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Resumo 

 

 

O bullying é cada vez mais um fenómeno que preocupa os diversos agentes 

educativos, devido à sua prevalência nas escolas e às consequências nefastas para a saúde 

e bem-estar das vítimas e dos agressores.  

Com o presente trabalho pretendemos incidir sobre o tema da violência escolar, 

mais concretamente sobre a problemática da agressão e vitimação entre adolescentes, em 

contexto escolar, vulgarmente designado por bullying. Pretendemos abordar a 

problemática da violência entre pares ou bullying, que se instala subtil e silenciosamente 

em contexto escolar, deteriorando as relações interpessoais. 

O conjunto de instrumentos utilizados para a recolha de dados é constituído pela 

EAV- Escala de Atitudes face à violência de Diaz-Aguado, Arias & Seoane, 2004, pelo 

Questionário QEVE- Questionário de exclusão social e violência escolar de Diaz-

Aguado, Arias & Seoane, 2004. 

Este trabalho de investigação assenta essencialmente em dois grandes objetivos: 

- Obter dados que permitam conhecer a incidência e as várias manifestações dos 

comportamentos de agressão e vitimação entre adolescentes que frequentam as escolas 

oficiais do 3º ciclo de uma cidade do Alto Alentejo; 

 - Identificar a natureza e frequência da ocorrência de violência/bullying em 

contexto escolar nos alunos do terceiro ciclo de uma cidade do Alto Alentejo; 

Outro objetivo deste estudo é diagnosticar o clima relacional das crianças de uma 

turma do 1º Ciclo do Ensino Básico, com vista a melhorar as relações sociais entre as 

crianças, bem como os problemas de comportamento que algumas delas manifestam.  

 
  

 

Palavras-chave- bullying, violência escolar, violência entre pares, agressão/vitimação, 

agressividade 
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Resumen:   

 

El bulling es cada vez más, un fenómeno que preocupa a los diferentes agentes 

 educativos, debido a su prevalencia en las escuelas y las consecuencias nefastas para la 

salud y el bienestar, tanto de las victimas como de los agresores. 

 En éste presente trabajo pretendemos incidir en el tema de la violencia escolar, 

más concretamente sobre la problemática de la agresión a las víctimas entre los 

adolescentes en el contexto escolar, vulgarmente llamado bulling. Pretendemos abordar 

éste problema de la violencia entre pares del bulling, que se instala sutil y 

silenciosamente en el contexto escolar, deteriorando las relaciones interpersonales. 

 El conjunto de instrumentos utilizados para recabar los datos  fueron constituidos 

por la EAV- Escala de Actitudes de la Violencia  de Diaz - Aguado, Arias & Seoane, 

2004. Por el cuestionario QEVE, Cuestionario de Exclusión social y la Violencia Escolar 

de Diaz – Aguado, Arias & Seoane, 2004 

Este trabajo de investigación se asienta esencialmente sobre dos grandes 

objetivos: 

-Obtener datos que permitan conocer la incidencia de las variadas manifestaciones 

de los comportamientos de agresión y las víctimas entre adolescentes que frecuentan las 

escuelas oficiales del  3er. Ciclo en una ciudad del Alto Alentejo. 

- Identificar la naturaleza de la frecuencia de casos de violencia/bulling en el 

contexto escolar de los alumnos del tercer ciclo de una ciudad del Alto Alentejo. 

   Otro objetivo de éste estudio es diagnosticar el clima relacional de los niños en 

un turno de 1er. Ciclo de enseñanza Básica, en vistas a mejorar las relaciones sociales 

entre los niños, tambien como los problemas de comportamiento que algunos de ellos 

manifiestan. 

  

Palabras claves: bulling, violencia escolar, violencia ente pares, agresor/ victima, 

agresividad. 

 

 

 

 

 



Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 

 

Página X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 

 

Página XI 

Abstract 

 

Bullying is becoming a phenomenon that concerns many educators due to its 

prevalence in schools and its negative consequences for the health and well-being of 

victims and perpetrators. 

With this work we intend to focus on the topic of school violence, specifically on 

the problem of aggression and victimization among adolescents in school, commonly 

referred to as "bullying". We intend to address this problem amongst the students, that 

settles subtle and quietly in schools, deteriorating interpersonal relationships. 

The set of instruments used for data collection consists of the EAV Scale of 

Attitudes facing violence of Diaz-Aguado, Arias & Seoane, 2004 by Quiz-Quiz QEVE 

social exclusion and school violence Diaz-Aguado, Arias & Seoane, 2004. 

This research is essentially based on two main objectives: 

- Get data that allows knowing the incidence and the various manifestations of the 

behaviors of aggression and victimization among adolescents who attend public schools 

of the 3rd cycle of a city on Alto Alentejo; 

- Identify the nature and the frequency of violence / bullying in schools students 

in the 3rd cycle in a city of Alto Alentejo;  

Another objective of this study is to diagnose the relational climate of children in 

a class of 1st cycle of basic education, to improve the social relationships between 

children, as well as behavior problems that some of them manifest.  

 

 

Keywords - bullying, school violence, victims, violence amongst students, 

aggressiveness 
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Résumé: 

 

Le Bullying est de plus en plus un phénomène qui préoccupe les différents agents 

éducatifs, dû à sa  présence dans les écoles et à ses conséquences négatives pour la santé 

et le bien être des victimes et des agresseurs. 

Avec cette étude, nous prétendons centrer  sur le thème de la violence à l’école, 

mais plus précisément sur la problématique de l’agression et de  la victimisation entre 

adolescents, dans le milieu scolaire, vulgairement appelé bullying. Nous prétendons 

aborder la problématique de la violence  entre personnes ou bullying, qui peut s’installer 

subtilement et silencieusement dans le milieu scolaire provoquant la détérioration des 

relations  interpersonnelles. 

L’ensemble des instruments utilisés pour l’obtention des données est constitué par 

”EAV - Echelle d'attitudes face à la violence”  de Dias - Aguado,  Arias & Seoane en 

2004, et par le questionnaire ”QEVE- Questionnaire de exclusion sociale et de violence 

scolaire”de Diaz-Aguado, Arias & Seoane en 2004. 

Ce travail de recherche est axé essentiellement sur deux importants objectifs : 

- Obtenir les données permettant de connaître l’influence et les différentes 

manifestations de comportement de agression et de victimisation entre adolescents 

fréquentant les écoles publiques du 3 ème  cycle d’une ville située en Alto Alentejo ; 

- Identifier la nature et la fréquence de l’acte de violence / bullying dans le milieu 

scolaire des élèves  du 3 ème  cycle d’une ville située en  Alto Alentejo ; 

L’autre objectif de cette étude, est de poser un diagnostic sur le climat relationnel 

des élèves  d’une classe du primaire, avec comme but d’améliorer les relations sociales 

entre les élèves et aussi les éventuels problèmes comportementaux. 

 

Mots- clés : bullying, violence scolaire, violence entre eux, agression/ 

victimisation, agressivité.    
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“O bullying é uma violência que cresce com a 

cumplicidade de alguns, com a tolerância de outros e com a 

omissão de muitos”. 

Chalita, citado por Melo, 2010 
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Resumen de la presentación del estudio “Bullying, un silencioso 

fenómeno de la violencia en las escuelas”. 

 

Introducción 

 

El tema de este trabajo aborda el estudio de la violencia en el contexto escolar, 

más concretamente sobre el bullying o maltrato entre iguales, definido por Olweus 

(1998:3) 

A student is being bullied or victimised when he or she is exposed repeatedly and 

over time, to negative actions on the part of one or more other students... It is a 

negative action when someone intentionally inflicts, or attempts to inflict, injury 

or discomfort upon another… negative actions can be carried out by words 

(verbally), for instance, by threatening, taunting, teasing, and calling names. It is a 

negative action when somebody hits, pushes, kicks, pinches or restrains another 

by physical contact.  

En la definición conceptual del fenómeno bullying, los criterios para la 

caracterización y simultáneamente la diferenciación de estos comportamientos de otros 

comportamientos agresivos, son fundamentalmente tres: el hecho de que es una conducta 

agresiva intencional; el asumir un carácter repetitivo y sistemático (no un episodio 

esporádico) y de implicar una desigualdad de poder entre los estudiantes involucrados 

(Fontaine & Réveillère, 2004; Olweus, 1993; Ramírez, 2001; Roberts & Morotti, 2000; 

Weinhold, 2000; Whitney & Smith, 1993). Por lo general requiere la participación de dos 

protagonistas, el agresor (quien ejerce el control) y la víctima (que termina sometida y 

tiranizada), pero pueden también ocurrir episodios de bullying en un contexto más 

amplio de grupo. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo mostrar la importancia de 

reconocer y estudiar el bullying, fenómeno que provoca tantos trastornos psicológicos, 

constatamos que en el siglo XXI el prejuicio aún crece de forma asustadora, dejando 

marcas de horrores y de violencia en muchos adolescentes.  

Un niño al ser agredido desarrollará trastornos psicológicos intensos. De esta 

manera, como educadores y padres debemos permanecer alerta y saber cómo reconocer 

cuando un niño está siendo acosado y agredido. 



Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 

 

Página XVIII 

El bullying en el contexto escolar, es uno de los temas más discutidos hoy a nivel 

mundial, puesto que en la gran mayoría, las persecuciones parten de los estudiantes que 

fallan en comprender las diferencias y las desigualdades que existen en el mundo social y 

siempre están buscando diversiones, incluso sabiendo que esto no es una broma 

inofensiva, sino un acto de cobardía que dejará marcas en la vida de su víctima como una 

cicatriz. 

Antes el aumento de este fenómeno, las escuelas buscan soluciones, para luchar 

contra los conflictos que generan inseguridad, surgen políticas de seguridad en los 

establecimientos educativos, que pueden remontarse al programa “Escuela Segura”, 

creado en 1996 y bajo la tutela de los ministerios de Educación y de Administración 

Interna. Este programa de “Escuela Segura” consiste esencialmente en la presencia de 

elementos de la PSP y la GNR fuera de las escuelas, como una forma de garantizar la 

seguridad y prevenir los comportamientos agresivos. 

No debemos olvidar que con la entrada a la escuela, las relaciones sociales de los 

niños no se limitan sólo a la interacción familiar, ampliándose el grupo de pares. En el 

período de la adolescencia, la influencia de sus compañeros aumentado su relevancia 

(Hartup, 1983) y las relaciones entre pares contribuyen a una adaptación social del 

individuo que se va a reflexionar en el futuro. 

En lo general, los jóvenes desarrollan interacciones saludables durante el tiempo 

de la escuela, sin embargo, la escuela es un frecuente escenario de violencia y agresión 

entre ellos. 

Desmitificar la cuestión del convivio entre pares en la escuela, implica también 

atender a la familia y la comunidad en que se insiere puesto que el comportamiento de los 

estudiantes es a menudo el propio reflejo de estos contextos. Factores sociales y 

culturales a menudo son señalados como factores determinantes en la explicación de la 

agresividad en los jóvenes. Por lo tanto, la clase social y especialmente la pobreza se han 

destacado como inductores de la violencia (o ' Moore, 1995; Rochex, 2003). 

Además, la familia y el entorno que proporciona al niño siguen siendo factores 

que permiten aprehender la génesis del comportamiento agresivo de los jóvenes. 

(Olweus, 1998; Smith & Sharp, 1994; Amado & Freire, 2002; Veiga, 2001; Walker, 

1990; Krahé, 2001) porque “la familia es un eslabón clave para entender las 

características de los niños con actitudes antisociales o conflictivas” (Fernández, 

1998:34). 
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La elección de este tema proviene de motivaciones personales y profesionales 

asociados con la observación reiterada de este fenómeno. De hecho, a lo largo de nuestra 

carrera profesional efectuada en varias escuelas situadas en diferentes localidades en los 

distritos de Portalegre y Leiria, el bullying siempre se ha esbozado, mostrando diferentes 

rostros. 

El objetivo que nos mueve es no sólo de orden científico y pedagógico, pero 

también profesional, para mejor lidiar con las diferentes dimensiones que asume el 

fenómeno y las dificultades que se nos cruzan en el camino, en nuestro lugar de trabajo. 

Nuestra motivación es también personal y, si la profesión queremos honrar, debemos dar 

ejemplo, continuando con nuestro “arte del estudiante” (Perrenoud, 1995:16), a través de 

la vida. 

 

Por cuestiones metodológicas la tesis se estructura en diez capítulos.  

En el primer capítulo aspiramos a proceder a aclaraciones terminológicas y 

delimitación de los conceptos de violencia, agresión e bullying, exponiendo la 

conceptualización de varios autores, porque es necesario el establecimiento de una 

definición consensuada de criterios básicos que nos permitan aprovechar y calificar una 

conducta violenta. 

Abordamos algunos marcos teóricos sobre la agresividad humana al tratar de 

explicar la génesis de esta. Hablamos, en este sentido, de las teorías activas (Freud, 1915; 

Lorenz, 1973) y reactivas (Miller & Dollard, 1967; Bandura, 1990). Estos modelos 

conceptuales pretenden la ineludible comprensión de la metamorfosis del “homos 

sapiens” en “homo brutalis” (Hacker, 1972) o “homo violens” (Badouin, 1993). 

De hecho, algunos teóricos sostienen que la agresión es un instinto inherente a los 

seres humanos (Freud 1915; Lorenz, 1973). Otros abogan por que esto es el resultado de 

aprendizaje, observada y luego reproducida (Bandura, 1990) o como resultado de una 

frustración (Miller & Dollard, 1967). 

En el segundo capítulo, divulgamos sobre los factores que permiten un 

conocimiento más detallado de las condiciones que pueden instigar al Hombre a 

desencadenar comportamientos agresivos. Haremos una presentación teórica de las 

formas de manifestación de bullying, así como de las conductas agresivas. El fenómeno 

del bullying en entorno escolar puede ocurrir en dos escenarios distintos: patio y sala de 

clase. Así también evaluaremos sus efectos en entorno escolar. 
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En el tercer capítulo, procedemos a un resumen de los actores directos e 

indirectos del bullying, hablando sobre el patrón de conducta de los diversos actores 

involucrados, tales como la víctima, el agresor y testigos. 

En el cuarto capítulo haremos una breve caracterización de los factores 

asociados al bullying así la familia, el contexto social, el grupo de pares, los medios de 

comunicación y la escuela son dimensiones que pueden tener un papel preponderante a la 

ocurrencia de bullying. 

En el quinto capítulo se presentarán las causas del bullying y las consecuencias 

que este fenómeno provoca en todos sus intervinientes. 

En el sexto capítulo y para facilitar la prevención y erradicación del bullying, 

presentamos algunas estrategias de prevención e intervención. Por lo tanto, nos 

enfocamos especialmente en la importancia del Proyecto Educativo de la Escuela y el 

currículo como estrategias preventivas. Exponemos aún la importancia de la mediación 

entre pares como medio privilegiado de remediación del bullying. 

Al nivel de las estrategias y medidas de intervención centraremos nuestro estudio 

a nivel institucional, que incluye la intervención en los descansos entre clase. Las 

estrategias de intervención abarcan también estudiantes, profesores y padres, que 

constituyen toda la comunidad educativa y que pueden intervenir en las situaciones de 

bullying. 

En el séptimo capítulo, haremos una presentación de la fundamentación, 

objetivos y preguntas de investigación y las hipótesis planteadas en nuestro estudio. 

En el octavo capítulo presentamos la metodología adoptada en nuestro estudio. 

Aún en este capítulo, se caracterizan el grupo y la muestra, los instrumentos utilizados en 

nuestra investigación, así como las escuelas y el contexto en el que éstas se insieren. 

En el noveno capítulo de nuestra investigación haremos el análisis y la discusión 

de los resultados de este trabajo, que se basará en un estudio transversal con estudiantes 

del tercer ciclo de las escuelas de la ciudad de Elvas, con edades comprendidas entre 11 y 

18 años, asistiendo a los 7, 8 y 9 años de escolaridad en las escuelas básicas de 2º y 3er 

ciclos de enseñanza oficial. Presentaremos el estudio de caso de una clase del 1er ciclo de 

educación básica en la que la convivencia social entre los niños parecía problemática y 

varios estudiantes presentan problemas de conducta. 

En el décimo capítulo se presentan las limitaciones de este estudio y las 

conclusiones finales. 
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1- Objetivos e Hipótesis del estudio: 

El presente trabajo de investigación se basó en dos estudios, el estudio 1 centrado 

en dos agrupamientos, Escuela EB 2, 3 de la ciudad de Elvas, con 9 clases del séptimo 

grado, 9 clases de octavo grado y 8 clases de noveno grado y el estudio 2 que se realizó 

con una clase del 1er ciclo de una escuela del 1er ciclo de Elvas. 

Para el estudio explicitaremos los objetivos, el o método, así como los resultados 

obtenidos. La discusión de esta segunda parte dedicada a la investigación, integrará las 

principales ideas emergentes de nuestro estudio. Por fin, presentaremos la conclusión de 

esta tesis, sin olvidar las principales limitaciones y señalar las contribuciones para nuevas 

investigaciones. 

 

 

1.1 - Objetivos del estudio 

Objetivos del estudio 

 

1.1.1- Objetivos generales:  

Estudio 1 

- Obtener la información necesaria para conocer la frecuencia y las diversas 

manifestaciones del comportamiento de agresión y victimización entre adolescentes que 

asisten a escuelas oficiales del tercer ciclo de la ciudad de Elvas; 

 - Identificar la naturaleza y frecuencia de ocurrencia de la violencia/bullying en 

contexto escolar de los alumnos en el tercer ciclo de la ciudad de Elvas. 

 

Estudio 2 

- Comprender las conductas de victimización y agresividad entre pares en los 

niños que asisten el 4 º grado de escolaridad de una institución educativa en la ciudad de 

Elvas; 

- Estudiar el impacto de la aceptación por los pares en el ajuste de 

comportamiento y académico de niños en edad escolar. 

 

 

1.1.2- Objetivos Específicos:  

El estudio 1 se basa en los objetivos específicos que en seguida discriminamos:  
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- Identificar algunas variables sociodemográficas que surgen asociadas a los 

comportamientos de agresión y victimización que ocurren entre los adolescentes, en el 

contexto escolar, y que podrán, eventualmente, ayudar a explicar la aparición de estas 

conductas;  

  - Identificar la naturaleza y frecuencia de ocurrencia de la violencia/bullying en 

las escuelas de los alumnos de tercer ciclo en la ciudad de Elvas;  

- Comprobación si las actitudes hacia la violencia se relacionan con 

comportamientos agresivos y o la condición de víctima; 

- Entender el fenómeno del bullying en relación a la frecuencia y a las 

asociaciones entre los diferentes comportamientos (la victimización, la agresión y la 

observación de las situaciones de victimización/agresión) y tipos de conducta (víctima de 

la exclusión social y agresión verbal, víctima de agresión física, agresor físico, agresor 

verbal y de exclusión social, observador de agresión a menor, observador de agresión 

grave, observador de exclusión social y agresión verbal);  

- Comparar los resultados obtenidos en dos escuelas básicas de la enseñanza 

oficial del tercer ciclo de Elvas. 

 

Nuestro estudio 2 tiene como objetivos específicos:  

- Diagnosticar el clima relacional de los niños en una clase del 1 º Ciclo de 

Educación Básica, para mejorar las relaciones sociales entre los niños, y los problemas de 

comportamiento que algunos de ellos manifiestan;  

- Distribución de los niños por la ocurrencia de las conductas de victimización y 

agresividad;  

- Distribución de los niños por las dimensiones de la victimización y  agresividad;  

- Identificar cuáles las dimensiones de la victimización y agresividad más común 

entre compañeros. 

 

1.2 Hipótesis planteadas 

Para este estudio de investigación, se desarrollaron las siguientes hipótesis: 

 

En relación al estudio de caso 1:  

* Relativamente a las diferencias de género:  

En general, se espera que sea más agresivos los varones que las niñas.  
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H1 - Las niñas estarán más involucradas en comportamientos de victimización y 

agresión del tipo de exclusión social que los chicos;  

H2 - Los chicos tienden a involucrarse más en comportamientos de victimización 

y agresión física que las niñas;  

H3- Los chicos exhiben, en media, más actitudes favorables a la violencia que las 

niñas; 

 

* Relativamente a las diferencias entre los niveles de educación y de edad:  

Se espera una disminución de la victimización con el nivel de educación, por lo 

tanto, se prevé las alteraciones en función del grupo etario acompañarán los cambios al 

nivel de la educación, ya que, en la mayoría de ellos, hay una correlación entre el nivel de 

educación y grupo etario.  

H4- las conductas de victimización tienden a disminuir con el nivel de educación;  

H5 - Las actitudes frente la violencia encuentran niveles ligeramente más bajos de 

legitimidad en los adolescentes más viejos. 

 

* Relativamente a la comparación entre agrupamientos:  

H6- Se espera que la tasa de victimización sea más alta en la escuela TEIP que en 

la escuela de enseñanza regular;  

H7- Se espera que los niveles porcentuales de las actitudes frente a la violencia 

sean más altos en la escuela TEIP, que en la escuela de enseñanza regular. 

 

Queremos aún conocer algunos aspectos relacionados con los maltratos entre 

pares para los cuales no tenemos hipótesis de partida, incluyendo:  

- Cuál es la frecuencia con que la agresión y victimización entre adolescentes 

ocurre en las escuelas del 3er ciclo de la ciudad de Elvas, así como cuáles son las formas 

más frecuentes de su manifestación? 

