, 
nomeadamente, a técnica do reforço positivo; reforços 
sociais e materiais; modelamento; extinção e reforço 
diferencial do comportamento alvo, técnicas de 
autocontrolo, role-playing (simulação/representação 
de papeis) e o jogo dirigido.
Não podemos porém esquecer, que o ambiente com 
maior influência sobre a conduta da criança nos 
seus primeiros anos de vida é a família. Por isso, os 
modelos de conduta agressiva apresentados pelos 
pais ou por outros adultos do ambiente familiar, 
juntamente com as condições afectivas e emocionais 
que o grupo familiar vive, facilitam a aprendizagem 
de comportamentos agressivos e levam a criança, 
em algumas ocasiões, à frustração e a um deficiente 
autocontrolo das manifestações de agressividade 
(Bowers, Smith e Binney, 1994). Desta forma, 
promover a participação activa da família na vida 
escolar dos filhos, permitirá estabelecer relações mais 
sólidas e saudáveis entre ambos, imprescindível para 
a construção de um ambiente escolar menos violento, 
e que, tal como já referido anteriormente, será um 
factor que teremos em consideração no planeamento 
do nosso futuro Programa.
O facto de um número significativo de estudantes 
vítimas terem referido que a sua principal atitude 
quando agredidos é serem igualmente agressivos, 
alertou-nos, mais uma vez, para o deficiente controlo 
emocional que apresentam perante uma situação de 
conflito, optando por uma atitude que facilmente 
conduz à criação de uma cadeia de agressões e contra-
agressões. O treino de competências sociais assume 
mais uma vez particular importância, ajudando 
a melhorar o autocontrolo, o relacionamento 
interpessoal e a aumentar o repertório de respostas, 
tornando-os indivíduos capazes de decidirem e 
optarem pela melhor atitude face a uma situação de 
crise (Silva, 2004). A segunda atitude mais referida 
pelas vítimas (“Não conto a ninguém”) confirma 
que estamos perante um fenómeno que, para além 

de causar sofrimento, é silencioso, o que dificulta 
qualquer tipo de intervenção (La Fontaine, 1991; 
Pereira, 2002). O silêncio das vítimas por medo de 
sofrer retaliações (Pereira, 2002), associado ao facto da 
maioria dos comportamentos de bullying ocorrer fora 
da visão dos adultos, justifica o porquê de professores 
e pais terem pouca percepção sobre o bullying, 
subestimando a sua prevalência e, maioritariamente, 
actuando de forma insuficiente para a redução e 
interrupção desta problemática (Fekkes, Pijpers e 
Verloove-Vanhorick, 2005). 
Os colegas de turma foram referidos pelos estudantes 
vítimas, simultaneamente como seus principais 
agressores e apoiantes. Este dado vem reforçar o 
que teoricamente está descrito sobre o clima social 
do grupo turma. A turma surge como um grupo 
social distinto, regulada por um conjunto específico 
de normas, uma atmosfera psicológica característica, 
papéis únicos de relações e uma combinação própria 
de expectativas de conduta. É a rede de relações entre 
os alunos que gera e reforça os comportamentos e 
atitudes dos seus membros (Amado, et al., 2002). 
Torna-se por isso importante e necessário promover 
esta rede de relações no sentido de prevenir atitudes 
e comportamentos menos positivos. A maioria das 
situações de bullying são presenciadas pelos colegas 
quer no recreio, quer na sala de aula, pelo que 
ninguém melhor do que eles para poder intervir de 
forma positiva (Cole, 1987). Contudo, os resultados de 
um trabalho conjunto entre o Reino Unido, Portugal, 
Espanha e Itália (Cowie, 1997), são consensuais 
quando referem, que a maioria das crianças não 
gosta do bullying mas são incapazes de intervir, 
quer como vítimas, mas também como testemunhas. 
À semelhança desta evidência, no nosso estudo 
constatámos que a maioria dos estudantes (50%) nada 
faz, enquanto testemunhas de situações de violência 
na escola. Não estudámos os motivos desta atitude, 
mas colocamos como principal hipótese o medo de 
também ser vitimado, não se tratando por isso de 
uma postura de indiferença para com o sofrimento 
dos outros, mas sim, uma atitude de defesa pessoal, 
tal como nos indicam outros estudos que fizeram esta 
avaliação (Ortega, 1994). Estes resultados indicam-
nos a necessidade de promover a capacidade de 
entreajuda, solidariedade e auto-confiança destes 
estudantes, como forma de aumentar as atitudes 
que facilitem a interrupção/prevenção do fenómeno 
da violência em meio escolar, justificando mais uma 
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vez a pertinência de implementar um Programa de 
intervenção, em que uma das principais vertentes vise 
a promoção de competências sociais dos estudantes, 
essenciais para uma vida saudável.
A referência ao escasso apoio dado pelos professores 
e outros funcionários da escola quando assistem 
a este tipo de situação, permite-nos mais uma vez 
referir a importância de sensibilizar os mesmos para 
esta problemática e incentivá-los na adopção de 
estratégias de intervenção. 
Neste sentido, os profissionais de saúde e em particular 
os enfermeiros assumem uma responsabilidade 
acrescida. Decorrente do acompanhamento e 
vigilância da saúde, o enfermeiro tem a possibilidade 
de detectar precocemente comportamentos e sinais 
exteriores que possam indicar que a criança ou o jovem 
está em sofrimento e consequentemente ajudá-lo e à 
sua família a gerir da melhor forma estas situações. 
Sensibilizar os adultos (pais e professores) para a 
existência deste fenómeno e suas consequências, 
assim como, colaborar com as escolas na criação e 
adopção de uma política de não tolerância da violência, 
constituem também importantes intervenções de 
enfermagem no combate ao bullying.

Conclusões

Sabemos o quanto é difícil avaliar os comportamentos 
ocorridos na escola, perceber o seu significado e 
principalmente as suas motivações. No entanto, 
não podemos deixar de questionar a situação que 
actualmente se vive no plano da violência escolar. 
A realidade que se verifica na escola pode ser o 
reflexo da realidade social, que traduz um aumento 
da delinquência infantil e juvenil. Todos desejamos 
que as escolas sejam ambientes seguros e saudáveis, 
onde crianças e adolescentes possam desenvolver, ao 
máximo, os seus potenciais intelectuais e sociais. O 
bullying é um fenómeno que ganha força perante a 
impunidade do agressor e o medo da vítima, apoiando-
se no silêncio e na passividade dos observadores. 
É por isso importante lutar contra estes factores e 
assim prevenir as consequências nefastas que este 
fenómeno tem a curto e a longo prazo na saúde 
e na vida das crianças, dos jovens e suas famílias. 
Consideramos por isso, uma prioridade de pesquisa 
a incluir na agenda dos enfermeiros, para que possam 
contribuir para os programas de intervenção e dar 

suporte ao desenvolvimento de políticas promotoras 
da saúde infanto-juvenil.
Pelo facto da escola ser um sistema dinâmico e 
complexo, a implementação de programas de 
intervenção no seu meio, implica necessariamente 
caracterizar cada comunidade escolar em particular, 
realizando o diagnóstico da realidade em relação ao 
fenómeno sobre o qual se pretende intervir. Foi com 
base neste pressuposto, que nos propusemos realizar 
a investigação aqui apresentada, cujos resultados 
nos sugerem importantes aspectos a considerar na 
planificação e implementação de um Programa de 
Redução e Prevenção da Violência Escolar destinado 
à população do estudo. A avaliação dos resultados 
deste Programa constituirá a segunda fase desta 
investigação.
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