 

En relación al estudio de caso 2.  

H1- Los chicos son, en media, más nominados como agresivos que las niñas;  

H2 - Las víctimas, los agresores y las víctimas/agresores serán más rechazadas 

por sus pares que los restantes; las víctimas, en particular, serán el grupo más rechazado. 
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2 - Metodología  

2.1-1 Estudio/Metodología  

2.1.1- Muestra: caracterización de los agrupamientos y participantes  

 

La investigación empírica se realizó en el final del año escolar 2011/2012 en dos 

agrupamientos de la red pública de la ciudad de Elvas, Portugal, a saber: Agrupamiento 

1, designado en el presente estudio como Agrupamiento de Enseñanza Regular (con 

1.154 alumnos que frecuentan niveles escolares entre el preescolar e el 9º año de 

escolaridad) y el Agrupamiento 2, que en nuestro estudio fue designado como 

Agrupamiento TEIP (con 858 estudiantes que frecuentan los niveles de educación entre 

la educación preescolar y el noveno año de escolaridad). Ambos agrupamientos tienen el 

preescolar y el primer ciclo a funcionar en otros establecimientos de enseñanza,  los dos 

son clasificados como escuelas 2+3 que incluyen los niveles de escolaridad del 5º al 9 

año (los dos primeros años correspondientes al 2º ciclo y los otros tres años corresponden 

al 3º ciclo de escolaridad).  

En relación a la muestra, se observó que 391 estudiantes participaron en este 

estudio, 198 (50.60%) eran mujeres y 193 (49,40%) eran hombres, que asistieron al 

séptimo, el octavo y el noveno años, en el curso académico 2011/2012. La distribución 

por género por nivel de educación se encuentra detallada en la tabla 1. 

Tabla 1 – Distribución de los encuestados por género y año escolar 

Año 
Sexo 

Total 
Feminino Masculino 

       7º Ano 73 18,70% 54 13,80% 127 32,50% 

       8º Ano 72 18,40% 73 18,70% 145 37,10% 

       9º Ano 53 13,60% 66 16,90% 119 30,40% 

       Total 198 50,60% 193 49,40% 391 100,00% 

Se intentó que la cantidad de niños y niñas fuera lo más cercana posible, pero en 

el año 7 y 8 el número de niñas era superior al número de niños, al nivel del total 

inscripciones efectuadas en los dos agrupamientos en estudio. 

 

En la tabla 2 tenemos la representación de los números que participaron en la 

investigación, por nivel de escolaridad y por escuela, por comparación con el número 
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total de estudiantes en cada nivel de educación, en cada escuela. La lectura de la tabla 2 

nos permite demonstrar que se han estudiado en esta investigación más de la mitad de los 

estudiantes que asistieron a esos tres años de estudio en los dos grupos, en el que se llevó 

a cabo el estudio empírico del año. En cada grado, los cuestionarios fueron entregados en 

todas las clases de todos los años, en ambos agrupamientos. 

 

Tabla 2 - Número de alumnos por escuela y grado que fueran objeto de 

investigación, por comparación con el número total de alumnos que frecuentó los 

agrupamientos en los tres niveles de enseñanza. 

Nº de Alunos Inquiridos Nº de Alunos Inquiridos Nº de Alunos Inquiridos Nº de Alunos Inquiridos

Agrupamento 1 Regular 104 78 116 90 106 67 326 235

Agrupamento 2 TEIP 85 49 77 55 85 52 247 156

Total 189 127 193 145 191 119 573 391

TotalEscola
7º Ano 8º Ano 9º Ano

Ano Escolar

 

 

Como podemos ver en el análisis de la tabla 4 y del grafico1, la muestra está 

compuesta por 391 estudiantes del séptimo, octavo y noveno año de EB 2, 3 de Elvas, y 

en la Agrupación 1 Regular participaran en el nuestro estudio 235 (60, 10%), y en el 

agrupamiento 2 REIP 156 fueran encuestados (39,90%). 

 

Gráfico 1- Distribución de los alumnos encuestados por agrupamiento 

Agrupame
nto 1 

Regular…

Agrupame
nto 2 TEIP

39,90%

 

 

Los individuos en estudio tienen edades entre 12 y 17 años. Siendo que, los 

estudiantes que asisten al séptimo grado son de edades comprendidas entre 12 y 16 años, 

pero hay que tener en cuenta que sólo tres estudiantes tienen entre 15 y 16, 

respectivamente, con una edad media de 12,94 años. Los estudiantes de 8 º grado tienen 

edades comprendidas entre 12 y 16 años, donde sólo un estudiante tiene 12 años, y tres 
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tienen 16 años, la edad media es de 13,84 años. Mientras que, en el 9º grado las edades 

oscilan entre los 14 y 17 años, con una edad media de 15,06 años. 

 

Del análisis de la tabla 3, podemos observar que asisten al séptimo y octavo 

grado, los alumnos de edades superiores de lo esperado, según el nivel de escolaridad. 

Podemos deducir que esta discrepancia en las edades se debe a reprobaciones en años 

anteriores. Cabe señalar que estos dos grupos tienen muchos estudiantes gitanos 

matriculados que revelan un elevado absentismo, lo que es conducente a que existan 

reprobaciones y a menudo al abandono escolar. 

 

Tabla 3- distribución de los alumnos en función de la edad y del nivel de 

escolaridad. 

edad 
Año Escolar 

Total 
7º  8º 9º 

                  

12 40 10,20% 1 0,30%     41 10,50% 

                  

13 63 16,10% 50 12,80%     113 28,90% 

                  

14 18 4,60% 68 17,40% 37 9,50% 123 31,50% 

                  

15 3 0,80% 23 5,90% 49 12,50% 75 19,20% 

                  

16 3 0,80% 3 0,80% 22 5,60% 28 7,20% 

                  

17         11 2,80% 11 2,80% 

                  

Total 127 32,50% 145 37,10% 119 30,40% 391 100,00% 

 

 

 

 

2.1.2 Instrumento de recolección de datos  

Formulas las cuestiones de estudio, se hico una revisión a la literatura nacional e 

internacional, con el fin de elegir las herramientas más relevantes y que mejor 

satisficieran nuestro estudio. De este modo, se optó por la utilización de cuestionarios, 

especialmente para facilitar el tratamiento estadístico de un número significativo de datos 

y por su objetividad y conformidad con el trabajo que se pretende desarrollar. 
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Con el objetivo de responder a las preguntas de estudio se utilizaron los siguientes 

cuestionarios:  

- El cuestionario de exclusión social y la violencia escolar (QEVE) de Díaz-

Aguado.  

- Escala de Actitudes frente a la violencia (VAS) de Díaz-Aguado. 

 

 

2.2 Estudio 2/Metodología  

 

2.2.1 Caracterización de la escuela, de la población y de la muestra  

La presente investigación empírica se llevó a cabo en el año académico 

2011/2012, en una clase de cuarto grado de una escuela pública en la ciudad de Elvas.  

La clase sobre la cual se centró el estudio es compuesta por de veintitrés 

estudiantes, donde estaban trece alumnas y diez alumnos. La edad media es de 9,48 años, 

con una desviación estándar de 0,898.  

De acuerdo con la maestra, en su mayoría, los padres muestran interés y valorizan 

el papel de la escuela. Tratan de conocer la evolución y el comportamiento de los hijos. 

 

La profesora refiere que, en términos de comportamiento, la clase es a veces 

ruidosa e inquieta. Hay niños con múltiples grados de motivación e interés por las 

actividades. Es difícil proporcionar apoyo individualizado a todos los alumnos, a menudo 

para llevar a cabo diferentes trabajos, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de 

aprendizaje.  

Esto motiva algunos comportamientos inapropiados, que son resueltos cuando los 

niños encuentran respuestas para sus intereses. El comportamiento empeora con la 

ausencia de la profesora titular de la clase, especialmente en el patio, en la cafetería y en 

las actividades de enriquecimiento curricular. 

De esta clase hacen parte 6 alumnos gitanos y dos alumnos que se encuentran en 

una institución de protección de menores “Os Cucos”, una vez que fueran retirados 

provisoriamente a su familia por orden judicial. 

 

Caracterización de la muestra  
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La muestra es compuesta por 23 niños, del cuarto año, que asiste a una escuela del 

1 º Ciclo de Elvas. Los alumnos tienen edades comprendidas entre los 9 y 12 años, como 

se puede ver en la tabla 4.  

 

Tabla 4- caracterización de la muestra 

 

 

 

 

 

La mayoría de los alumnos tiene edad de 9 años (69,60%) como nos muestra el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 2- caracterización de la muestra por edades 

 

 

En relación al género de los alumnos, tenemos más chicas (56,5%) que chicos, 

como se ilustra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Gráfico 3- caracterización de la muestra por género 

 Edad N Mínimo Máximo Media  

Desviación 

estándar 

Edad 23 9 12 9,48 0,898 
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De la muestra total de 23 sujetos 13 son del género femenino (56,5%) y 10 del 

masculino (43,5%), con una edad media de 9,48 años. 

 

Cuadro 1: Características sociodemográficas de la muestra (n = 23, 100%) 

 

Características  sociodemográficas M DP 

Edad 9,48 0,898 

Años de escolaridad 4 0 

 N % 

Género 
Femenino 

 

13 
 

56,5% 

Masculino 10 43,5% 

 

2.2.3 Herramienta de recolección de datos  

En nuestro segundo estudio se utilizó el cuestionario de nombrar los pares 

(sociometría y atributos percibidos por los colegas) adaptados de Díaz-Aguado et. al 

(1996) por Martin (2009). 

 

3- Presentación de los resultados  

3.1-Resumen de los resultados obtenidos con el cuestionario de exclusión 

social y  violencia escolar.  

En resumen, los resultados obtenidos a través del cuestionario de exclusión social 

y violencia escolar muestran que las conductas de victimización y agresión se producen 

con cierta frecuencia en las escuelas básicas 2+3 ciudad de Elvas. 

En cuanto a los tipos de victimización y de agresión que se manifiestan con mayor 

frecuencia por los estudiantes, éstos apuntan para el bullying indirecto o exclusión social, 

en particular para los comportamientos “hablar mal” y “esconder cosas”, seguido del 
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“ignorar” y después de la agresión verbal “insultar”. Esto corrobora nuestros resultados 

con otros estudios ya realizados (Martins, 2003, 2009; Díaz-Aguado, 2004). 

En una situación de agresión los jóvenes prefieren buscar la ayuda de un amigo o 

colega y solo después al profesor, sin embargo la mayoría de los estudiantes considera 

que puede contar con el profesor si alguien trata de atacarles y que el profesor actúa 

como mediador para ayudarles a resolver el problema. En relación al comportamiento del 

propio, cuando se enfrenta con situaciones de agresión, una gran mayoría de los 

adolescentes tratan de resolver la situación si es un amigo suyo o un colega, pero 

alrededor de la mitad piensa que no debe hacer nada, por no ser un problema suyo y una 

cuarta parte de los estudiantes, considera la posibilidad de unirse al grupo y tomar parte 

activa en la agresión. 

Una parte de los alumnos revela no se sentir bien en la esculea, pero se siente bien 

con los amigos, lo que puede funcionar como un factor protector para el surgimiento  de 

comportamientos agresivos y de victimización en contexto escolar. 

Cuanto a las diferencias en los comportamientos y tipos de conductas de bullying 

en función de las variables sociodemográficas, la literatura establece que, por regla 

general, son los chicos que están más involucrados en estas situaciones de violencia 

(Amado, 1998; Freire, 2001, Pereira et al. , 1996; Seixas, 2006). Sin embargo, en el 

presente estudio, las niñas son las que en media practican más situaciones de bullying, 

con los comportamientos de exclusión social y las conductas de violencia verbal. 

Resultados similares fueron reportados por otros autores, que observaron una tendencia 

para que las niñas estén más involucradas en las situaciones de bullying indirecto y 

agresión verbal (Carvalhosa et al, 2001;. Freire et al., 2006). Todavía tenemos aún que 

mencionar que los niños presentan porcentajes más elevados de comportamientos de 

violencia con agresión menor y severa. Estos datos confirman nuestras hipótesis relativas 

al género. 

En cuanto al año de escolaridad hemos verificado que existe una tendencia para la 

disminución de  la victimización, sea del tipo exclusión social, sea tipo físico,  lo que 

también confirmó nuestra hipótesis. 

En respecto a las variaciones con la edad, estas acompañan las alteraciones con el 

nivel de educación, habiendo sido registrados un mayor porcentaje de exclusión social o 

bullying indirectos en el grupo etario entre 13-14 años. 
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Al comparar las conductas de agresión y victimización en los dos grupos 

estudiados, se encontró que existe una mayor incidencia de estas conductas en el 

Agrupamiento 1, en el que se procesa una enseñanza regular en comparación con el 

Agrupamiento 2, que es un Territorio de Intervención Prioritaria. Creemos que estos 

resultados se justifican con las medidas de prevención de la violencia y indisciplina 

descritos en el Proyecto Educativo del Agrupamiento. 

Los resultados obtenidos con el cuestionario de exclusión social  y violencia 

escolar fueron similares a los obtenidos por Díaz-Aguado (2004) con adolescentes de la 

región de Madrid y con los resultados obtenidos por Martins (2009) con estudiantes de  

escuelas de Portalegre. 

Dado que los porcentajes de agresores y de víctimas encontradas 

(aproximadamente 1%) son inferiores a los encontrados en otros estudios,  consideramos 

oportuno realizar un segundo estudio, que se centró en una clase de cuarto grado del 1er 

ciclo escolar en una ciudad Elvas, que presentaba problemas graves de comportamiento. 

 

3.2 Resumen de los resultados de la Escala de Actitudes frente a la Violência 

- EAV  

Los resultados obtenidos por el análisis de la Escala de Actitudes frente a la 

Violencia- EAV van al encuentro de los obtenidos en el estudio realizado con el 

Cuestionario de Exclusión social y Violencia Escolar - QEVE, a pesar del QEVE evaluar 

más conductas y la escala de actitudes hacia la violencia evaluar más la voluntad de 

actuar, existiendo el riesgo de que los resultados obtenidos en la escala de actitudes 

podrán ser afectados por las respuestas que buscan conveniencia social. 

Los resultados que obtuvimos en el análisis de la escala de actitudes hacia la 

violencia revelan que los varones exhiben actitudes más favorables a la violencia que las 

niñas, lo que va de encuentro a los resultados obtenidos en el estudio realizado por 

Martins (2009) que utiliza el mismo instrumento, pero también coinciden con los 

resultados obtenidos en otros estudios utilizando otros instrumentos (Farrington, 2000; 

Loeber & Hay, 1997; Olweus, 1997). 

Estos resultados apoyan nuestra hipótesis inicial (H3) que los chicos presentan, en 

promedio, más actitudes pro-violencia que las niñas.  

También se verificó una tendencia para la diminución de actitudes favorables a la 

violencia con el avance de nivel de educación y con la edad (especialmente en el grupo 
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de 17 años), lo que da credibilidad a nuestra hipótesis inicial (H5) que refiere que las 

actitudes frente a la violencia encuentran niveles ligeramente más bajos de legitimidad en 

los adolescentes más viejos. La obtención de estos resultados es consistente con los 

obtenidos en el estudio realizado por Martins (2009) con estudiantes de la ciudad de 

Portalegre. 

En lo que respecta a las actitudes frente a la violencia expresada por los 

estudiantes de los dos agrupamientos de estudio, la agrupación de Educación Regular 

exhibió tasas más altas en las actitudes referentes al género, en contexto escolar y para el 

grupo de pares. La obtención de estos resultados contradicen la hipótesis inicial H7- Se 

espera que los niveles porcentuales de las actitudes frente a la violencia son más altos en 

la escuela TEIP, que en la escuela de Educación Regular. 

La distinción de las tasas obtenidas en los dos grupos estudiados, con respecto a 

las actitudes frente a la violencia, van de encuentro a lo que refiere Dupaquier (2000) que 

en la misma comunidad, una escuela puede tener un ethos muy distintivo de otra, ya que 

cada estudiante, cuando llega a la esculea, trae consigo características sociales y 

culturales heterogéneos que se irán reflejar  en la conducta de cada estudiante y los 

comportamientos y actitudes que adopta y defiende. 

No podemos dejar de mencionar que los resultados obtenidos de la Escala de 

Actitudes hacia la Violencia pueden tener su justificación en la conveniencia social, es 

decir, el hecho de que los cuestionarios fueron respondidos en la escuela puede haber 

sido un factor importante en las respuestas de cada individuo, o es, es necesario tener en 

cuenta que las respuestas no siempre van en contra de los actos que cada persona se 

compromete, sino en el sentido de que el participante siente como socialmente más 

aceptado o correcto (Lewis y Fremouw, 2001). 

 

3.3 Resumen de los resultados obtenidos en los cuestionarios de nominación 

de pares. 

El uso de cuestionarios de nominación de pares demostró ser asertivo en la 

evaluación del clima relacional de un grupo de la clase de cuarto año de escolaridad, así 

como los padrones de comportamiento social de cada niño que la compuso. 

Con base en el análisis de los resultados que obtuvimos hemos esbozado algunas 

estrategias cognitivo-conductuales apropiadas para mejorar el clima de lo relacional 

grupo-clase (Martins, 2007). Las características de los niños, en términos de padrones de 
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conducta social combinadas con los índices socio métricos, fueron fundamentales para 

proponer estrategias de trabajo, en el contexto del aula. 

Este cuestionario nos permitió inferir que, en la mayoría de las situaciones, los 

alumnos que son percibidos como más agresivos por parte de los profesores, también lo 

son por sus pares. El cuestionario nos alertó para la situación de los agresores que son a 

la vez víctimas y sobre todo, para la condición de los más victimizados o rechazados, que 

ni siempre son evidentes cuanto a los agresores, sobre todo desde la perspectiva de los 

adultos. 

Este nuestro estudio nos reveló que el hecho de que una elevada tasa de rechazo 

puede indicar riesgo de victimización, de agresión, o ambos; y que la intervención con el 

agresor puede ser diferente de la acción con la víctima/agresora. Así, mientras que el 

alumno con perfil de agresor tiene más planes de contingencia de fortalecimiento y de 

estrategias cognitivo-conductuales, la víctima agresora beneficiará más de las estrategias 

que ayuden a identificar y regular las emociones y los impulsos (Dodge et al., 2003), que 

podrá pasar por trabajo de tutoría. 

 

Este estudio nos revela que los cuestionarios de nominación de pares, además de 

ser un instrumento de investigación y recopilación de datos relativamente confiables 

(Pellegrini y Bartini, 2000), puede ser una herramienta de enseñanza eficaz, ya que puede 

contribuir a hacer un diagnóstico del clima relacional de las clases (Martins, 2007). Este, 

a su vez, puede permitir una intervención más esclarecida e informada por parte del 

profesor, en situaciones de agresividad, bullying y en la promoción de la interacción 

social positiva entre los niños. Un clima relacional cálido y positivo, no sólo entre el 

profesor y los alumnos, pero también entre los estudiantes, podrá mejorar el ambiente de 

aprendizaje y contribuir al éxito educativo. 

En cuanto al éxito académico de los alumnos objeto de nuestro estudio, podemos 

decir que todos los que fueran identificados como víctimas o como víctimas pasivas, se 

mantuvieron en cuarto grado, dando así énfasis a lo que se refiere Santos (2004: 168) “La 

escuela es, en la generalidad, productora de violencia y de fracaso escolar”.  

Cuanto a las hipótesis propuestas para este estudio de investigación, pasamos 

ahora a la discusión de los resultados obtenidos. 

En la hipótesis 1, empezamos por cuestionar si los niños serían, en promedio, más 

nombrados como agresivos que las niñas, lo que fue confirmado por nuestro estudio, ya 
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que fueran nombrados 4 niños en el atributo de la agresividad y sólo una niña. Así, 

fueron nombrados el M1 y el M3 con una nominación - 4,3%; M8 con 2 nominaciones- 

8,6% y la M9 con 20 nominaciones- 86.95%. La niña nombrada fue la F12, con 20 

nominaciones- 86.95%. los alumnos con el mayor número de votos (20 a 86,95%) son 

estudiantes que presente un perfil de agresor (M9) y la víctima/agresor (F12), lo que 

confirma nuestra hipótesis 2, en la cual hemos referido que las víctimas, los agresores y 

las víctimas/agresores serán más rechazados por sus pares que los otros; las víctimas, en 

particular, serán el grupo más rechazado. 

Los resultados de este estudio corroboran fuertemente los datos encontrados en la 

literatura, en el sentido que los chicos sean más a menudo identificados como agresores 

que en las niñas (Menesini & Smith, 2002; Olweus, 1997; Pereira, 2002; Roland y 

Galloway, 2001) y que la agresión y los comportamientos disruptivos parecen estar 

asociados con el rechazo, sobre todo en los varones (Coie y Dodge, 1998).  

Los niños rechazados, sobre todo las niñas, presentan altos niveles de aislamiento 

social, que parecen ser más el resultado de la desestimación que su causa (Rubin et al., 

1998). 

El comportamiento social que a menudo es más asociado con el rechazo es la 

agresión, aunque que ni todos los niños rechazados sean agresivos (Rubin et al., 2011). El 

grupo de niños rechazados es heterogéneo, donde se identificaron dos subgrupos: los 

rechazados/niños agresivos y niños rechazados/no agresivo (Rubin et al, 2011; Volling, 

MacKinnon-Lewis, Rabiner, y Baradan, 1993.). En este último grupo no registraran 

conductas agresivas, especialmente una pasividad de comportamiento que impide que los 

niños se involucren en comportamientos exploratorios con su grupo de pares, que tendrá 

rechazarlos. En este grupo, la ansiedad social y la timidez surgen frecuentemente 

asociadas al rechazo de los compañeros (Rubin, Coplan, y Bowker, 2009; Rubin y Mills, 

1988). 

 

 

 

4 Observaciones finales  

4.1-Las limitaciones del estudio  

En la parte final de nuestra tesis es necesario hacer una reflexión sobre las 

limitaciones, aportes y sugerencias para trabajos futuros.  
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Al igual que en todos los estudios, la aparición de obstáculos y dificultades a lo 

largo de su ejecución, que hacen parte del proceso,  son claramente planteados y 

resueltos. 

Por lo tanto, las principales limitaciones para la realización de este estaban 

relacionadas con el hecho de que la muestra fue tomada en un único momento y la 

subsecuente naturaleza de nuestro estudio. 

La recoja de la muestra en un solo momento imposibilitó la evaluación de la 

estabilidad de la participación de los alumnos en comportamientos de bullying al largo 

del tiempo, así como la direccionalidad de las asociaciones entre las variables analizadas. 

Esta tesis habría beneficiado con una pesquisa longitudinal, en la cual se pudiese 

esclarecer la etiología de convertirse en un agresor y/o víctima de bullying entre pares en 

contexto escolar. Un estudio longitudinal que acompañase a los mismos alumnos durante 

un período de tiempo podría, en futuras investigaciones, ser desarrollado de forma a 

evaluar la victimización, la agresión y la observación. 

En la investigación, la continuación de estudios relacionados con el fenómeno del 

bullying dará lugar a la conciencia de su existencia e identificación de medidas de 

prevención para evitar consecuencias perjudiciales que de ay resultan. Como sugerencia, 

sería interesante ampliar este estudio a todas las escuelas de Elvas, con la aplicación de 

un protocolo de investigación más personalizado, con el fin de explorar la información en 

un sentido más cualitativo. Incluso desarrollar una entrevista semi-estructurada para 

obtener información más detallada acerca de lo que lleva a los adolescentes a participar 

en el fenómeno del bullying, así como recopilar datos sobre variables relacionadas con la 

personalidad de los adolescentes y comprender cómo estas afectan este fenómeno. 

Sin embargo estas limitaciones, el presente estudio ha contribuido a una 

comprensión más profunda del fenómeno del bullying en Portugal, sobre todo a través de 

la identificación de las variables sociodemográficas, psicosociales y socio-cognitivas que 

surgen asociadas a los comportamientos de agresión y victimización que ocurren entre 

los adolescentes en contexto escolar, y eventualmente podrán contribuir para explicar el 

surgimiento de esas conductas. 

De este modo, el objetivo que buscamos lograr no es un fin en sí mismo, se asume 

como un incentivo para futuras investigaciones, comparaciones y desafíos desde otras 

perspectivas, de modo que pueda lograr una mejor y más completa del fenómeno 

bullying en nuestro país. 
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4.2-Conclusiones  

Conclusiones  

La adolescencia es un período de desarrollo, donde la relación con el grupo de 

pares es de particular importancia y siendo la escuela el contexto privilegiado en el que 

esa relación ocurre, intentamos en el presente trabajo estudiar el fenómeno del bullying, 

en un intento de conocer la incidencia y las diversas manifestaciones de los 

comportamientos de agresión y victimización entre adolescentes del 3er ciclo de la 

educación básica de dos agrupaciones de la ciudad de Elvas, Alentejo. 

Obedeciendo a los objetivos de nuestro estudio logramos identificar la frecuencia 

de comportamientos de bullying en contexto escolar en las formas de víctima, agresor y 

observador, entre los sujetos de la muestra, lo que puso en evidencia que el 

comportamiento agresivos en los adolescentes están presente en las escuelas portuguesas, 

comprometiendo el buen relacionamiento entre pares e interfiriendo en la vida social y 

académica de los estudiantes. 

 

Nuestro estudio demostró que la forma o el tipo de victimización y de agresión 

más frecuente entre los adolescentes del tercer ciclo de las escuelas de Elvas es la 

exclusión social o el bullying indirecto, donde se destaca, con más frecuencia, las 

conductas de “hablar mal de”, “esconder cosas” e “ignorar”, sea en los registros de la 

victimización, sea en los registros de la agresión. Estos tipos de agresión son 

notoriamente más relacionales que físicos. Siguiendo después los comportamientos que 

conducen a ataques verbales, como los de “insultar” y “llamar nombres” y solo después 

surgen los comportamientos que llevan a la agresión física. 

Los resultados de nuestra investigación están de acuerdo con los obtenidos en 

estudios realizados por Díaz-Aguado (2004) con estudiantes de la ciudad de Madrid y 

con la investigación realizada por Martins (2009) con estudiantes de la ciudad de 

Portalegre. Sin embargo, estos datos son lo contrario de lo que ocurre generalmente con 

los niños, ya que, entre éstos, la agresión física y verbal se registra con más frecuencia 

(Olweus, 1999; Whitney y Smith, 1993). 

En el estudio que se llevó a cabo, los alumnos informaron que cuando suceden  

situaciones de victimización/agresión, las personas a quien los adolescentes recurren y 

piden ayuda son amigos y compañeros y al director de clase. De acuerdo con las 



Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 

 

Página XXXVII 

percepciones de los estudiantes, los profesores intentan prevenir activamente los 

comportamientos agresivos, interviniendo de forma activa para solucionar el problema, 

pero no siempre parecen saber cómo actuar con eficacia. En cuanto a las actitudes de los 

propios estudiantes, hacia el fenómeno del bullying, la mayoría admite, ayudar, cuando 

se trata de un amigo o compañero, sin embargo cerca de la mitad de los estudiantes 

encuestados dijo que no hace nada porque no es un problema suyo y la cuarta parte de los 

adolescentes admite la posibilidad de unirse a los agresores. El hecho de que hay un 

porcentaje tan significativo que admite la posibilidad de unirse a los que maltratan a otros 

colegas es preocupante, ya que revela que el fenómeno de la agresión/victimización se 

produce en grupos y es resultante de ciertas dinámicas que se establecen en el grupo-

clase, así como en grupos más pequeños que se forman en las aulas y las escuelas 

(Martins, 2009: 515). Por otra parte la importancia del grupo en la iniciación de estos 

comportamientos ha sido puesta de relieve por varios autores (Pepler y Craig, 2000; 

Salmivalli et al, 1996, 1998 citado por Martins, 2009: 515). 

En cuanto a los porcentajes de agresores delincuentes y de víctimas los resultados 

encontrados (aproximadamente 1%) son inferiores a los encontrados en otros estudios, 

tanto en los que usaran el mismo instrumento (Díaz-Aguado, 2004) como en lo que 

utilizan diferentes instrumentos de estudio diferentes del nuestro (Whitney y Smith, 

1993). Nuestros resultados son también más bajos a los encontrados por Almeida (1999), 

Pereira (2002), Seixas (2006) con niños portugueses a frecuentar el 1er ciclo, segundo 

ciclo y 3er ciclo, pero están de acuerdo con los resultados obtenidos por los estudios 

realizados por Martins (2007) con alumnos del 3er ciclo de la ciudad de Portalegre y por 

Rosario y Duarte (2010) que llevaran a cabo su estudio con el mismo grupo de edad (3er 

ciclo) en la ciudad de Évora. Tenemos aún que destacar la concordancia de nuestros 

resultados con los de las autoras citadas arriba puede ser debido al hecho de que más allá 

del estudio sobre los alumnos del 3er ciclo, fue utilizada la misma herramienta de estudio 

y todos los estudios se  realizaron en el Alentejo (Portalegre, Elvas y Évora). El hecho de 

que en los tres estudios se obtuvieron bajos de victimización/agresión, en comparación 

con otros estudios realizados,  puede explicarse por el hecho de que la región del 

Alentejo es la región menos poblada de Portugal y es también la región en la que los 

registros de situaciones de delitos, en la comunidad escolar, contra bienes y personas, son 

de los más bajos del país, de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Seguridad 
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Pública del Ministerio de Educación y de la Dirección General de la Policía de Seguridad 

Pública.  

Teniendo en cuenta los bajos porcentajes obtenidos en relación a la 

agresión/victimización en este estudio, se consideró ser  conveniente la realización de un 

segundo estudio, que se centró en una clase de cuarto grado de una escuela de 1er ciclo 

de la ciudad de Elvas, que tenía problemas graves de comportamiento. 

De acuerdo con nuestro estudio, en relación con las diferencias en los 

comportamientos y tipos de conductas de bullying en función del género, concluimos que 

las niñas son quien está practicando la mayoría de situaciones de bullying, sobre todo en 

la calidad de observadores de la exclusión social y de la agresión verbal. Así que estos 

nuestros resultados van de encuentro con los de otros estudios, donde se constata que las 

niñas tienden a estar más involucrados en las situaciones de bullying indirecto y de 

observación de estos comportamientos (Björkqvist y Österman, 1999; Crick, 1997, 2000; 

Carvalhosa et al., 2001; Freire et al, 2006). 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio concuerdan con los obtenidos por 

Moura et al. (2011) que afirman que el tipo más frecuente de bullying es verbal, seguida 

del físico. 

En lo que respecta al fenómeno del bullying, los comportamientos de observación 

en la escuela presentan promedios más altos, en comparación con la victimización y la 

agresión. El hecho de que son los comportamientos de observación las más frecuentes en 

nuestro estudio corrobora los resultados documentados en la literatura, que establece que 

los adolescentes víctimas y agresores, por un lado, se inhiben de responder 

adecuadamente a las preguntas por temor a ser identificados, aunque los cuestionarios 

fueron anónimo (Díaz-Aguado, 2004; Martins, 2005, 2007; Seixas, 2006), sin embargo el 

efecto de deseabilidad social a menudo presentes en los cuestionarios de auto-respuesta 

(Seixas, 2005) también se puede presentar como justificación. Por otra parte, se ha puesto 

de manifiesto que los observadores de este fenómeno son los sujetos que viven en 

estrecha colaboración con los agresores, convirtiéndose así observadores frecuentes de 

situaciones de diversos tipos de agresión entre colegas (Carvalhosa, 2009; Freire et al 

2006;. Seixas, 2006). 

Aún en referencia a los resultados obtenidos en relación a la variable género, los 

chicos más jóvenes están más involucrados en las situaciones de bullying físico (ya sea 

como víctimas o como agresores) en comparación con las niñas, aspecto también ya 
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referido en otros estudios citados (Carvalhosa Lime & Matos, 2001; Pereira, 2002; 

Olweus, 1999; Whitney y Smith, 1993). 

La mayoría de los estudios indican que el bullying es más frecuente en los 

adolescentes más jóvenes (Whitney y Smith, 1993),  estando principalmente en el papel 

de víctimas, ocurriendo de forma más visible alrededor de los 13 años de edad 

(Carvalhosa, 2008), verificándose también en nuestro estudio que la edad en que los 

porcentajes fueron más altos en todas las escalas (victimización, agresión y observación) 

fue en el grupo etario 13-14 años. 

Relativamente a la comparación de los resultados obtenidos por los 

agrupamientos, uno de educación regular, otro TEIP, verificamos que en el TEIP los 

porcentajes de victimización y de agresión son menores que en la escuela de educación 

regular. Después del análisis de los Proyectos Educativos, y porque los resultados 

obtenidos fueron contrarios a los suponíamos, llegamos a la conclusión que los mismos 

podrían encontrar justificación en las estrategias de intervención descritas en este 

documento con el fin de prevenir y combatir la violencia en el medio escolar.  

Según Berger (2007), la frecuencia y los tipos de bullying varía según el país, las 

regiones e incluso entre escuelas de la misma región. Para esta autora, la cultura puede 

ser un factor que sustenta tales variaciones, sin embargo existe la posibilidad de que los 

niños se comportan de manera similar en todo el mundo y en todas las escuelas, siendo el 

lenguaje la razón de las discrepancias existentes, ya que el significado y connotaciones de 

la palabra bullying varía ampliamente según la percepción que cada niño tiene sobre los 

comportamientos agresivos. 

Siendo el bullying un fenómeno multicausal son muchos los factores que pueden 

contribuir a las diferencias encontradas entre los dos agrupamientos que van más allá de 

las normas contenidas en el Proyecto de Educación y que pueden deberse a la cultura de 

cada escuela, la clase social de los alumnos encuestados, el origen étnico y el género de 

los participantes. (Berger, 2007). 

Los resultados que obtuvimos en el análisis de la escala de actitudes frente a la 

violencia revelan que los varones presentan más actitudes favorables a la violencia que 

las niñas, lo que va de encuentro a los resultados obtenidos en el estudio realizado por 

Martins (2009) que ha utilizado el mismo instrumento, pero también son coincidentes 

con los resultados obtenidos en otros estudios con recurso a otros instrumentos 

(Farrington, 2000; Loeber & Hay, 1997; Olweus, 1997). 
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Estos resultados apoyan nuestra hipótesis inicial (H3) que los chicos presentan, en 

promedio, más actitudes pro-violencia que las niñas.  

También se verificó una tendencia para la diminución de las actitudes favorables a 

la violencia con el avance del nivel de escolaridad y con la edad  (especialmente en el 

grupo de 17 años), lo que da credibilidad a la hipótesis inicial (H5) que refiere que las 

actitudes hacia la violencia encuentran niveles ligeramente más bajos de legitimidad en 

los adolescentes más viejos. La obtención de estos resultados es consistente con los 

obtenidos en el estudio realizado por Martins (2009) con estudiantes de la ciudad de 

Portalegre. 

Con respecto a las actitudes hacia la violencia expresada por los estudiantes de los 

dos agrupamientos en investigación, la agrupación de Educación Regular exhibió tasas 

más altas en las actitudes de género, en el contexto escolar y para el grupo de pares. La 

obtención de estos resultados contradice la hipótesis inicial H7- Se espera que los niveles 

porcentuales de las actitudes frente a la violencia son más altos en la escuela TEIP, que 

en la escuela de Educación Regular. 

 

La distinción de las tasas obtenidas en los dos agrupamientos estudiados, con 

respecto a las actitudes frente a la violencia, van de encuentro al que refiere Dupaquier 

(2000) que en una misma comunidad, una escuela puede tener un ethos muy distintivo de 

otra, ya que cada alumno, cuando llega a la escuela, trae consigo características sociales y 

culturales heterogéneos que se irán reflejar en el comportamiento de cada alumno y las 

actitudes que adopta y defiende. 

Pereira et al. (2011) refieren que el bullying es una práctica cada vez más común 

en nuestras escuelas, con graves consecuencias para todos, de ahí no poder ser 

despreciada. La escuela no puede ser tolerante con respecto a este problema, tiene que 

mostrarse firme y clara en sus actitudes, así en el análisis de nuestro estudio llevado a 

cabo en un aula de cuarto grado en la ciudad de Elvas, además de hacer la identificación 

de los alumnos agresores (M9), víctima de  exclusión social (F13), líderes (F5 y M1) y  

víctima/agresiva (F12), también describimos algunas estrategias cognitivo-conductuales 

apropiadas para mejorar el clima relacional del grupo-clase (Martins, 2007). 

Los resultados de este estudio corroboran fuertemente los datos encontrados en la 

literatura, en el sentido de que los chicos son identificados más a menudo como agresores 

que las niñas (Menesini & Smith, 2002; Olweus, 1997; Pereira, 2002; Roland y 
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Galloway, 2001) y que la agresión y los comportamientos disruptivos parecen estar 

asociados con el rechazo, sobre todo en los chicos (Coie y Dodge, 1998)  

Niños rechazados, especialmente las niñas, tienen altos niveles de aislamiento 

social, que parecen ser más el resultado de la desestimación que su causa (Rubin et al., 

1998). 

El comportamiento social más frecuentemente asociado al rechazo es la agresión, 

aunque no todos los niños rechazados son agresivos (Rubin et al., 2011). El grupo de 

niños rechazados es heterogéneo, donde se identificaron dos subgrupos: los niños 

rechazados/agresivos y los niños rechazados/no agresivo (Rubin et al, 2011; Volling, 

MacKinnon-Lewis, Rabiner, y Baradan, 1993.). En este último grupo no se registraran 

comportamientos agresivos, donde se destaca una pasividad de comportamiento que 

impide que los niños se involucren en comportamientos exploratorios con su grupo de 

pares, que terminará por rechazarlos. En este grupo, la ansiedad social y la timidez 

surgen frecuentemente asociadas al rechazo de los pares (Rubin, Coplan, y Bowker, 

2009; Rubin y Mills, 1988). 

Nuestro estudio nos mostró que el hecho de que una alta tasa de rechazo puede 

indicar riesgo de victimización, de agresión, o ambos; y que la intervención junto al 

agresor puede ser diferente de la acción junto a la víctima/agresora. Así, mientras que el 

alumno con perfil de agresor beneficia más de planes de contingencia para el 

fortalecimiento y de estrategias cognitivo-conductuales, la víctima agresora beneficiará 

más con estrategias que ayuden a identificar y regular las emociones y los impulsos 

(Dodge et al., 2003), que puede pasar por un trabajo de tutoría. 

En resumen, este nuestro estudio nos permitió concluir que los alumnos más 

jóvenes, de 4 º grado, con edades comprendidas entre 9 y 12 años, el bullying es 

especialmente directo y que en los alumnos de más edad (3er ciclo) las formas de 

bullying son más indirectas y relacionales, pudiendo aparecer asociadas a otras formas de 

agresión que se complementan entre sí. Varios autores confirman que el desarrollo del 

niño está asociado a diferentes tipos de agresión. Los niños más pequeños recorren a más 

formas de agresión directa, mientras que la agresión indirecta es más frecuente en niños 

mayores y adolescentes (Pereira, 2006; Monks & Smith, 2008) de mayor edad. 
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Introdução 

O tema do presente trabalho prende-se com o estudo da violência em 

contexto escolar, mais particularmente sobre o bullying ou maus-tratos entre pares, 

definido por Olweus (1998: 3)  

A student is being bullied or victimised when he or she is exposed repeatedly and 

over time, to negative actions on the part of one or more other students... It is a 

negative action when someone intentionally inflicts, or attempts to inflict, injury 

or discomfort upon another… negative actions can be carried out by words 

(verbally), for instance, by threatening, taunting, teasing, and calling names. It is a 

negative action when somebody hits, pushes, kicks, pinches or restrains another 

by physical contact.  

Na definição conceptual do fenómeno bullying, os critérios que permitem 

caraterizar e simultaneamente diferenciar estes comportamentos de outros 

comportamentos agressivos, são fundamentalmente três: o facto de se tratar de uma 

conduta agressiva intencional; de assumir um carácter repetitivo e sistemático (não se 

tratando de um episódio esporádico) e de implicar uma desigualdade de poder entre os 

alunos envolvidos (Fontaine & Réveillère, 2004; Olweus, 1993; Ramírez, 2001; Roberts 

& Morotti, 2000; Weinhold, 2000; Whitney & Smith, 1993). Usualmente requer o 

envolvimento de dois protagonistas, o agressor (que exerce o controlo) e a vítima (que 

acaba submetida e tiranizada), mas podem ocorrer igualmente episódios de bullying em 

contexto mais alargado de grupo.  

Este trabalho de investigação pretende mostrar a importância de reconhecer e 

estudar o bullying, fenómeno que causa tantos transtornos psicológicos, constatamos que 

em pleno século XXI o preconceito ainda cresce de forma assustadora, deixando marcas 

de horrores e violência em muitos adolescentes. 

Uma criança ao ser agredida vai passar a desenvolver intensos transtornos 

psicológicos. Deste modo, nós como educadores e pais temos que ficar atentos, e saber 

reconhecer quando uma criança está a ser perseguida e agredida. O bullying em contexto 

escolar,  é um dos temas actualmente mais discutido a nível mundial, já que na grande 

maioria, as perseguições partem dos estudantes que não conseguem entender as 

diferenças e desigualdades que existem no mundo social, e estão sempre à procura de 
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diversões, mesmo sabendo que isso não se trata de uma brincadeira inofensiva, mas sim 

de um ato de covardia que vai deixar marcas na vida de sua vítima como uma cicatriz. 

O bullying ocorre por vários fatores, mas, na maioria dos casos, o que predomina 

é o ambiente familiar, se uma criança vive num clima de desrespeito, ela pode passar de 

vítima, em casa, a agressora na escola e oprimir os colegas. Isso pode resultar em 

depressão e dificuldade para relacionar-se com os outros.  

Estranha-se quando os comportamentos violentos perpassam e entram na escola, 

instalando-se tenuemente, nas salas de aula ou no espaço exterior, uma vez que a escola é 

o espaço onde a formação da criança se realiza e onde se processa a socialização.  

A violência em contexto escolar é um tema que assume bastante pertinência na 

área científica da Psicologia, uma vez que os comportamentos agressivos estão bastante 

disseminados e têm consequências nefastas no futuro das crianças. 

O bullying é um fenómeno social que transcende o género, idade e cultura 

(Sansone & Sansone, 2008). 

Os primeiros estudos sobre o fenómeno do bullying aconteceram na década de 70 

na Escandinávia (Olweus, 1978). No entanto, por ser um fenómeno em ascensão, muitos 

foram os estudos que se precederam de forma sistemática em diversos países (Canadá; 

Estados Unidos da América; Holanda; Inglaterra) (Carvalhosa, Lima & Matos, 2001). Os 

comportamentos agressivos que ocorrem em contexto escolar, entre crianças em idade 

escolar e pré-adolescentes foram a pedra basilar da exposição pelos meios de 

comunicação social, contribuindo assim para o interesse crescente da comunidade 

científica, ao nível da concetualização deste fenómeno e das consequências ao nível do 

desenvolvimento e saúde mental que dele advinham (Del Barrio, Almeida, van der 

Meulen, Bárrios & Gutiérrez, 2003). 

Diversos estudos sugerem que 20% a 30% dos alunos estão envolvidos em 

bullying como agressores e/ou vítimas (Forero, McLellan, Rissel, & Bauman, 1999). 

Nos últimos anos médicos, psicólogos escolares e educadores tornaram-se cada 

vez mais conscientes das consequências nefastas do bullying entre crianças. Praticar 

bullying e ser vítima de bullying representa um fator de risco para as crianças, para o seu 

bem-estar psicológico e adaptação social, devido à forte estabilidade no tempo dessas 

experiências (Olweus, 1993). 

Vários estudos têm mostrado que as vítimas de bullying são suscetíveis de 

apresentar um comportamento negativo e antissocial (por exemplo, a evasão escolar, 
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delinquência, abuso de substâncias) durante a adolescência e estão em risco de 

desenvolvimento de perturbações psiquiátricas (Coie & Dodge, 1998; Kumpulainen, 

Rasanen, & Puura, 2001: Smith, et al., 1999). 

A violência na escola tem sido sujeita a olhares plurais a nível mundial, dando 

origem a várias investigações neste âmbito (Sharp & Smith, 1995; Amado & Freire, 

2002; Hazler et al., 1996; Costa & Vale, 1998; Pereira, 2002; Veiga, 2001) mas ainda à 

criação de múltiplos organismos tais como o Observatório Internacional da Violência na 

Escola e o Observatório Europeu da Violência Escolar. Este último, fundado em 1998 em 

Bordeaux conta com a colaboração da Universidade de Bordeaux, da Comissão Europeia 

e do Ministério da Educação Francês. Este centro de pesquisa já produziu uma base de 

dados acerca da violência em contexto escolar em países tais como a Inglaterra, França e 

Espanha. 

Em março de 2001, realizou-se em Paris, o I Colóquio Mundial sobre a Violência 

na Escola, que contou com a presença de vários investigadores e Ministros da Educação 

de diversos países, no qual se enalteceu o empenho e preocupação de todos os 

governantes para irradiar este fenómeno que atinge, em graus dissemelhantes, todos os 

países do mundo. Portugal não escapa a esta realidade e o aumento de comportamentos 

violentos em contexto escolar, nos últimos anos, tem vindo a ocorrer de forma 

assustadora, preocupando toda a comunidade educativa, isto é, pais, encarregados de 

educação, docentes, discentes e pessoal não-docente, perante o clima de insegurança que 

se instala em todas as instituições escolares. 

Perante o aumento deste fenómeno, as escolas procuram soluções, assim de modo 

a combater os conflitos que gerem insegurança, surgem políticas de segurança nos 

estabelecimentos de ensino, que assentam no programa “Escola Segura”, criado em 1996 

e tutelado pelos Ministérios da Educação e da Administração Interna. Este programa da 

“Escola Segura” consiste essencialmente na presença de elementos da PSP e GNR no 

exterior das escolas, como forma de garantir a segurança e de preservar comportamentos 

agressivos.  

Não podemos esquecer que com a entrada para a escola, as relações sociais das 

crianças não se confinam apenas à interação familiar, alargando-se ao grupo de pares. No 

período de adolescência a influência dos pares apresenta maior relevância (Hartup, 1983) 

e as relações entre pares contribuem para uma adaptação social do indivíduo que se 

refletirá no futuro. 
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Geralmente, os jovens desenvolvem interações salutares durante o tempo escolar, 

não obstante, a escola é um palco frequente de violência e agressividade entre estes. 

Desmistificar a problemática da convivialidade entre pares na escola, implica 

atender igualmente à família e comunidade em que esta se insere pois, frequentemente, o 

comportamento dos alunos é o próprio reflexo destes contextos. Os fatores sociais e 

culturais são muitas vezes apontados como determinantes na explanação da agressividade 

nos jovens. Assim, a classe social e mormente a pobreza têm sido evidenciadas como 

indutora de violência (O’Moore, 1995; Rochex, 2003). 

Além disso, a família e o ambiente que esta proporciona à criança constitui ainda 

fatores que permitem apreender a génese dos comportamentos agressivos dos jovens. 

(Olweus, 1998; Smith & Sharp, 1994; Amado & Freire, 2002; Veiga, 2001; Walker, 

1990; Krahé, 2001) pois ”a família é um elo fundamental para entender as caraterísticas 

das crianças com atitudes antissociais ou conflituosas” (Fernandez, 1998: 34). 

Diversos estudos têm tentado compreender a relação entre o fenómeno de 

bullying e o estilo parental posto em prática, demonstrando que este tem um papel 

significativo no desenvolvimento psicossocial da criança, nomeadamente a adaptação 

social e o desempenho académico (Baumrind,1991; Putallaz & Heflin,1990 e Maccoby & 

Martin,1983). 

A vitimização frequente está relacionada com baixa autoestima (Callaghan & 

Joseph, 1995; Hodges & Perry, 1999; Neary & Joseph, 1994; Olweus, 1993; Salmon, 

James, & Smith, 1998), com depressão (Callaghan & joseph, 1995; Craig, 1998; Hodges 

& Perry, 1999; Neary & Joseph, 1994; Slee, 1995; Salmon, et al., 1998; Salmon, James, 

Cassidy, & Javaloyes, 2000), ansiedade (Rigby & Slee, 1999) e com ideação suicida 

(Cleary, 2001; Hazemba, Siziya, Muula, & Rudatsikira, 2008; Kim, Koh, & Leventhal, 

2005; Rigby, 1996). 

As consequências sobre os efeitos do bullying poderão servir não só como 

indicadores, mas também como estimulantes à investigação, uma vez que só a 

implementação de estratégias de intervenção poderão prevenir potenciais 

comportamentos antissociais dos agressores (Pereira, Almeida & Valente, 1996). O 

estudo sobre as caraterísticas dos agressores e das vítimas, a génese e dinâmica das 

relações, e o contexto social onde decorre, permitirá um entendimento mais profundo e 

maior capacidade de resposta à problemática do bullying dentro das escolas (Atlas & 

Pepler, 1998). 
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A escolha deste tema resulta de motivações pessoais e profissionais associados à 

observação reiterada deste fenómeno. De facto, ao longo do nosso percurso profissional 

efetuado em diversas escolas situadas em locais distintos nos distritos de Portalegre e 

Leiria, o bullying sempre se esboçou, apresentando rostos distintos. 

O objetivo que nos move é, não somente, de ordem científica e pedagógica, mas 

também profissional, para melhor conseguirmos lidar com as diferentes dimensões que o 

fenómeno assume e com as dificuldades que se nos atravessam no caminho, no nosso 

local de trabalho. A nossa motivação é, ainda, de ordem pessoal, sendo que, se a 

profissão queremos honrar, o exemplo devemos dar, continuando o nosso “ofício do 

aluno” (Perrenoud, 1995: 16), pela vida fora.   

Por questões metodológicas a presente dissertação encontra-se estruturada em dez 

capítulos.  

No primeiro capítulo aspiramos proceder à clarificação terminológica e à 

delimitação dos conceitos de violência, agressão e bullying, expondo a conceitualização 

de vários autores, pois o estabelecimento de uma definição consensual dos critérios 

básicos que nos permitem apreender e qualificar um comportamento violento que se 

impõe. 

Debruçamo-nos sobre alguns quadros teóricos atinentes à agressividade humana 

na tentativa de explanar a génese desta. Abordamos, neste sentido, as teorias ativas 

(Freud, 1915; Lorenz, 1973) e reativas (Miller & Dollard, 1967; Bandura, 1990). Estes 

modelos concetuais pretendem a iniludível compreensão da metamorfose do “homos 

sapiens” em “homo brutalis” (Hacker, 1972) ou “homo violens” (Badouin, 1993). 

De facto, alguns teóricos sustentam que a agressão é um instinto inerente ao ser 

humano (Freud 1915; Lorenz, 1973). Outros advogam que esta é fruto da aprendizagem, 

sendo observada e depois reproduzida (Bandura, 1990) ou consequência de uma 

frustração (Miller & Dollard, 1967). 

No segundo capítulo, relatamos os fatores que permitem um conhecimento mais 

pormenorizado das condicionantes que podem instigar o Homem a desencadear 

comportamentos agressivos. Faremos uma apresentação teórica das formas de 

manifestação de bullying assim como das condutas agressivas. O fenómeno de bullying 

em meio escolar pode ocorrer em dois palcos distintos: recreio e sala de aula. Assim 

iremos também aferir quais os seus efeitos em meio escolar. 
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No terceiro capítulo, procedemos a uma síntese dos atores diretos e indiretos do 

bullying, falando do padrão comportamental dos diversos agentes envolvidos, tais como 

a vítima, o agressor e as testemunhas. 

No quarto capítulo faremos uma breve caraterização dos fatores associados ao 

bullying, assim a família, o contexto social, o grupo de pares, os meios de comunicação e 

a escola são dimensões que podem ter um papel preponderante para a ocorrência deste 

fenómeno. 

No quinto capítulo apresentaremos as causas do bullying e as consequências que 

este fenómeno provoca em todos os seus intervenientes. 

No sexto capítulo e com o intuito de favorecer a prevenção e erradicação do 

bullying, apresentamos algumas estratégias de prevenção e intervenção. Assim, focamo-

nos particularmente na importância do Projeto Educativo de Escola e do currículo 

enquanto estratégias preventivas. Expomos ainda a relevância da mediação pelos pares 

enquanto meio privilegiado de remediação do bullying. 

Ao nível das estratégias/medidas de intervenção focaremos o nosso estudo a nível 

institucional, que engloba a intervenção nos recreios. As estratégias de intervenção 

embarcam também os alunos, professores e pais, que constituem toda a comunidade 

educativa e que poderão intervir em situações de bullying 

No sétimo capítulo faremos uma apresentação da fundamentação, objetivos e 

questões de investigação e das hipóteses levantadas no nosso estudo. 

No oitavo capítulo apresentamos a metodologia adotada no nosso estudo, Ainda 

neste capítulo, caracterizamos a população e a amostra, os instrumentos utilizados na 

nossa investigação, assim como as escolas e o contexto em que estas se inserem. 

No nono capítulo do nosso trabalho de investigação faremos a análise e discussão 

dos resultados deste trabalho, que se baseará num estudo transversal com alunos do 3º 

ciclo das escolas da cidade de Elvas, com idades compreendidas entre os 11 e os 18 anos, 

a frequentar o 7º, 8º e 9º anos de escolaridade nas escolas básicas 2º e 3º ciclos do ensino 

oficial. Faremos também a apresentação do estudo de caso de uma turma do 1ºCiclo do 

Ensino Básico em que, a convivência social entre as crianças parecia problemática e 

vários alunos apresentam problemas de comportamento. 

No décimo capítulo são apresentadas as limitações deste estudo e as conclusões 

finais. 
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Capítulo 1- Violência, agressão e bullying- conceitos e teorias 

 

“A violência é o último refúgio do incompetente.” 

Isaac Asimov 

 

1.1- Conceitos 

Ao longo do tempo, a comunidade científica tem tentado comprrender o problema 

da violência, no entanto, parece não haver consenso relativamente à sua definição, 

aparecendo aceções diversas. 

Na verdade, os termos “violência”, “agressão” e “bullying” são frequentemente 

usados de forma indiscriminada, no dia-a-dia pelos meios de comunicação e pessoas em 

geral, confundindo-se, por vezes. 

Dada a pluralidade de interpretações resultantes do uso de termos tais como a 

violência e a agressão que se afiguram bastante próximos semanticamente, importa 

procedermos à clarificação terminológica destes. Assim, muitas vezes, as fronteiras entre 

o conceito de violência, agressão e bullying, não estão claramente esbatidas, sendo 

imprescindível a sua definição e delimitação. Na verdade a definição destes termos é 

subjetiva, uma vez que a sua aceção se altera de acordo com as regras da sociedade, 

resultando até em discrepâncias dentro desta (Burnet, 1971; Fischer, 1994; Pain, 2006). 

O significado destes termos encerra em si uma mesma essência: a confrontação, 

que implica incontestavelmente uma interação da qual se evidencia uma vítima 

(Ballesteros, 1993). Possuem igualmente, segundo Pain (2006), algo em comum: o dano 

ao semelhante. 

Etimologicamente, a palavra violência vem do latim vis que significa violência, 

mas também força, vigor, poder. Fischer (1994: 14) concebe a violência como “o recurso 

à força para atingir o outro na sua integridade física e/ou psicológica”. Nesta perspetiva, a 

violência é um modo específico de força, ou seja, exerce-se uma coação que se carateriza 

frequentemente pelo emprego de meios físicos para afetar outrem. Esta definição é 

corroborada por Chaplot (2002) e Chiland (1997) todavia, esta última ressalva que nem 

toda a força presume uma dimensão violenta. 

 Fullat foca a violência como atividade exercida noutro indivíduo, visando a sua 

alteração consciente ou inconsciente por parte deste:  

http://pensador.uol.com.br/autor/isaac_asimov/


Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 

 

Página 8 

Actividad que modifica la conducta de otro – sus informaciones, sus actividades y 

sus habilidades – sin que este se entere – sea por falta de conciencia o a causa del 

embrujo ejercido sobre él-, o bien en el supuesto de que se aperciba de ello, en 

contra de su voluntad Fullat (1988: 12). 

Atendendo a que pressupõe o uso de força ou poder, a violência gera-se na 

condição da existência de interação: 

il y a violence quand, dans une situation d’interaction, un ou plusieurs acteurs 

agissent de manière directe ou indirecte, massée ou distribuée, en portant atteinte 

à un ou plusieurs autres à des degrés variables soit dans leur intégrité physique, 

soit dans leur intégrité morale, soit dans leurs possessions, soit dans leurs 

participations symboliques et culturelles. Michaud (1986: 8) 

Esta representação da violência parece refletir a de Fullat (1988) no que concerne 

aos objetivos. Clarifica-a identificando as dimensões em que as alterações são exercidas, 

nomeadamente a integridade moral, física e cultural, entre outros. Perante a situação de 

interação, o uso de poder subjacente preconiza um certo privilégio na relação 

estabelecida que se pauta pela assimetria, encontrando-se, inegavelmente, o agressor 

numa situação mais favorável. 

Apesar do agressor se encontrar numa posição beneficiada, a violência não atinge 

somente a vítima pois é “un comportamiento de agressividade gratuita y cruel, que 

denigra y daña tanto el agressor como a la víctima” Fernandez (1998:20). De acordo com 

esta autora, o fenómeno da violência não é natural, uma vez que transcende a ação 

individual, prejudicando quem a exerce, mas acima de tudo quem padece. Transparece 

ainda a noção de que se trata de um comportamento injustificado, mas justificável, que 

prejudica tanto o sujeito como o objeto da agressão pois “a violência define-se pela 

intensidade e seriedade do dano causado, caracterizado pela sua dimensão descomedida, 

seguido de justificações para o ato praticado” Gunter (1985:2). 

Geralmente a violência escolar é entendida como um fenómeno abrangente e 

alargado que remete para domínios diversificados, desde comportamentos antissociais, 

delinquência, vandalismo, comportamentos de oposição, entre outros, comportamentos 

facilmente observáveis e geralmente denunciados (Batsche & Knoff, 1994; Vale & 

Costa, 1998). 

Quando uma definição se limita a ofensas visíveis e mensuráveis, os 

estabelecimentos de ensino podem desenvolver códigos de conduta e implementar 
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punições e sanções. No entanto, a violência escolar pode ser definida como um fenómeno 

mais abrangente que inclua condicionantes ou comportamentos que criem nos sujeitos 

(professores ou alunos) um clima de medo, ou intimidação, não diretamente relacionado 

com atos visíveis de assalto, roubo ou vandalismo. 

Klewin, Tillmann e Weingart (2001) caraterizam a violência escolar como um 

fenómeno extenso no seio do qual se podem distinguir três grandes categorias de 

comportamento violento por parte dos alunos: 

a) Ofensa/ferimento físico (conflitos entre um ou mais indivíduos no qual pelo 

menos um deles use de força física ou armas para causar intencionalmente dano, 

incluindo também o uso de força física contra propriedade alheia). 

b) Agressão verbal ou crueldade psicológica (insultos, ameaças ou humilhações). 

c) Bullying (entendido como uma variação específica da violência escolar, que 

inclui tanto componentes físicas como psicológicas, envolvendo uma relação entre 

agressor e vítima na qual sujeitos mais fracos são regularmente provocados, oprimidos e 

insultados, sendo que um ataque agressivo ou uma briga entre dois oponentes de força 

aproximadamente igual não constitui uma manifestação de bullying). 

Desta forma, podemos referir que os comportamentos de bullying não encerram 

em si todos os atos de violência na escola, assumindo-se antes como um subconjunto do 

comportamento agressivo entre pares (Dodge et al., 1990). 

Importa distinguir também o conceito de violência de agressão, segundo 

Mougniotte, esta distinção faz-se, pela sua unidade e variabilidade pois a primeira afeta o 

ressentido a vítima de forma mais ou menos intensa, constituindo-a enquanto tal e a 

segunda designa a elevada heterogeneidade dos actos”. Daí que “la violence designe tout 

acte ou parole vécus comme intolérables par celui qui en est l’objet ou le spectateur 

(2006:151). 

Lhéritier (citado por Estrela & Marmoz, 2006:13) entende a violência como um 

constrangimento de natureza física ou psíquica, tendo como objetivo o prejuízo 

voluntário ou involuntário de outrem, aproximando-se de representações propostas 

(Michaud, 1986; Fullat, 1988): 

Appelons violence toute contrainte de nature physique ou psychique susceptible  

d’entraîner la terreur, le déplacement, le malheur, la souffrance ou la mort d’un 

être anime; tout acte d’intrusion qui a pour effet volontaire ou involontaire la 



Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 

 

Página 10 

dépossession d’autrui, le dommage ou la destruction d’objects inanimés Lhéritier 

(citado por Estrela & Marmoz, 2006:13). 

Schmidt (citado por Estrela & Marmoz, 2006: 6) apresenta uma conceção de 

violência como uma ação básica social, referindo existirem elementos imprescindíveis 

para a sua compreensão, ou seja, toda a contextualização desta: “violence is a basic form 

of social action that occurs under concrete conditions, targets concrete victims, creates 

concrete settings and produces concrete results”. 

Englander (1997:1) salienta que o dano e a intencionalidade são duas 

caraterísticas da violência: “violence is agressive behavior with the intent to cause harm 

(physical or psychological)”. 

Para Marmoz (2006:14) a violência é um fenómeno que se baseia no âmbito da 

sua aplicabilidade: “ la violence est un mode d’expression, une façon d’exister et un 

moyen de résolution des conflits, aussi bien aux plans individuels, interpersonnels que 

collectifs”. De acordo com Marmoz, a própria educação é, em si uma violência dado que 

é algo que se realiza de forma não espontânea.  

No que respeita à palavra agressão, a sua etimologia (agredire) remete-nos para a 

ideia de movimento para o outro mas no sentido de “afirmação vital de si” (Pain, 2006) 

cuja interpretação deixa transparecer o sentido de uma ação praticada. A agressividade, 

por sua vez é caraterizada pela capacidade de agir, ou seja, existe a intenção de se afirmar 

numa determinada situação. De acordo com este autor, a agressividade nunca é 

inteiramente positiva ou negativa, pois possui tanta assertividade quanta brutalidade. 

Outros autores avaliam este conceito com uma certa conotação positiva, na medida em 

que compele o ser humano a agir (Costa & Vale, 1998; Pereira; 2001; Chiland, 1997). 

A distinção entre violência e agressividade podem ser definidas de acordo com a 

finalidade com que são praticadas, assim a violência tem como objetivo a destruição do 

outro, enquanto a agressividade sustenta a própria sobrevivência do indivíduo (Norton, 

1991; Modia & Campos, 1998).  

Esta aceção apresenta a agressividade com caráter positivo relativamente à 

própria violência. 

Hacker distingue violência e agressão considerando a violência como expressão 

da agressão que se manifesta sob formas distintas, fruto de uma aprendizagem social, que 

pode evidenciar um mero meio de se afirmar ou de demonstrar a sua crueza 
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cette tendance, cette énergie inhérente à l’homme qui s’exprime à l’origine par 

l’activité et se manifeste ensuite sous les formes les plus différentes, à la fois 

individuel et collectives, telles qu’elles résultent de l’apprentissage et de la 

transmission sociale, depuis la simple affirmation de soi-même jusqu’à la 

barbárie.(1972: 81) 

A agressão é “uma forma de violência, numa situação de interacção, em que 

determinadas atitudes visam causar dano a outrem, de modos e graus diversos, à sua 

integridade física, moral ou cultural” (Fischer, 1994: 24). 

Buss (1995: 1) carateriza a agressão como “a response that delivers noxious 

stimuli to another organism”, porém esta definição encerra um sentido demasiado lato 

não especificando o contexto. 

Krahé adota a definição de agressão de Baron & Richardson (citada por Krahé, 

2001:7) descrevendo-a como “any form of behavior directed toward the goal of harming 

or injury another living being is motivated to avoid such treatment”.  

Houve desde sempre a preocupação de definir a violência, a agressão e o bullying, 

que semanticamente são muito próximos, no entanto também se tornou necessário 

compreender a origem deste comportamento, por isso Pinheiro refere que “ Uma das 

formas de violência escolar, que tem merecido grande atenção por parte de pesquisadores 

nas últimas décadas, tem sido denominada, na literatura internacional, como bullying. 

Bullying é uma forma de violência frequente ocorrida entre colegas na escola.“. 

(Pinheiro, 2009:4) 

A distinção entre violência e bullying, confundim-se frequentemente, mas de 

acordo com Olweus (1999:10), é considerado bullying se “um estudante está sendo 

vitimizado quando é exposto, repetidamente e por um tempo prolongado, a ações 

negativas por parte de um ou mais estudantes”. 

Para definirmos concetualmente o fenómeno bullying, temos que ter em 

consideração vários aspetos; em primeiro lugar uma definição do fenómeno, em segundo 

lugar a caraterização dos diferentes tipos de comportamento de bullying existentes e, 

finalmente a diferenciação face a outras situações semelhantes que, não raras vezes, se 

confundem com o bullying. 

O termo bullying é uma palavra de origem inglesa que possui um leque de 

definições, podendo ser descrito como um conjunto de ações físicas ou verbais negativas 
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com intenção hostil, com o objetivo de afligir as vítimas, e que são repetidos num 

determinado período de tempo (Craig & Pepler, 2003). 

Na língua portuguesa ainda não existe uma tradução consensual para o termo, 

continuando a usar-se o termo anglo-saxónico bullying, uma vez que, segundo Pereira 

(2008) seria fundamental uma denominação que englobasse tanto os atributos de 

personalidade dos sujeitos que estão associados aos incidentes agressivos, como as 

caraterísticas que os comportamentos desses mesmos sujeitos assumem. 

Existem duas caraterísticas que distinguem o bullying da agressão: o diferencial 

de poder entre o agressor e a vítima (Juvonen, J., Graham, S., & Schuster, M. (2003); 

Olweus, 1991; Pereira, Mendonça, Neto, Valente, & Smith, 2004) e um abuso 

sistemático desse poder (Sharp & Smith, 1994). 

São muitos os autores que definem o bullying baseado nesse diferencial de poder. 

 De acordod com Smith, P., Morita, Y., Junger-Tas, J., Olweus, D., Catalano, R., 

& Slee, P. (1999) bullying é uma subcategoria do comportamento agressivo que engloba 

um conjunto de diversas condutas de agressão/vitimação, em que o mais fraco sofre 

abuso do mais forte, ou existe abuso de um grupo sobre uma vítima indefesa. 

De acordo com Ramírez (2001), a maioria dos agressores são movidos pelo abuso 

de poder e por um desejo de intimidar e de dominar. 

O epicentro do bullying situa-se no desequilíbrio de poder entre agressores e 

vitimas, com a criança ou grupo detentor de mais poder a atacar aqueles com pouco 

poder (Pereira, Almeida, & Valente 1996; Schnohr & Niclasen, 2006) 

O bullying pode adquirir muitas formas, desde a intimidação física; chamar 

nomes devido a determinada incapacidade ou orientação sexual, à exclusão de atividades 

(Carvalhosa & Matos, 2005; Schnohr & Niclasen, 2006), pode fazer sentir-se em vários 

contextos: escola, emprego, ou até mesmo no ciberespaço (Salin, 2003) e estar presente 

num largo espectro etário, desde crianças do pré-escolar até ao jovens universitários 

(Ramírez, 2001).  

A agressividade entre pares, denominada por bullying, tem sido definida como 

uma forma pró-ativa de várias agressões perpetradas por um ou mais colegas para um ou 

mais pares considerados mais fracos (Olweus, 1993). 

O bullying é um fenómeno social que transcende o género, idade e cultura 

(Sansone & Sansone, 2008). 
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Existem vários critérios que permitem distinguir o comportamento de bullying, 

existindo unanimidade relativamente a três: o facto de se tratar de uma conduta agressiva 

intencional; assumir um caráter repetitivo e sistemático e existir uma desigualdade de 

poder entre os alunos envolvidos (Bonds, 2000; Fontaine & Réveillère, 2004; Olweus, 

1993; Pearce & Thompson, 1998; Pereira, 2002; Ramirez, 2001; Roberts & Morotti, 

2000; Skiba & Fontanini, 2000; Smith, 1991; Vale & Costa, 1994; Watkins, 2002; 

Weinhold, 2000; Whitney & Smith, 1993). 

O bullying envolve sempre, pelo menos dois protagonistas, o agressor (que exerce 

o controlo) e a vítima (que acaba submetida e tiranizada). Os agressores escolhem 

propositadamente ações que magoem ou intimidem o sujeito-alvo, sendo que essas ações 

usualmente ocorrem durante um certo período de tempo, não se tratando de um episódio 

esporádico. 

Muitos autores defendem que na definição de bullying deveria estar patente o 

facto de este comportamento causar sofrimento físico ou emocional às vítimas, 

nomeadamente uma quebra de autoestima duradoura que se associa à falta de suporte por 

elas percecionadas, sentindo-se estes alunos frequentemente isolados e expostos (Fried & 

Fried, 1999, citado por Colvin et al., 1998; Vale & Costa, 1994; Weinhold, 2000). A 

propósito do critério de intencionalidade, utilizado na definição de bullying, Cullingford 

e Morrison (1995), salientam precisamente o sentimento de dano sentido pela(s) vítima(s) 

como central em qualquer definição deste conceito, podendo haver atos intencionais sem 

resultar na vivência de sofrimento ou danos físicos ou emocionais. 

Bonds (2000) salienta ser importante referir não apenas de desequilíbrio de poder 

entre agressor e vítima, como também de níveis de afeto desiguais, uma vez que as 

vítimas apresentam níveis elevados de stress emocional, enquanto os agressores revelam 

pouca emoção face ao bullying, culpando frequentemente a vítima pelo seu próprio 

comportamento agressivo. 

Olweus (1991 citado por Olweus, 2005:9) destacou-se por ter sido o primeiro 

autor que definiu a agressão continuada, como sendo bullying, n o  e n t a n t o  o  

m e s m o  a u t o r  u s a  o u t r o s  termos vitimization e bully/victim problems com um 

sentido aproximado (Olweus, 2005:10). Este autor define o fenómeno do bullying da 

seguinte forma: “um aluno está a ser vítima de bullying, ou vitimizado, quando ele ou 

ela se encontra exposto, repetidamente e ao longo do tempo, a ações negativas por 

parte de um ou mais alunos”.  
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De acordo com Olweus existe um comportamento agressivo ou violento sempre 

que: 

alguém infligir, de forma intencional, ou pelo menos tentar infligir, dano ou 

desconforto a outrém. Estas acções negativas podem ser levadas a cabo através 

de “palavras (verbalmente), através de ameaças, insultos, provocações, troça, ou 

chamar nomes. É também uma acção negativa sempre que alguém bate, 

empurra, belis- ca ou constrange outrém, através do contacto físico. Também 

é possível levar a cabo acções negativas, sem o recurso a palavras ou ao 

contacto físico, fazendo ‘caretas’, ou gestos ofensivos, ou excluindo 

intencionalmente alguém de um grupo, ou recusando concretizar os desejos de 

outrém (Olweus, 2005:11). 

O fenómeno bullying pode então definir-se como um comportamento agressivo de 

caráter repetitivo, intencional e prejudicial, dirigida por um indivíduo ou por um grupo de 

indivíduos contra outro, que não é capaz de defender-se a si mesmo, e que se desenrola 

em contexto escolar (Ramirez, 2001). A maior parte destes comportamentos ocorre 

afastada da supervisão dos adultos, e a vítima (geralmente mais fraca ou mais nova do 

que o agressor) sente-se frequentemente incapaz de se queixar ou descrever o que 

aconteceu, devido ao receio de represálias. 

Greene (2000) sugere cinco caraterísticas inerentes ao comportamento de 

bullying, considerando o contexto social da ocorrência: 

a) O agressor intencionalmente causa dano ou medo à vítima; 

b) A agressão face à vítima ocorre repetidamente; 

c) A vítima não provocou o comportamento de bullying recorrendo a agressão 

verbal ou física; 

d) O bullying ocorre no seio de um grupo social familiar; 

e) O agressor tem mais poder (real ou percecionado) do que a vítima. 

 

A definição que nos pareceu mais apropriada, tendo em atenção os objetivos deste 

trabalho, defende que: 

bullying is when another student, or group of students, says or does nasty and 

unpleasant things to him or her. It is also bullying when a student is teased 

repeatedly in a way he or she doesn’t like. But it is not bullying when two 



Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 

 

Página 15 

students about the same strength quarrel or fight (Forero et al., 1999; Kaltiala-

Heino et al., 1999; Nansel et al., 2001; Schuster, 1999).  

Através das diversas definições apresentadas, discernimos que a violência, a 

agressão e o bullying apesar de encerrar interpretações variadas, designam um 

denominador comum: causar prejuízo a alguém, numa situação de interação.    

Na definição concetual do fenómeno bullying, os critérios que permitem 

caraterizar e simultaneamente diferenciar estes comportamentos de outros 

comportamentos agressivos, são fundamentalmente três: o facto de se tratar de uma 

conduta agressiva intencional; de assumir um caráter repetitivo e sistemático (não se 

tratando de um episódio esporádico) e de implicar uma desigualdade de poder entre os 

alunos envolvidos (Fontaine & Réveillère, 2004; Olweus, 1993; Ramírez, 2001; Roberts 

& Morotti, 2000; Weinhold, 2000; Whitney & Smith, 1993). Usualmente requer o 

envolvimento de dois protagonistas, o agressor (que exerce o controlo) e a vítima (que 

acaba submetida e tiranizada), mas podem ocorrer igualmente episódios de bullying em 

contexto mais alargado de grupo.  

De acordo com Middelton-Moz & Zawadski (2007), os agressores não devem 

ser percecionados como crianças más, e sim, como crianças tristes uma vez  que os 

seus comportamentos ref letem apenas as  agressões que sofrem no decorrer 

da sua formação em ambientes familiares disfuncionais. Assim estes autores 

consideram que a criança agressiva apenas adota comportamentos agressivos como uma 

força contínua de se proteger a si mesmo de ameaças percebidas. Por outro lado, Diaz- 

Aguado, Royo, Segura e Andrés (1996) referem que o bullying pode ter uma função 

psicológica durante a adolescência, uma vez que se converte numa forma de integração 

num grupo, d e  resolução de conflitos e de interesses, ou como forma de adquirir 

experiências de poder e protagonismo. 

Com o desenvolvimento das tecnologias surgem novas formas de bullying, 

aumentando a diversidade de atos de crueldade social (River et al, 2007; Trolley & 

Hanel, 2010). Surge um fenómeno designado por tecnobully ou cyberbullying, que 

consiste na utilização de meios eletrónicos (sms, e-mails ou outras redessociais) para a 

divulgação de provações, humilhações, com a intenção de perseguir, humilhar ou 

ameaçar.  

O fenómeno do bullying diz respeito a um conjunto de comportamentos que 

afetam negativamente o corpo, os sentimentos, os bens, as relações pessoais e até a 
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reputação de uma pessoa e é exercido de uma forma intencional, prejudicial, persistente, 

revelando um desequilíbrio de forças (Beane, 2006; 2011; Caldeira & Veiga, 2011; 

McGrath, 2007; Vanderbilt & Augustyn, 2010; Veiga, 2012). 

Em síntese, a definição de bullying, incluindo os critérios acima referidos, pode 

ser considerada da seguinte forma (Figura 1): 

 

Figura 1 : Definição de bullying (adaptado de Elinoff, Chafouleas & Sassu, 2004) 
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1.2-Teorias de agressividade 

Para se definir a origem da agressividade, importa começar por entender se a 

agressividade é inata ou se é produto da aprendizagem. 

A agressividade pode ser definida como uma forma de comportamento, com a 

qual se pretende ferir alguém, física ou psicologicamente (Berkowistz, 1993 citado por 

Ramirez, 2001) esta conduta provoca tristeza e rejeição e é censurável pela sociedade; 

porém é preciso destacar qual a intencionalidade. 

Storr (1968: 9) não põe em causa o facto de o homem ser agressivo pois segundo 

este, “(…) sabemos, intimamente, que cada um de nós abriga dentro de si os mesmos 

impulsos que levam ao assassínio, à tortura e à guerra”. Este autor refere, no entanto, a 

pertinência da agressividade, afirmando que “é óbvio que o ser humano jamais poderia 

ter atingido o seu predomínio atual, e nem mesmo ter sobrevivido como espécie, se não 

possuísse uma dose de agressividade “. 

Para Ramirez (2001), a causa da agressividade encontra-se no interior de cada 

indivíduo onde os fatos genéticos ou de produtores da violência são elementos análogos, 

objeto de estudo de psicólogos, psiquiatras e biólogos. Segundo este autor, a 

agressividade é algo complexo, cujas implicações sociais e ideológicas têm provocado 

muitas polémicas e proporcionado a existência de variados conceitos. Deste modo foram 

criadas várias teorias com o intuito de explicar e procurar dar solução a alguns problemas 

provocados pela agressividade.  

As causas do comportamento agressivo são diversificadas e atribuir-se a génese 

desta a um só agente revela-se demasiado redutor, assim aparecem ligadas aos 

comportamentos agressivos circunstâncias sociais, económicas e políticas. Fatores como 

a perda de valores morais, a exclusão social e a desumanização da sociedade são 

habitualmente referidos como possíveis desencadeadores de situações de teor violento. 

 Hacker condena vivamente quem faz uso da violência pois, 

Elle est le symptome d’un désordre ou la stratégie préférée de ceux qui ne savent 

rien faire d’autre, qui ne trouvent pas d’autre idée, qui ne sont pas capables de 

sentir ni de participer aux sentiments des autres. Elle est le produit d’une paresse 

d’esprit, d’une pauvreté de sentiment et d’un manque d’imagination (1972:20). 

Compreender a génese da agressividade, levou ao aparecimento de uma variedade 

de modelos teóricos, que procuraram focar distintos mecanismos presentes nos 

comportamentos agressivos.  
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Mackal (1983) divide as teorias da agressividade em dois grupos distintos: 

 As teorias ativas, que propõem uma origem endógena para a agressividade, 

situada nos impulsos internos do indivíduo, ou seja, consideram que a agressão é inata. 

 As teorias reativas, que propõem uma origem exógena, situada no meio ambiente 

que rodeia o indivíduo. Reportam-se a uma reação de emergência aos acontecimentos 

ambientais ou à sociedade no seu conjunto, não rejeitando totalmente as fontes internas 

de agressividade. 

Nas teorias ativas, Mackal (1983) inclui a teoria bioquímica, a teoria psicanalítica 

e a teoria etológica. Na teoria bioquímica o comportamento agressivo resulta de um 

conjunto de processos bioquímicos que têm lugar no interior do organismo, 

desempenhando as hormonas um papel decisivo no desencadeamento dessas condutas. A 

teoria psicanalítica, defendida por Freud (1915), considera que a forma de controlar o 

instinto é através da agressão. Assim, a agressividade é entendida como uma componente 

inata que leva o indivíduo a ter comportamentos violentos não só contra os outros, mas 

também contra si mesmo (Ortega, 1994). 

Nas teorias reativas, Mackal (1983) refere a teoria da frustração-agressão e a 

teoria da aprendizagem social. A teoria da frustração-agressão, defendida por Berkowitz 

(1993), explica a agressão como consequência da frustração, assim, de acordo com esta 

teoria, as frustrações causadas pelo meio geram o “despertar” emocional e este, por sua 

vez, desencadeia a energia necessária para produzir o comportamento agressivo (Mackal, 

1983). De acodo com este autor, a agressividade é encarada como uma resposta que o 

indivíduo procura para reduzir a estimulação frustrante e tende a prejudicar ou destruir o 

organismo que a provoca (Berkowitz, 1993). Diversos autores têm criticado esta teoria, 

pois entendem que, por um lado, nem todos os sujeitos reagem à frustração através de 

comportamentos agressivos e, por outro, as agressões podem ocorrer sem ter existido 

previamente uma frustração.  

A teoria da aprendizagem social, defendida por Bandura (1973), considera que o 

comportamento agressivo pode aprender-se por um processo de imitação ou observação 

da conduta de modelos agressivos (Mackal, 1983), pelo que a agressividade não é um 

fatalismo, mas uma possibilidade de ação perante condições idênticas àquelas em que as 

respostas agressivas foram aprendidas (Abreu, 1998). Para os defensores desta teoria, ao 

longo do processo de socialização, a criança observaria e imitaria comportamentos 
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agressivos em modelos como os pais, os educadores, os seus pares e os que são 

apresentados pelos meios de comunicação social. 

Bertão (2004) refere que a agressividade é fundamental para a sobrevivência, 

desenvolvendo no indivíduo instintos de defesa e adaptação. O autor considera que a 

agressividade é um fator protetor que promove a criação de vínculos e a diferenciação 

entre o eu e o outro, salientando que o modo como o indivíduo gere os mecanismos 

agressivos ao longo do seu processo de desenvolvimento será essencial na posterior 

estruturação das relações interpessoais. 

Em resumo, as explicações sobre a origem da agressividade dividem-se entre as 

que consideram que se trata de um comportamento inato e as que defendem que é um 

comportamento aprendido, assim Mackal (1983 citado por Ramirez, 2001) propõe a 

classificação das diversas teorias sobre a agressão em seis outras teorias, sendo 

classificadas do seguinte modo e apresentadas, de seguida, resumidamente.  

● Teoria clássica da dor; 

● Teoria da frustração; 

● Teoria sociológica; 

● Teoria catártica; 

● Teoria bioquímica ou genética; 

● Teoria etiológica. 

 

 

1.2.1- Teoria clássica da dor 

A teoria clássica da dor considera a agressividade como uma resposta a estímulos 

diversos, sugerindo que a dor, em si mesmo, provoca no indivíduo a necessidade de 

agredir, como se para ele isso trouxesse o alívio da sua própria dor. Este mecanismo 

consiste no facto do homem procurar o mínimo de dor, pelo que a agressão é a 

antecipação à possibilidade de dor. Seyler (1956, citado por Ramirez, 2001) aponta a 

síndrome do evitamento da dor como responsável por este fenómeno, havendo evidências 

de uma relação homeostática cerebral entre os centros do prazer e da dor. 
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1.2.2- Teoria da frustração 

De acordo com esta teoria, a agressão é entendida como uma barreira externa que 

impede o indivíduo de alcançar o que deseja e a atitude mais imediata é um 

comportamento agressivo, por meio de expressão verbal como gritos, palavrões ou 

atitudes extremas de socos e pontapés chegando à autodestruição. Outra barreira 

considerada como frustração é a reação emocional que surge diante de alguma 

contrariedade, quando esta é vista como um ataque pessoal desencadeando manifestações 

emocionais. 

O estado emocional desencadeado é uma rede de sentimentos concretos, de 

respostas expressivo motoras, de pensamentos e de recordações, todas tão 

organizadas que a ativação de qualquer componente tende a alargar-se, ativando 

outras partes a que ele está vinculado, gerando, assim uma mobilização geral de 

todo o organismo (Berkowitiz, 1993, citado por Ramirez, 2001:14). 

 

 

1.2.3- Teorias sociológicas 

De acordo com Durkhein (1938, citado por Ramirez, 2001), a causa da agressão 

que determina um facto social deve procurar-se em factos sociais anteriores, referindo 

que a agressividade visa o bem-estar do grupo, independentemente dos custos que 

acarretam para um ou outro membro. 

Estes autores referem que existem dois tipos de agressividade social: uma que é 

gerada pela definição de objetivos individualistas de índole material e outra que surge 

num grupo organizado. Desta forma, há competição entre os elementos do grupo e, por 

outro lado, há um conflito ou agressão socializada. Deutsch (1949, citado por Ramirez, 

2001) refere que os grupos mais heterogéneos são mais competitivos, sendo que, dessa 

competitividade resulta um aumento da hostilidade latente entre os membros e uma 

conduta de autoelogios, saindo fragilizada a coesão grupal.  

 

 

1.2.4- Teoria Catártica 

Este conceito de catarse surgiu na teoria psicanalítica fazendo uma analogia entre 

a necessidade de descarga da tensão da pessoa e a descarga da pressão de um líquido num 

modelo hidráulico. O efeito da catarse é a diminuição da pressão, assim se a pessoa for 
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capaz de produzir a catarse ela irá sentir-se melhor e menos agressiva, caso este 

mecanismo de libertação esteja bloqueado, o sujeito tornar-se-á mais agressivo. 

O conceito de catarse é sustentado por várias conceções psicológicas (Ramirez, 

2001), assim a teoria psicanalítica de Freud aponta para a catarse verbalizada como 

redutora da ansiedade. Já Bandura, ao analisar a modificação comportamental, referia 

duas formas catárticas fundamentais: a aproximação do objeto/sujeito temido e a 

observação de alguém a fazê-lo (observar algo temido seria indutor de frustração e dor, 

mas observar algo que outros temem mas o indivíduo não, permitiria descarregar 

emoções reprimidas.  

 

 

1.2.5- Teorias etiológicas 

A agressividade é entendida nesta teoria como uma reação impulsiva e inata, 

considerada como inconsciente ou até fisiológica. Assim, a agressão é encarada como 

sendo espontânea e como não possuindo qualquer prazer associado. 

 Bovet (1923, citado por Ramirez, 2001) refere que o instinto de luta humano se 

encontra latente dos 9 aos 12 anos, mas após os 14 anos move o indivíduo. Lorenz (1974, 

citado por Ramirez, 2001) refere uma estrutura orgânica espontânea na agressão. A 

agressividade humana é, assim, considerada como um impulso biologicamente adaptado, 

desenvolvido durante a evolução, cuja finalidade é a sobrevivência do indivíduo e da 

espécie. 

 

 

1.2.6- Teoria bioquímica ou genética 

Segundo esta teoria o comportamento agressivo é desencadeado como 

consequência de uma série de processos bioquímicos que têm lugar no interior do 

organismo e nos quais as hormonas desempenham um papel decisivo. A preocupação é 

como relacionar o que parece ser uma necessidade fenomenológica com algum 

mecanismo fisiológico distinto.  

De acordo com Mackal (1983, citado por Ramirez, 2001), existiriam hormonas 

agressivas, à semelhança das hormonas sexuais, e aponta mesmo para a existência de 

genes específicos para a agressividade. 
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Capítulo 2- O fenómeno bullying 

 

“O bullying tem sido um problema desde que o 

ciumento Caim assassinou o seu irmão Abel... ou 

desde que o primeiro homem da caverna assestou a 

sua clava na cabeça.” Allan Beane (2006:9) 

 

 

2.1- Formas de manifestação de bullying 

Os comportamentos de bullying são praticados pelos agressores, com o intutuito 

de magoar ou ferir a vítima, recorrendo às mais diversas formas (Beane, 2011: 19; 

Fante, 2005: 50; Harachi et al., 1999b: 279; Martins, 2005a:104; Matos & Gonçalves, 

2009: 5; Mynard & Joseph, 2000: 169; Olweus, 2005: 9; Pereira, 2001:19, 2008: 17; 

Raskauskas et al., 2010: 1; Rigby et al., 2004: 5; Sharp & Smith, 1995: 1; Smith etal., 

2005: 740; Snakenborg et al., 2011; Whitted & Dupper, 2005: 168) – algumas delas, 

dada a dissimulação e a complexidade que exibem, tornam-se difíceis de detetar por 

terceiros. 

Este tipo de agressões pode dividir-se em dois grandes grupos: o bullying 

“direto”, que, por sua vez, se subdivide em manifestações de caráter físico e verbal; e 

o bullying “indireto”. Olweus (1991) distingue o bullying indireto (isolamento social, 

exclusão, não seleção), do bullying direto e físico (bater; dar pontapés, roubar objetos que 

pertencem aos colegas, extorquir dinheiro, forçar comportamentos sexuais) e bullying 

direto e verbal (insultos; gozar; fazer reparos racistas ou com base em alguma 

deficiência). 

 

         2.1.1- O bullying direto 

   Fante (2005:50) considera que as formas diretas de vitimização incluim agressões 

físicas (bater, chutar, tomar pertences) e verbais (apelidar de maneira pejorativa e 

discriminatória, insultar, constranger), coorobando esta teoria surgem Smith e Sharp 

(1994) que apresentam a mesma classificação, ou seja, consideram que o bullying de 

forma direta engloba a forma física e verbal. Os autores acrescentam ainda que as 
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agressões físicas são mais típicas entre os rapazes, enquanto entre nas meninas as verbais 

surgem com maior ênfase.  

Mynard & Joseph (2000: 169) consideram que as formas de vitimização direta 

podem manifestar-se mediante o recurso a “ ataques abertamente confrontacionais”, 

ao passo que, as formas indiretas de vitimização se traduzem na utilização reiterada de 

“ataques manipulativos secretos”. 

Peter Smith (2000: 9), no manual “Bullying, Don’t Suffer in Silence”, enumera 

alguns dos tipos de comportamento que podem ser i n se r idos  em cada  uma das  

duas  categorias atrás mencionadas. Assim, no que se refere ao bullying direto, as 

manifestações físicas refletem-se, por exemplo, em situações onde o agressor 

(individual ou agrupadamente) “ bate e pontapeia a vítima ou lhe retira (extorque) 

valores”. Poderíamos, ainda, acrescentar  

o puxar de cabelo, o beliscar, o arranhar, o empurrar, o rasteirar, o forçar 

comportamentos sexuais, o obrigar a vítima a realizar tarefas servis contra a sua 

vontade, o roubar haveres, o extorquir de dinheiro (normalmente destinado às 

refeições) ou, mesmo, a danificação de material, sobretudo escolar. (Smith, 

2010:9) 

No que concerne ao bullying direto verbal, este tarduz-se mais comummente no 

recurso ao insulto, ao provocar, ao mentir, ao praguejar, ao ameaçar, ao gozar, ao 

chamar nomes, ao atribuir de alcunhas desagradáveis, ao emitir comentários ofensivos 

dirigidos à vítima ou à sua família, ao recurso a reparos racistas e/ou que salientam 

qualquer defeito ou deficiência. (Smith, 2010:10) 

Em suma, podemos referir que o bullying direto ocorre quando a vítima é atacada 

diretamente pelo agressor, sendo utilizado com maior frequência entre elementos do sexo 

masculino, usando agressões físicas como: bater, chutar, tomar pertences, empurrões, 

roubos; e as atitudes verbais que são os insultos, apelidos pejorativos que ressaltam 

defeitos ou deficiências e atitudes de discriminação, expressões e gestos que geram mal 

estar às vítimas. 
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            2.1.2- O bullying indireto 

De acordo com Gabriel Chalita (2008), o bullying indireto leva a vítima ao 

isolamento social, desenvolvendo uma atitude de insegurança e dificuldade de se 

relacionar, muitas vezes tornando-se uma pessoa retraída e indefesa. 

De acordo com os autores (Olweus, 2010: 24; Bedell & Horne, 2005: 61; 

Woods & Wolke, 2 0 0 3 : 3 8 2 ; Nansel et al., 2004: 730; Wolke et al., 2000: 989;) o 

bullying indireto é o comportamento agressivo mais utilizado pelas raparigas, 

assumindo contornos camuflados, uma vez que são normalmente difíceis de identificar, 

tornando difícil a identificação e localização da fonte que esteve na sua origem.  

O bullying indireto acontece normalmente sem a vítima estar presente, não 

envolvendo, por isso, uma confrontação direta entre os sujeitos participantes na 

contenda, uma vez que a vítima sofre os ataques de forma indireta e, como tal, é mais 

difícil de reconhecer porque a vítima pode não se aperceber, seja da identidade do 

agressor, seja de quando o comportamento de bullying originariamente ocorreu 

(Seixas, 2006: 30). 

As estratégias de bullying indireto mais utilizadas são atitudes de indiferença, 

difamações, rumores degradantes sobre a vítima e familiares, entre outros, que têm a 

intencionalidade de causar dolo a uma terceira pessoa (Fante, 2005: 50; Rigby et al., 

2004: 5-6; Schoen & Schoen, 2010: 69; Smith et al., 2005: 740).  

As mazelas para as vítimas de bullying indireto manifestam-se essencialmente 

a nível psicológico e, cumulativamente, nas relações sociais que estabelece com os seus 

pares. Esta forma de comportamento ofensivo acontece quando um aluno “ espalha 

histórias de carácter negativo” pela escola envolvendo a vítima, quando são lançados 

rumores maliciosos sobre os atributos e/ou condutas de alguém com vista a destruir a 

sua reputação, sempre que um grupo “exclui sistematicamente um colega de um grupo ou 

não o escolhe para fazer parte de uma equipa ou de um jogo, ameaçando 

recorrentemente com a cessação de uma amizade” fazendo uso do envio e da 

circulação de emails, mensagens de SMS mal-intencionadas ou, até, imagens de 

telemóvel comprometedoras ou do visado em situações ridicularizadoras.  

De acordo com Bjorkqvist e t  a l .  (1992: 118) e Maynard & Joseph (2000: 

177), o bullying indireto (ou “ manipulação social”) retrata um tipo de 

comportamento no qual o agressor procura infligir sofrimento a outrem, de modo a 

parecer que não houve qualquer intenção de magoar. Por via deste “modus 
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operandi”, o agressor esquiva-se a qualquer tipo de contrarreação e evita, por outro 

lado, ser identificado. Bjorkvist (1992: 118) relembra que uma das formas de alcançar 

este objetivo reside na utilização estratégica e premeditada de terceiros. 

Larke & Beran (2006) e Sharp (2002: 2) defendem que à medida que as 

crianças vão crescendo e desenvolvendo as suas competências sociais, o bullying direto 

vai diminuindo e o indireto vai aumentando. Com a aquisição de competências sociais 

mais apuradas, os agressores recorrem a métodos indiretos mais complexos, o que, 

ainda de acordo com Larke & Beran (2006), ocorre mais precocemente no sexo 

feminino do que no masculino. 

 

Quadro  nº 1 - Os diferentes tipos de bullying 

Bullying Atos 

 

 

Direto 

“…ataques  

abertamente 

confrontacionais” 

(Mynard & Joseph, 

2000: 169) 

 

 

 

Físico 
 

 

Bater, socar, pontapear Empurrar, rasteirar 

Dar cotoveladas ou encontrões Beliscar, arranhar 

Puxar o cabelo Cuspir 

Agredir com recurso a objetos ou utiliz Forçar comportamentos sexuais 

Obrigar a vítima a realizar tarefas servi Roubar haveres 

Estragar ou destruir material Extorquir dinheiro 

Exibir linguagem corporal intimidante 

Enfiar a cabeça de alguém na sanita e despejar o autoclismo 

 

Verbal 

Chamar nomes Insultar, amesquinhar 

Atribuir alcunhas desagradáveis 

Mentir ou tecer comentários com conteúdo ofensivo para a vítima ou sua 

família 

Gozar, troçar Ameaçar Provocar 

Fazer reparos racistas e/ou que salientam qualquer defeito ou deficiência 

Indireto  

“…ataques manipulativos secretos”  

(Mynard & Joseph, 2000: 169)  

Difundir comentários maliciosos sobre os atributos e/ou condutas de 

alguém com vista a destruir a sua reputação  

Excluir sistematicamente a vítima de grupos  

Ameaçar com frequência a perca de amizade  

Mentir ou difundir rumores  

Escritos/grafitis maledicentes registados em paredes  

Enviar sms/emails  

Partilhar imagens de telemóvel comprometedoras ou do visado em 

situações ridicularizadoras  

 

Fonte: Sá, José Ilídio Alves (2012: 62) 
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2.2.- As condutas agressivas 

Allan Beane (2006: 9) e Thompson et al. (2003: 63) salientam que ao contrário 

do que se possa pensar, os comportamentos agressivos têm início nas faixas etárias mais 

baixas, começando logo no jardim-de-infância, aumentando progressivamente no 1º Ciclo 

do Ensino Básico, atingindo o seu auge ao longo dos 2.º e 3.º Ciclos – nas faixas etárias 

compreendidas entre os 12 e os 14 anos (Azevedo, 2004: 13; Freire et al., 2006: 169; 

Matos & Carvalhosa, 2001; Pueblo, 2006: 26; Rigby, 1995: 304; Smith et al., 1999a: 

269), tendo um decréscimo considerável no Ensino Secundário.  

Assim, os comportamentos de bullying tendem a diminuir gradativamente com a 

idade, como comprovam os estudos já realizados anteriormente por diversos autores 

(Carvalhosa, 2010: 18; Carvalhosa et al., 2001: 534; Costa & Vale, 1998: 26-27; Craig, 

1998: 124; Craig et al., 2009: 214; Martins, 2009: 364; Nansel et al., 2001: 2098; 

Olweus, 1999: 33, 2005: 15; Rigby, 1995: 304; Seixas, 2006: 47; Smith, 2000: 12; 

Whitney & Smith, 1993: 9).  

No que concerne ao tipo de agressões, o bullying verbal é o modo de agressão mais 

comum entre os jovens, este comportamento surge associado ao “chamar nome”, insultar… 

Surgem depois as formas indiretas de agressão que se concretizam em atos de 

disseminação de rumores ou na manipulação dos laços de amizade. Por fim surgem as 

agressões físicas. (Carvalhosa et al., 2009b: 68; Costa & Vale, 1998: 27; Craig, 1998: 128; 

Eslea & Smith, 1998: 205; Martins, 2009: 105; Nansel et al., 2001: 2098; O'Moore & 

Minton, 2006: 79; Olweus, 1999a: 35; Pereira et al., 2004: 252; Rigby & Bagshaw, 2003: 

540; Serrate, 2009: 21; Sharp & Smith, 1991: 49; Whitney & Smith, 1993:11). 

Relativamente à diferenciação de género Woods & Wolke (2003: 395) referem que 

nos anos terminais do ensino primário, começa a assistir-se a diferenciações que se 

manifestam através do bullying físico e indireto. Como já foi referido anteriormente o 

bullying indireto aumenta proporcionalmente em relação à idade, sendo a agressão 

preferida das jovens adolescentes com perfil de agressoras. Para Larke & Beran (2006) 

e Sharp (2002: 2), a predilação pelo bullying indireto em detrimento do físico pode 

ser explicada pelo facto de a agressão física ser socialmente menos aceite e desejável, 

nas faixas etárias mais avançadas. 

Quanto à frequência das agressões, os estudos revelam que os rapazes têm 

têndencia para se envolver em situações de agressão com maior frequência, do que as 

raparigas (Carvalhosa et al., 2001: 534; Craig et al., 2009: 214; Currie et al., 2004: 134; 
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Martins, 2009: 96; Olweus, 1999a: 35, 2005: 19; Pereira, 1997: 17; Seixas, 2009: 72; 

Serrate, 2009: 25; Smith et al., 2006: 16), no entanto as raparigas sofrem mais 

frequentemente agressões por colegas de ambos os sexos (Arora, 1999: 21; Cullingford, 

1993: 60; Freire et al., 2006: 161; Olweus, 1999a: 35; Whitney & Smith, 1993: 21).  

Carvalhosa et al., 2001: 534; Costa & Vale, 1998: 26-27; Freire et al., 2006: 

161; Popoola, 2005: 603; Seixas, 2005: 98; Sharp & Smith, 1995: 4), revelam nos seus 

estudos que as vítimas de situações de agressão repetida, em contexto escolar, são 

normalmente mais novas, mais fracas e mais fragilizadas tanto a nível social como 

psicológico, quando comparadas com os seus agressores. As vítimas, sejam do sexo 

masculino ou feminino, raramente são agredidas por colegas com idades inferiores à sua 

(Fekkes et al., 2005: 86; McEachern et al., 2005: 53; Wolke et al., 2001: 684). Sharp 

& Smith (1995: 4) e Wolke et al. (2001: 684),  os  mesmos  autores  referem 

ainda que os alunos envolvidos em episódios de bullying frequentam normalmente a 

mesma turma ou o mesmo ano de escolaridade da sua vítima. 

O bullying pode ser entendido como um fenómeno de grupo, podendo também ser 

uma forma de manifestação social e cultural exercida essencialmente sobre os rapazes, 

como forma de se impor e se assumir o seu papel de liderança. Assim, uma das dimensões 

associada a este fenómeno é a forma como o poder e força física surgem associados aos 

atributos masculinos, ter força é sinal de poder e de estatuto social Askew (1993: 38) e 

Seixas (2009: 70). Larke & Beran (2006) explicam esta tendência pelo facto de os 

elementos do sexo masculino rapazes serem habitualmente mais ativos e fisicamente 

mais fortes do que os elementos do sexo feminino. 

Relativamente às raparigas, estas usam mais frequentemente as formas verbais 

como forma de agressão, assim optam por “ chamar nomes desagradáveis”. Estas formas 

de agressão indiretas assentam no recurso a mecanismos de manipulação para 

atingirem os seus alvos, “ ser excluídas do grupo de pares, ninguém falar com elas, 

ser alvo de rumores desagradáveis” (Arora, 1999: 21; Eslea & Smith, 1998: 205; Fekkes 

et al., 2005: 84; Minton, 2010: 146; Mynard & Joseph, 2000: 177; Nansel et al., 2004: 

730; Olweus, 1999a: 35, 2005: 18; Pereira, 2006: 49; Popoola, 2005: 603; Seixas, 2009: 

70; Serrate, 2009: 25; Sharp & Smith, 1995: 4; Smith, 2006: 16; Tattum, 1989: 23). De 

acordo com Bjorkvist et al. (1992: 118) Larke & Beran (2006) e Seixas (2006: 51, 

2009: 71), a agressão indireta está inerentemente dependente da maturidade do sujeito, 

d a d o  que requere uma certa dominação de competências verbais e sociais. As 
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raparigas desenvolvem, para esse efeito, estratégias agressivas indiretas de controlo 

mais precocemente do que os rapazes. Beane (2011: 22) aponta ainda explicações 

associadas à inveja – que podem resultar num desequilíbrio emocional (raiva, por 

exemplo) – e à tentativa de destruição de laços afetivos ou à reputação de terceiros. 

No que se refere às proveniências sociais dos agressores e das vítimas, os estudo 

efetuados revelam que os sujeitos provenientes de classes sociais mais desfavorecidas, 

apresentam um maior índice de risco (Pereira et al., 2004: 251). 

 

 

2.3- O bullying associado ao género sexual 

A agressão é considerada um comportamento violento, associado ao sexo 

masculino, ocorrendo raramente no sexo feminino. Este comportamento agressivo é 

operacionalizado através da agressão física (Bjorkqvist, 1994). Uma das primeiras 

definições de bullying, inclusivamente, fazia alusão ao género masculino: “A bully is a 

boy who fairly often oppresses or harasses somebody else; the target may be boys or 

girls, the harassment physical or mental” (Olweus, 1978, citado por Leckie, 1997: 3) 

Atendendo a este facto, muitos foram os autores que realizaram os seus estudos, 

selecionando amostras exclusivamente masculinas (Coie et al., 1991; Curtner-Smith, 

2000; Dodge et al., 1990; French, 1988; Matsui et al., 1996; Olweus, 1991; Pope, 

Bierman & Mumma, 1991; Roff, 1992; Schwartz et al. 1997), valorizando o estudo de 

comportamentos de bullying comuns entre rapazes, nomeadamente atos agressivos 

diretos. Assim, nas investigações pioneiras do bullying, as raparigas foram simplesmente 

ignoradas, já que os seus comportamentos agressivos não se igualavam com a visão 

tradicional de bullying que enfatizava os comportamentos agressivos diretos, usualmente 

associados ao género masculino. 

Na verdade se considerarmos que a agressão se resume às abordagens diretas 

feitas às vítimas, então não restam quaisquer dúvidas de que os rapazes exibem níveis 

significativamente mais elevados de agressão do que as raparigas. Concludentemente, 

esses dados têm sido interpretados como uma falta generalizada de agressividade nas 

interações entre raparigas. Porém ao analisarmos os estudos dos diversos autores ao 

longo dos últimos anos, deparamo-nos com a necessidade de averiguar as diferenças, ao 

nível do género sexual, em termos qualitativos em vez de quantitativos. 
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Os estudos recentes revelam-nos que os comportamentos de bullying têm uma 

incidência considerável nos elementos de sexo masculino comparativamente ao sexo 

feminino, independentemente do seu estatuto de envolvimento, seja enquanto agressores, 

seja enquanto vítimas (Byrne, 1994 b; Carvalhosa & Matos, 2004; Carvalhosa, Lima & 

Matos, 2001; Craig & Pepler, 2000; Engert, 2002; Forero et al., 1999; Haynie et al., 

2001; Kumpulainen, Rasanen & Henttonen, 1999; Martins, 2005; Nansel et al., 2001; 

Seals & Young, 2003; Siann et al., 1994; Sourander et al., 2000). 

Em outros trabalhos foi possível verificar diferenças significativas entre os sexos 

na manifestação de comportamentos de bullying apenas no grupo dos agressores, sendo 

na maior parte dos casos uma diferença de cerca metade das raparigas para o dobro dos 

rapazes (Borg, 1999; Fekkes, Pijpers & Verloove-Vanhorick, 2004; O’Keefe, Carr & 

McQuaid, 1998; Olafsen & Viemero, 2000; Pellegrini, Bartini & Brooks, 1999; Pereira et 

al., 1996; Salmivalli et al., 1996; Whitney & Smith, 1993). 

Relativamente ao nível da vitimização, os dados obtidos nos diferentes estudos, 

contradizem-se, assim surgem estudos onde se encontram diferenças significativas 

associadas ao género sexual relativamente à frequência de comportamentos de 

vitimização (Genta et al., 1996; Pellegrini, Bartini & Brooks, 1999; Rigby, 1998; 

Whitney & Smith, 1993). 

Nas investigações acima mencionadas não houve, contudo, uma diferenciação 

relativamente aos comportamentos de bullying, ou seja, foi considerado um score total 

que permitiu a categorização dos sujeitos em agressores e vítimas, não tendo sido 

avaliada a frequência de comportamentos de bullying físicos, verbais ou indiretos, 

consoante os sexos. 

Sobre as diferenças entre os géneros, no âmbito dos comportamentos de bullying, 

os estudos realizados indicam que, contrariamente aos comportamentos agressivos 

diretos que tipicamente ocorrem entre rapazes, o bullying entre raparigas envolve mais 

frequentemente comportamentos agressivos relacionais ou indiretos (Bjorkqvist, 

Lagerspetz & Kaukiainen, 1992; Crick & Grotpeter, 1995; Kyrgiopoulos, 2005; 

Osterman et al., 1998; Owens, Shute & Slee, 2000, 2004; Owens, Slee & Shute, 

2000),importa ainda referir que os comportamentos de bullying físicos são 

significativamente mais frequentes nos rapazes (Berthold & Hoover, 2000; Craig, 1998; 

Hodges & Perry, 1999; Kõiv, 2000; Kyrgiopoulos, 2005; Olweus, 1997; Rivers & Smith, 

1994; Wolke et al., 2001). 
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No que concerne aos comportamentos de bullying verbais, as raparigas 

manifestam um número superior de comportamentos de bullying verbais 

comparativamente aos rapazes (Craig, 1998; Bacchini, Fusco & Occhinegro, 1999). 

Relativamente à vitimização, os estudos revelam que existe uma maior frequência 

da vivência de comportamentos de bullying diretos (nomeadamente físicos) nos rapazes 

comparativamente às raparigas (Baldry & Farrington, 1999; Barrio et al., 2001; Perry, 

Kusel & Perry, 1988; Rigby, 1998; Storch, Masia-Warner & Brassard, 2003). À exceção 

de Perry, Kusel e Perry (1998), os autores acima referenciados verificaram igualmente 

que as raparigas se encontram mais frequentemente sujeitas a comportamentos agressivos 

indiretos de natureza relacional (nomeadamente os rumores e a exclusão). 

Atendendo a que a agressão contempla comportamentos que intencionalmente 

pretendem magoar outros, Crick e Grotpeter (1995) defendem que as crianças, ao tentar 

infligir danos aos seus pares, o fazem de modo a prejudicar os objetivos que são 

valorizados pelo seu respetivo género sexual. Assim sendo, estes autores consideram que 

os rapazes tendem a magoar os seus pares através da agressão verbal e física (direta), 

uma vez que esses comportamentos são consistentes com os objetivos importantes para 

os rapazes em contexto de grupo de pares, particularmente, no âmbito da dominância 

física. Contrariamente, essa preocupação não é válida para a maior parte das raparigas, 

uma vez que estas focalizam-se em questões relacionais no âmbito da interação social 

(nomeadamente o estabelecimento de laços próximos, íntimos, com os pares). Estes 

autores defendem que as estratégias de agressividade relacionais podem ser mais 

frequentemente utilizadas pelas raparigas porque são particularmente eficazes em 

danificar o estabelecimento de laços didádicos próximos, de amizade, ou simplesmente 

os seus sentimentos de inclusão no grupo de pares (o objetivo social mais importante para 

as raparigas). 

De igual modo, Rivers e Smith (1994) defendem que os rapazes tendem a ter 

redes sociais mais amplas e mais difusas do que as raparigas, que mantêm redes sociais 

mais pequenas, mais íntimas e mais intensas. Em decorrência, o bullying indireto tornar-

se-ia menos eficaz para os rapazes mas mais eficaz para as raparigas, magoando 

intencionalmente terceiros, nomeadamente através da exclusão social e dos rumores. 

As raparigas tendem a defender ciosamente as suas amizades, e a selecionar quem 

é ou não aceite no seu grupo de amizade. Assim sendo, de modo a proteger e manter as 

suas amizades da interferência de outros que possam “roubar” as suas amigas, as 
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raparigas podem propositadamente (indiretamente e via terceiros) manipular, ostracizar e 

vitimizar outras. Só neste caso, a intenção é percecionada como uma ação positiva no 

sentido de preservar o que já existe e defender essa relação contra intrusos. Neste caso, 

ainda que utilizando estratégias agressivas, os motivos das raparigas para o fazer são, a 

seu ver, positivos e, na realidade, não pretendem intencionalmente magoar alguém com 

esses comportamentos. “Certainly, they meant to exclude, ostracise and reject, but their 

reason for doing so was prompted by the need to preserve what they had and what was 

important to them “(Leckie, 1997: 33). 

 

 

2.4- Fatores de Génese de Bullying 

O bullying, afeta muitas crianças e adolescentes (Martins, 2005), onde se 

distinguem quatro grupos principais de fatores no desenvolvimento e manutenção do 

bullying: fatores da personalidade, biológicos, ambientais e cognitivos (Ramírez, 2001), 

estando os fatores ambientais ajustados ao modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979), 

onde são enfatizadas as sobreposições dos sistemas ecológicos, que influenciam o modo 

como a criança cresce. 

Os fatores biológicos deliberam numa tendência biológica da agressividade, em 

que o sexo masculino apresenta uma maior incidência de comportamentos agressivos em 

todas as culturas (Eron & Huesmann, 1991; Ramírez, 2001). 

No que concerne aos fatores cognitivos, estes são caraterizados pela incapacidade 

de resposta a situações adversas não agressivas. Deste modo, os agressores reagem 

violentamente, fruto de um desajustamento baseado numa codificação da informação 

enviesada, que condiciona a elaboração de respostas alternativas (Ramírez, 2001). Estes 

défices cognitivos estão relacionados a comportamentos agressivos e revelam-se na 

dificuldade em agir e pensar face a problemas interpessoais. 

Relativamente aos fatores da personalidade, Ramírez (2001) evidencia a 

despreocupação evidente manifestada pelos agressor em relação aos outros, manifestando 

prazer em ridicularizá-los e enganá-los. O agressor revela sentimentos de crueldade e 

uma clara insensibilidade relativamente a quem o rodeia. A impulsividade, perturbação 

de comportamentos, desejo de mudança e extroversão, são comportamentos indicadores 

de um potencial agressor (Olweus, 1995). 
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Os fatores ambientais têm muita influência no comportamento do agressor, 

nomeadamente a família. Assim, se a criança tem, no seu seio familiar, um modelo de 

conduta antissocial, este vai ter efeitos negativos no seu comportamento. A agressividade 

é uma forma de interação aprendida, e como tal, os pais e outros adultos do ambiente 

familiar com modelos de conduta agressiva, podem "impor" o seu modelo de conduta, 

tornando os filhos violentos (Ramírez, 2001), que por sua vez, influenciam os seus pares 

com o seu modus operandi (Espelage, Holt, & Henkel, 2003). 

A violência familiar molda o comportamento de bullying através da modelagem 

do comportamento agressivo e do estabelecimento de normas pró-agressão. Por exemplo, 

a exposição ao conflito interparietal e a punição física na adolescência têm sido 

positivamente associadas com a perpetração de bullying (Baldry, 2003; Bauer, 

Herrenkohl, Lozano, Rivara, Hill, & Hawkins, 2006). Problemas de acompanhamento 

dos pais também podem afetar a agressão, pelo tempo em que os adolescentes estão 

desacompanhados e pela permissão da afiliação com pares desviantes (Gage, Overpeck, 

Nansel, & Kogan, 2005; Simons-Morton, Hartos, & Haynie, 2004).  

Normalmente os agressores vivenciam um controlo parental frouxo, não havendo 

preocupação, por parte dos pais, com o que os alunos fazem e quais são as atividades em 

que se envolvem. Os agressores, provêm, normalmente, de relações com os pais, pouco 

carinhosas, baixo envolvimento com os pais, existência de baixa coesão familiar, e a 

estrutura da família monoparentais (Olweus, 1993). 

A agressão e vitimização por bullying estão associadas a um pior funcionamento 

familiar (Rigby, Cox & Black, 1997), a violência interparental (Baldry et al., 2003) e a 

maus tratos dos pais (Shields & Cicchetti, 2001). Os agressores são agressivos, hostis e 

dominadores para os seus pares, apresentam mais sintomas de perturbação do 

comportamento e de hiperatividade e mostram pouca ansiedade ou insegurança. As 

vítimas tendem a ser mais deprimidas, isoladas, ansiosas, inseguras e apresentam maior 

pontuação em escalas de internalização e psicossomáticas, mostram níveis mais baixos de 

autoestima, são mais cautelosas, sensíveis e mais silenciosos do que os outros estudantes 

(Craig, 1998; Kumpulainen, Rasanen, & Henttonen, et al. 1998; Olweus, 1995).  

As vítimas/agressoras são referenciadas nos estudos, como sendo as mais 

problemáticas (Kim, Leventhal, Koh, Hubbard, & Boyce, 2006; Kumpulainen & 

Rasanen, 2000; Sourander, et al., 2007), uma vez que como agressores eles exibem altos 

níveis de agressão física e verbal (Craig, 1998) e revelam uma elevada percentagem 
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relativa à externalização e hiperatividade e às medidas depressivas. Possuem também 

baixa autoestima, poucas competências académicas e baixa aceitação social (Austin & 

Joseph, 2003; Kumpulainen, et al., 1998). 

Os relacionamentos com os pares são o factor determinante social mais estudado 

do envolvimento em bullying, dos quais se destaca os conceitos de rejeição entre pares. 

As vítimas são referenciadas como tendo menos amigos, sendo rejeitadas pelos pares, o 

que as deixa mais vulneráveis aos colegas mais agressivos (Boulton, Trueman, Chau, 

Whitehand & Amatya, 1999). Os agressores são detestados pelos seus pares, mas devido 

à popularidade que possuem junto dos outros adolescentes agressivos e desviantes, são 

menos isolados socialmente (Pellegrini, Bartini & Brooks, 1999). Relativemente às 

vítimas/agressoras, estas parecem ser as mais isoladas e menos gostadas entre todos 

(Haynie, et al., 2001; Unnever, 2005). 

Boulton et al. (1999) refere que os agressores têm dificuldade evidente em fazer 

amigos, por isso possuem poucos amigos, no entanto alguns agressores mantêm alguma 

popularidade e conseguem ser líderes de grupos de jovens, por estes expressarem atitudes 

positivas à agressividade praticada (Pellegrini et al., 1999). 

Também a relação que o jovem mantém com a escola vai ser um fator 

determinante no envolvimento deste em situações de bullying. O vínculo à escola, 

definido tanto como vínculo afetivo e o compromisso académico (Catalano, Haggerty, 

Oesterle, Fleming, & Hawkins, 2004), está relacionado tanto com a perpetração como 

com a vitimização por bullying, com possíveis influências bi-direcionais. Tanto os 

agressores como as vítimas apresentam menor vínculo à escola do que os pares não-

envolvidos (Haynie, et al., 2001). Por outro lado, a vitimização aparece relacionada tanto 

com o baixo como com o elevado rendimento escolar (Bishop, et al., 2004; Eisenberg, 

Neumark-Sztainer & Story, 2003). 

Os agressores afirmam não ser felizes na escola (Due, Holstein, & Jorgensen, 

1999), e concomitantemente, estão mais propensos a envolverem-se em comportamentos 

de risco para a saúde, tais como fumar (King et al., 1996) e beber álcool em excesso (Due 

et al., 1999). 

De acordo com Pellegrini, Bartini e Brooks (1999) os agressores são indivíduos 

normalmente mais agressivos, mais fortes fisicamente e mais altos (Olweus, 1991). Os 

agressores demonstram igualmente uma atitude positiva para com a violência (Olweus, 

1994) e apresentam uma maior tendência para a depressão (Salmon et al., 1998). No 
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entanto, também existem estudos que demonstram que os agressores são pouco ansiosos 

e gozam de uma autoestima elevada (Banks, 1997). 

Olweus (1997) afirma que as caraterísticas da vítima assentam essencialmente em 

indicadores de insegurança e inutilidade, assumindo os agressores que um indivíduo com 

estas caraterísticas não pode ripostar às agressões e aos insultos. Também as 

crianças/jovens com incapacidades, ou que são percebidos como tal, têm maior 

probabilidade de sofrerem bullying pelos pares (Rigby, 2002; Whitney, Smith, & 

Thompson, 1994). Segundo Cleave e Davis (2006) ser criança com necessidades de 

cuidados de saúde especiais está associado com o ser vítima de bullying, mas não com o 

ser agressor ou vítima agressora. 

Por sua vez, Turkel (2007) refere que tanto os agressores como as vítimas 

apresentam maior probabilidade de terem comportamentos violentos, comparando com 

outras crianças ou jovens que nunca estiveram envolvidos em bullying.  

No que concerne às vítimas agressora, estas respondem ou retaliam ao bullying 

(Carvalhosa, Lima & Matos, 2001), demonstram um conjunto de reações agressivas 

caraterísticas (Olweus, 1994) e exteriorizam as provocações sofridas em termos de 

agressividade, sofrendo uma recusa frequente pelos pares (Schwartz, Dodge, Pettit & 

Bates, 1997). 

 

 

2.5- Os efeitos do bullying em meio escolar 

A indisciplina, a violência, o bullying ou qualquer outro comportamento agressivo, 

praticado em contexto escolar, vai prejudicar o normal funcionamento de um 

estabelecimento de ensino e prejudicar  o quotidiano de todos os agentes que o 

frequentam (Bedell & Horne, 2005:64; Whitted & Dupper, 2005:167). Atendendo a 

que o bullying é uma forma de violência assaz perniciosa e complexa, as 

consequências para os atores direta ou indiretamente envolvidos, assim como para a 

própria instituição que frequentam, assumirão contornos extremamente negativos 

(Amado & Freire (2002: 51). 

Smith & Morita (1999:21) referem que a violência em contexto escolar levanta 

questões que se prendem com os valores e princípios de uma sã convivência entre os 

pares, uma vez que o mesmo coloca em risco um direito democrático, contitucional e 

legal, que se trata do direito que qualquer criança tem de se sentir segura dentro do raio 
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de ação da escola, estando portanto protegida de qualquer ato de opressão e de 

humilhação por parte de terceiros (Craig & Edge, 2008: 92; Field, 2007: 108; Freire et 

al., 2006: 160; Greene, 2006: 64; Limber & Snyder, 2006: 25; Mills & Carwile, 2009: 

296; Olweus, 1995: 198, 1999b: 21; Pepler & Craig, 2008a: 312; Serrate, 2009: 116; 

Smith et al., 2004a: 98; Smith & Brain, 2000: 1; Wessler & Preble, 2003: 76-77). 

Sendo o bul lying uma repet ição de agressões  coloca em causa  o respeito 

mútuo, a compreensão, a tolerância, a solidariedade, a amizade, a lealdade e a cooperação.  

A Lei de Bases do Sistema Educativo português (Lei n.º 46/86, de 14 de 

outubro), no artigo n.º 2 (ponto n.º 4) salienta que a Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança (1990) sublinha, no seu artigo n.º 19.º, que  

Os Estados têm por obrigação proteger a criança contra todas as formas de maus 

tratos e, por conseguinte, ela tem o direito fundamental de se sentir segura na 

escola, o que figura como base indispensável para uma aprendizagem feliz e 

harmoniosa.  

Amado et al. (2002: 51) refere como valor imperativo de contribuir “para o 

desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos, incentivando a 

formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a 

dimensão humana do trabalho” e, por outro lado, a indispensabilidade de a educação vir 

a promover  

o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos outros e 

das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, formando cidadãos 

capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se 

integram e de se empenharem na sua transformação progressiva (ponto n.º 5). 

(Amado et al. 2002:52) 

Freire et al. (2006:160) adverte que na sociedade c o n t e m p o r â n e a ,  c a d a  

v e z  f a z  m a i s  s e n t i d o  q u e  a  e s c o l a  p r o m o v a ,  de forma intencional, 

uma “educação para a paz”, que pressupõe a existência de uma verdadeira “cultura de 

direitos humanos” em cada estabelecimento de ensino. De acordo com os mesmos 

autores, a ocorrência de qualquer forma de violência no interior da escola põe 

irreparavelmente em causa quer o bem-estar dos seus utentes, quer a capacidade dos 

professores exercerem a sua função de “educadores para a paz e para a cidadania “. 

Deste modo, a sociedade e toda a comunidade educativa têm que preservar a 



Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 

 

Página 37 

paz, não podendo tolerar qualquer circunstância que leve os alunos a afastarem-

se da escola por viverem num estado de medo e terror permanentes. 

Apesar das tentativas de proteção por parte da Lei de Bases do Sistema Educativo 

e da Convenção dos Direitos da criança, a verdade é que existem muitas crianças que não 

conseguem escapulir-se às múltiplas e inexplicáveis teias do bullying. Todas as crianças 

que forem apanhadas nesta teia de violência terão consequências que se irão repercutir, 

não só a curto, mas igualmente no mais longo prazo. As consequências imediatas são a 

exposição de forma solitária a uma continuada e sofrida degradação do seu bem-estar 

físico e psicológico (Carvalhosa et al., 2009b: 68; Fante, 2005: 160; Freire et al., 2006: 

160; Garandeau et al., 2010: 119; Martins, 2005a: 402; Matos et al., 2009b: 28; O'Moore 

& Minton, 2006: 80; Pereira, 2008: 20; Sampson, 2009: 12; Seixas, 2006: 157; Serrate, 

2009: 95; Simões & Carvalho, 2009; Sindy, 2006:9). Para além das sequelas mais 

facilmente observáveis (“nódoas, arranhões, indumentária rasgada…”), Formosinho & 

Simões (2001:73-74), por exemplo, relevam o crescente sentimento de culpa 

exteriorizado por parte da vítima face ao sucedido e o seu consequente, e mais que 

provável, isolamento social. O isolamento social conduz a criança a uma luta interior 

permanente, à falta de autoestima e em situações extremas, pode conduzir ao suicídio ‒ 

“bullycide” (Beane, 2011: 29; Mora- Merchán & Ortega, 2007: 14; Morita et al., 1999: 

311; Pepler et al., 2004: 321; Pereira, 2001: 23; Rigby et al., 2004: 1). 

Relativamente aos agressores, e ao contrário do que se possa supor, podem tornar-

se vítimas dos seus comportamentos violentos, sobretudo se tivermos em consideração os 

impactos causados a médio e a longo prazo (Beane, 2006: 125; Carvalhosa, 2010: 2; 

Conn, 2004: 30; Fante, 2005: 81; Limber & Snyder, 2006: 25; Merrell et al., 2008: 26; 

O'Moore & Minton, 2006: 80; Pereira, 1997: 27-28, 2001: 21; Raskauskas et al., 2010: 

2; Rigby et al., 2004: 1; Ross, 2006: 1; Whitted & Dupper, 2005: 168). As 

competências antissociais por eles adquiridas vão desenvolver-se ao longo de todo o seu 

percurso académico e podem encaminhá-los para a esfera da violência e da criminalidade. 

Se não houver por parte de toda a sociedade, em particular dos agentes educativos, 

a preocupação de irradiar e admoestar de imediato estes comportamentos agressivos, 

muitos destes jovens irão traçar condutas de vida antissociais na sua vida adulta. Estas 

condutas podem manifestar-se através de atos de vandalismo, toxicodepêndia, roubos e 

nalguns casos estes jovens agressores podem desempenhar um papel idêntico, mas agora 
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num contexto amoroso, doméstico ou laboral (Beane, 2006: 125; Craig & Edge, 2008: 

92; Estrela & Marmoz, 2006: 6; Ross, 2006: 5; Serrate, 2009: 116). 

 

Sempre que existe uma agressão, para além da vítima e do agressor, podem 

também existir alunos que assistem a este comportamento violento (Roland & Vaaland, 

2006: 18). Os jovens observadores ou testemunhas (“bystanders”) destas situações de 

violência são, na óptica de Pereira (2006: 43) e Raskauskas et al. (2010: 2) e vítimas de 

um clima de relações moralmente aviltadas nas quais uns, que se consideram fisicamente 

superiores, abusam de outros, que não conseguem defender-se, ou porque não podem,  

ou simplesmente porque não o sabem fazer. De acordo com Pereira et al. (2009: 458) e 

Serrate (2009: 117), os “bystanders” começam por ter sentimentos de impotência por 

não conseguirem intervir de forma assertiva nestes comportamentos de abuso e 

agressão, por outro lado, tornam-se cidadãos indiferentes, passando a adotar 

atitudes de distanciamento e não intervenção ativa em situações que causam 

sofrimento aos outos, com evidentes reflexos no seu desenvolvimento sociomoral.  

Os observadores ou testemunhas, que não evidenciam as competências 

necessárias para intervir e colocar fim aos comportamentos agressivos, podem 

adoptar três atitudes, sentem-se socialmente culpados por não conseguirem auxiliar a 

vítima, ou enfrentam o agressor e acabam, por também eles, ser agredidos (Bedell & 

Horne, 2005: 61), ou acabam por imitar o comportamento dos agressores, que são 

consideradas figuras populares no seio do grupo, e  adquirem elevados índices 

de ausência de sol idariedade e de insensibilidade (O'Connell et al., 1999: 440) 

perante o sofrimento exteriorizado pelos colegas vitimados. 

A escola, enquanto serviço público e organização dinâmica, emerge igualmente 

neste contexto como elemento direta e indiretamente afetado pelas dinâmicas 

contraproducentes dos comportamentos agressivos. Sempre que existe violência em 

contexto escolar, condutas de indisciplina ou agressões pontuais, o “ambiente escolar” 

fica inquinado e condicionado (Blaya & Debarbieux, 2008; Kasen et al., 2004: 192; 

Orpinas & Horne, 2010: 49; Sharp, 2002: 3; Smith, 1999: 78), trazendo efeitos 

negativos múltiplos e irremediavelmente marcantes para todos aqueles que convivem 

dentro do contexto da escola. Com o ambiente escolar marcado pelo conflito e pelo medo, 

o saudável desenvolvimento das aulas fica afetado, não se desenvolvendo as atividades 

letivas de “forma normal”; assiste-se a uma crescente desmotivação por parte de docentes, 
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discentes, assistentes operacionais e de pais e encarregados de educação, presenceia-se 

ainda, um engrandecer silencioso do sentimento geral de medo e insegurança vivido 

(Ortega & Mora-Merchán, 1998: 46). Este particular estado psicológico coletivo 

condiciona irremediavelmente o rendimento académico dos alunos (Beane, 2006: 15; 

Beran, 2008: 47; Fante, 2005: 160; Martins, 2007: 58, 2009: 521; Wessler & Preble, 

2003: 39; Whitted & Dupper, 2005: 167), remetendo os jovens que se encontram mais 

diretamente envolvidos a vivenciarem o drama doloroso do isolamento, da falta de 

assiduidade, do absentismo (Martins, 2007: 58; McEachern et al., 2005: 52; Rigby, 

2003a: 586; Ross, 2006: 3; Sharp, 2002: 4), do insucesso escolar e, em fim de linha, do 

inevitável abandono escolar (Carvalhosa et al., 2009a: 127; Feinberg, 2003: 10). 

A escola como força socializadora e basilar da criança, tem que adoptar um papel 

de liderança inequívoca na procura da resolução de comportamentos agressivos (Craig & 

Pepler,  2007: 92). Reforçando esta ideia, Besag (1989: 101) e O’Moore & Minton 

(2006: 80) recordam que a escola deve sentir-se na obrigação de assumir a sua fração de 

responsabilidade no que diz respeito a este tipo de problemas comportamentais, em 

vez de estar continuamente a culpabilizar fontes externas – seja a sociedade ou a 

família. 

 

 

2.6- Locais onde ocorre o bullying 

O bullying pode acontecer em qualquer espaço, em casa, na escola, no recreio, no 

jardim, no bairro, no local de trabalho (Beane, 2011: 26). No entanto, para o nosso estudo, 

importa estudar o bullying, no contexto escolar. Assim, e depois de efetuada a revisão 

da literatura, concluímos que existem alguns locais denominados de risco, os 

hotspots, onde os comportamentos de bullying parecem ocorrer com maior frequência.   

 O  f e n ó m e n o  d e  bullying t en d e  a  acontecer, com maior frequência, em 

locais onde a vigilância por parte dos adultos se revela escassa, intermitente ou mesmo 

inexistente. Ass im,  o  rec re io  da  escola  é  apon tado  por  grande  par t e  dos  

es tudos , como sendo o espaço de maior risco para os alunos. Sharp & Smith (1995:3) 

referem que nas escolas primárias, grande parte dos comportamentos de bullying 

acontece no recreio da escola, durante a hora de almoço ou nos intervalos. 
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2.6.1- Os espaços exteriores- o recreio 

O recreio e a sala de aula são os espaços priveligiados para a ocorrência de 

situações de bullying (Fekkes et al., 2005: 86; Smith, 2000: 10; Wolke et al., 2001: 

683). Os recreios surgem como locais denominados de risco, onde os comportamentos 

de bullying parecem ocorrer com maior frequência, devido à insuficiente ou inexistente 

vigilância por parte dos adultos, professores ou funcionários (Beane, 2011: 26). Os 

comportamentos de bullying acontecem com maior frequência em 

estabelecimentos de ensino de maior dimensão e com espaços múltiplos (Pereira, 

1997: 135), como acontece nas Escolas EB2,3. As escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

apesar de terem uma maior concentração de alunos nos espaços do recreio, possuem 

também uma maior vigilância por parte dos adultos docentes e assistentes operacionais, 

por se tratar de crianças mais pequenas, que necessitam de outro tipo de atenção.  

Muitos foram os estudos já realizados, com vista a inferir, os locais onde existe 

maior relevância de episódios de bullying, em contexto escolar. Assim, Fonzi et al. 

(1999) realizaram em Itália um estudo levado a cabo em escolas primárias e 

preparatórias, nas cidades de Consenza e Florença, em 1993, no qual verificaram que 

tanto no ensino primário, como no ensino preparatório, o local onde ocorria a o fenómeno 

de bullying, com maior relevância, era na sala de aula, com 57,2% e 51,9%, 

respetivamente. Ortega & Mora-Merchan (1999:164) realizou o seu estudo em escolas 

secundárias da Andaluzia, aquando da implementação de um projeto de combate 

ao bullying SAVE, no qual identificaram o recreio e a sala de aula, como os 

locais onde o bullying acontece com maior incidência. 

 Mellor (1997a:6) efetuou um estudo na Escócia em diversas escolas Secundárias, 

em 1989, tendo verificado que o fenómeno que bullying tinha maior incidência no recreio 

(44%), seguindo-se a sala de aula (28%).  

Pereira (1997: 178, 2006: 44), num estudo levado a cabo em Portugal, identicou 

como local onde ocorrem mais episódios de bullying os recreios (78%), sendo a sala de 

aula (33%) o segundo espaço de maior perigosidade para os alunos. No seu estudo, a 

autora identificou ainda como espaços com alguma perigosidade, as escadas (28%) e os 

refeitórios (6%). 

 Para evitar a ocorrência de episódios de bullying, a escola deve 

implementar estratégias de intervenção e prevenção deste fenómeno, deste modo os 

vigilantes devem adotar uma postura proactiva e atenta, circulando pelos espaços 
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que oferecem maior perigosidade para os alunos, promovendo o diálogo com as 

crianças, procurando antecipar eventuais episódios de conflitualidade (Smith, 2000: 

40; Thompson et al., 2003:134). Por outro lado,  também se espera que a 

escola revele competências para ident i ficar  e  avaliar  confl i tos ,  intervir 

de forma diligente, prudente e adequada, bem como para solucionar essas contendas 

de forma assertiva. 

Para que a escola realize um trabalho célere de diagnose e de avaliação de 

condutas de bullying em espaços exteriores, muitos são os entraves que surgem, 

começando pela quantidade e densidade de alunos (rácio espaço/aluno) que interage 

ativamente numa área delimitada (Pereira, 1997: 135). S u r g e m  d e p o i s  a  

multiplicidade de atividades que ocorrem nos intervalos e a velocidade em que as 

mesmas decorrem. Por fim tem que ser considerado o afastamento físico entre o 

observador e os atores, assim temos que referir a dificuldade que o observador 

pode sentir em distinguir, por exemplo, certos comportamentos de diversão e outros 

de efetiva agressão (de cariz intencional e dissimulada). Este distanciamento físico 

aumenta ainda a impossibilidade de se percecionar o conteúdo das conversações 

estabelecidas entre alunos (Smith, 2000: 40). 

Torna-se assim, imperativo proceder à implementação de processos de 

intervenção e de supervisão dos espaços considerados de risco, principalmente nas 

zonas onde os conflitos ocorrem com maior incidência (Mellor, 1997b: 6). Este 

procedimento deverá integrar o programa de prevenção e de intervenção das escolas. 

Outro obstáculo à sã convivialidade entre alunos nos recreios/campos de jogos, 

ou noutras áreas exteriores, reporta-se à desajustada funcionalidade destes 

espaços, assim como deficiente preservação dos equipamentos, que muitas 

vezes se encontram obsoletos, o que leva indubitavelmente ao aceleramento do 

aparecimento, ou agravamento, de situações de agressão. Deste modo, Smith (2006: 19) 

alerta para a a  necess idade  de  melhorar  e  r e inven ta r  os  espaços  dos  

rec re ios ,  to rnando -os  mais convidativos e mais variados para os seus 

utilizadores, reduzindo-se, deste modo, quaisquer momentos de monotonia. 
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2.6.2- Os espaços interiores- a sala de aula 

Não obstante a presença física do professor, e apesar de se tratar de um 

espaço com áreas relativamente circunscritas, a sala de aula é um local onde se pode 

desencadear o fenómeno do bullying. Os docentes estão concentrados no desenrolar 

das atividades que fomentam o processo de ensino/aprendizagem, acabando por 

descurar, de forma inconsciente, as interações que se vão desenrolando entre os seus 

alunos. 

De acordo com Olweus (2005: 20) o pessoal docente raramente orienta as suas 

atividades pedagógicas de forma a permitir que sejam discutidas temáticas como a 

violência, agressão entre pares ou mesmo o bullying. Esta postura pode ser indicadora 

de que os professores não consideram que esta temática necessita de tratamento 

prioritário, mas também pode querer sugerir que existe incapacidade, 

desconhecimento ou impreparação que lhes permita a identificação de que algum dos 

seus alunos se encontra sujeito a alguma situação de vitimização. 

No decorrer das atividades letivas, as agressões podem manifestar-se das mais 

diversas formas: recorrendo a gestos ofensivos ou obscenos; por via do arremesso de 

objetos (borrachas, papéis, canetas); ocultando ou destruindo material escolar ou peças 

de vestuário (estojos, mochilas, blusões); através de risos ou comentários jocosos 

usualmente dirigidos a alunos com um tom de voz ou sotaque diferentes, que apresentam 

dificuldades de dicção (gaguez, por exemplo); excluindo intencionalmente colegas 

aquando da realização de tarefas em grupo; pela transmissão de bilhetes com conteúdo 

difamatório ou pelo envio de mensagens com recurso ao telemóvel. 

Ao detetar este tipo de comportamentos, a função arbitral e pedagógica executada 

pelo docente assume primordial importância. Deste modo, o docente deverá censurar 

estes atos de forma clara e incisiva, explicando aos discentes a incorreção dos seus atos, 

assim como as consequências nefastas que podem provocar nos alunos visados.  

Como forma de irradiar os comportamentos de bullying da sala de aula, ou mesmo 

antecipar a sua ocorrência, torna-se imperativo que os docentes falem regularmente sobre 

este fenómeno, promovam debates, fomentem atos que promovam valores como a 

tolerância, o respeito, a integração, a solidariedade entre pares ou o espírito de equipa. 
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Capítulo 3- Os vários atores da violência em meio escolar    

 

 

“Todos nós, ao longo da vida, já 

presenciámos ou participámos em situações 

de agressão, assumindo o papel de agressor, 

vítima, observador passivo ou interveniente.” 

Pereira (2008: 17) 

 

 

Segundo Prados & Hernández (2007: 21) 

Outro dos aspetos definidores do bullying é a atribuição de papéis, sendo 

necessário, no mínimo, as figuras de um agressor e de uma vítima, embora 

geralmente as dinâmicas possam ser múltiplas e muito mais complexas, 

englobando um número maior de pessoas. 

Este capítulo apresentará as caraterísticas de pendor físico e psicológico dos 

sujeitos que se envolvem em situações de bullying, atendendo ao papel que cada um 

desses atores pode e deve desempenhar na prevenção ou na resolução das agressões. 

Começamos por incidir a abordagem do nosso estudo no perfil dos sujeitos que 

normalmente estão associados, de forma direta, a este fenómeno: vítimas, agressores.  

Daremos também destaque ao “papel cívico e proativo” dos alunos observadores 

ou testemunhas, ou seja, faremos a caraterização dos alunos que presenciam ou que 

são conhecedores das ofensas exercidas sobre os seus pares.  

Toda a comunidade educativa desempenha claramente, uma função preponderante 

na resolução de situações de bullying, uma vez que possuem uma proximidade física e 

afetiva com os alunos. Deste modo, a direção da escola, professores, assistentes 

operacionais, pais e encarregados de educação devem promover intervenções que incidam 

fortemente na vertente da sensibilização, da informação ou do desenvolvimento de 

competências que facilitem uma mais fácil prevenção de conflitos, a deteção de 

incidentes ou uma mais célere resolução dos mesmos. 
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3.1- A vítima  

A problemática do bullying não se pode reduzir a uma perspetiva bifurcada e 

redutora que coloca de lados opostos agressor(es) e vítima(s) (Espelage & Swearer, 

2010: 61; Furniss, 2000: 12; Swearer et al., 2009: 1). Existem efetivamente uma 

variedade de perfis associados a cada um dos atores envolvidos em comportamentos 

agressivos, pelo que alguns dos sujeitos poderão não encaixar totalmente nos descritores 

que apresentaremos neste nosso estudo. 

Para além destas duas personagens centrais (Pereira, 2008: 20), aparecem (em 

segundo plano) outros intervenientes, direta ou indiretamente presentes ou envolvidos 

– os pares (“bystanders”), o pessoal docente e não docente, a direção da escola e a 

família. 

As vítimas são as crianças que sofrem bullying.  Podem ser chamadas também de 

alvos do bullying.  Em geral as vítimas são tímidas, inseguras e sensíveis.  Normalmente 

são crianças que se isolam, possuem poucos amigos e por isso, na maioria das vezes, 

brincam sozinhas.  Devido à timidez, têm dificuldade em defender-se, sendo esse o 

motivo principal para o bully atacá-las. 

Segundo Fante (2005:71-72), as vítimas típicas do bullying são indivíduos 

selecionados, sem um motivo claro, para sofrer ameaças, humilhações e intimidações, 

geralmente sentem medo de reagir às agressões sofridas devido à sua baixa autoestima e 

insegurança, tornando-se um indivíduo pouco sociável. 

A vítima do bullying sente dificuldades em impor-se perante o grupo, tanto a 

nível verbal, como a nível físico, por não ter hábitos de agressividades. O sofrimento das 

vítimas podem prolongar-se e envolvem angústia, dor e sofrimento. Muitas vezes, as 

vítimas acreditam ser merecedoras dos episódios de violência a que são sujeitas, assim  

preferem camuflar os seus sentimentos do que denunciar os supostos agressores, 

buscando cada vez mais o isolamento social. Geralmente as vítimas típicas preferem ficar 

perto dos adultos, procurando evitar os seus colegas. 

As vítimas de bullying podem, por sua vez, ser divididas em dois subtipos. 

Benítez & Justicia (2006: 157) e Martínez (2002: 20) sustentam, a este propósito, a 

existência de “ vítimas ativas – provocadoras”, no entender de Bedell & Horne (2005: 

61), Costa & Vale (1998: 28-29), Fante (2005: 72) e Olweus (1999: 16, 2005: 33), ou 

“agressivas” segundo Pellegrini (2002: 152), Pepler & Craig (2000: 32) e Seixas (2005: 

98) – “e passivas”. 
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3.1.1-As vítimas passivas 

As vítimas passivas integram o tipo mais comum de subjugados objeto de 

ofensas e comportamentos agressivos. Apesar de os estudos revelarem a existência de 

alguns traços habituais nos jovens mais expostos, e com maiores probabilidades de 

virem a ser alvo destas agressões continuadas, não está estabelecido um perfil único e 

padronizado para descrever uma potencial vítima de bullying (Sharp, 2002: 4). 

Mellor (1997b: 4), Roland & Vaaland (2006: 14), Smith (2000: 11), Snakenborg et al. 

(2011: 94) e Tattum (1989: 23) referem que qualquer jovem pode vir a ser vítima de 

violência em contexto escolar. Por vezes, este comportamento ocorre apenas pela 

infeliz coincidência de estar no lugar errado à hora errada. 

Alguns traços físicos menos caraterísticos, diferenças de ordem relacional 

podem colocar, de forma notória, a criança em situação de risco elevado. Limber & 

Snyder (2006:24), Seixas (2006:138) e Thompson et al. (2003:43), por exemplo, 

destacam aspetos relacionados com a aparência física da vítima (uso  de  ócu los ,  

nariz comprido, cabe lo  ru ivo , sardas, ser muito alto ou muito baixo …) como sendo a 

caraterística de risco de maior acuidade. 

Olweus (1999:15, 2005:32), Pepler & Craig (2000:6) e Rigby (1995:304) 

realçam a vertente psicológica como sendo motivo para a agressão, assim, a ansiedade e 

a falta de segurança podem conduzir a criança a ser agredida, no entanto, o silêncio e o 

isolamento também são caraterísticas que podem despertar no agressor a intenção de 

agredir ( Beane,  2006: 14).  

Ainda segundo Olweus (2005:32), Pepler & Craig (2000:32) e Roland & Vaaland 

(2006:14), os jovens que encaixam neste perfil psicológico tendem a reagir às incursões 

dos seus agressores com manifestações de choro ou, então, evitam qualquer tipo de 

confrontação limitando- se a abandonar o local onde foi testada a abordagem. 

Normalmente estes alunos com perfil de vítimas passivas exibem baixos níveis de 

autoestima, alimentam uma imagem negativa de si, consideram-se seres fracassados e 

inúteis, sentem-se pouco atraentes ou mesmo nada inteligentes. 

Roland Vaaland (2006: 14) e Seixas (2005: 98), por outro lado, alertam para o 

facto de as vítimas serem tendencialmente mais novas e/ou mais débeis fisicamente do 

que o(s) seu(s) agressor(es). Para Benítez & Justicia (2006: 156), Martínez (2002: 20), 

Nansel et al. (2001: 2098), Pereira (2008: 21), Rigby (1995: 304) e Rodkin & Hodges 

(2003: 389), a jovem vítima tem tendência para ser rejeitada pelos seus pares, uma vez que 
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apresenta algumas deficiências ao nível das competências de socialização. Assim, os jovens 

são muitas vezes catalogados como sendo os elementos menos populares da sua turma 

(Costa & Vale, 1998; Pereira, 2008: 21) e, por outro lado, verifica-se que as redes sociais 

de apoio que tentam pontualmente estabelecer com colegas e professores são 

tendencialmente pobres e ineficazes. 

A mudança de estabelecimento de ensino pode igualmente funcionar como factor 

de elevado risco para estas crianças e jovens (Thompson et al., 2003: 30), nomeadamente 

na transição que ocorre do 1.º para o 2.º Ciclo do Ensino Básico ou nos casos em que 

se verifica uma transferência de escola (Formosinho & Simões, 2001: 74; Oliver & 

Candappa, 2003: 25). Nestas circunstâncias, o modo como os alunos são recebidos e 

integrados na nova realidade – e o apoio sistemático prestado por estudantes mais 

velhos, selecionados pelas suas qualidades de comunicação e empatia ‒ afigura-se de 

grande importância para a integração dos recém-chegados e para impedir a vitimação dos 

mais vulneráveis (Formosinho & Simões, 2001: 75). 

Com perfil de possíveis vítimas passivas surgem os alunos que apresentam um 

desempenho académico bom, ou acima da média ou ainda a sua origem social (Freire et 

al., 2006: 162). Também como grupo de risco, podemos considerar os sujeitos portadores 

de deficiências ( e  a l u n o s  c o m  necessidades educativas especiais) que apresentam, 

por exemplo, níveis de confiança consideravelmente mais reduzidos – e, em 

contraposição, de ansiedade mais elevados ‒ que os inibem de estabelecer laços de 

amizade e de afetividade com terceiros – por conseguinte, existem maiores 

probabilidades de serem objeto de provocações por parte dos pares (Beane, 2006: 14; 

Cowie & Jennifer, 2008: 12-13; Fante, 2005: 64; Freire et al., 2006: 162; McEachern et 

al., 2005:53; Sharp & Smith, 1995: 4; Smith, 2000: 9). 

Alguns autores consideram que a cor da pele, as roupas que usam, os sotaques e 

alguns hábitos podem conduzir as crianças a um perfil de vítimas passivas, traduzido, para 

alguns, em bullying de cariz rácico (Cowie & Jennifer, 2008: 12; Froese-Germain, 2008: 

47; Mellor, 1997b: 4; Smith, 2000: 9; Whitted & Dupper, 2005: 168) ou ainda fatores 

associados à orientação sexual dos adolescentes (Freire et al., 2006: 162; Smith, 2000: 9). 

Um dos principais entraves à identificação, e consequente resolução, dos 

conflitos reside na existência de uma cultura, código ou lei em que todos os 

intervenientes em comportamentos de bullying, por motivos distintos, permanencem em 

silêncio (Alexander, 2007: 28; Carvalhosa, 2010: 31; Freire et al., 2006: 159; Frey et al., 
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2005: 45; Li, 2010: 16; McLaughlin et al., 2005: 19; Menesini, 2008: 258; Neto-Mendes, 

2002; Oliver & Candappa, 2003: 25; Pereira, 1997: 207, 2006: 43; Sindy, 2006: 18-19; 

Smith, 2000: 13; Tattum, 1989: 22). Na perspetiva da vítima, este aparente mutismo 

reflete, por exemplo, a vergonha e o medo de sofrer novas agressões ou existirem 

represálias. Existe por parte da vítima um sentimento de frustração e de impotência, 

aliada ao isolamento e à impopularidade (Alexander, 2007: 30; Arora, 1989: 45; 

Beane, 2011: 35; Blaya, 2008: 92; Campbell et al., 2008: 29; Mellor, 1997a: 6; Oliver & 

Candappa, 2007: 78; Pearce & Thompson, 1998a: 528; Sampson, 2009: 5; Sharp et al., 

1995: 4; Wessler & Preble, 2003: 36). As testemunhas, permanecem em silêncio 

pois não querem envolver-se diretamente, ou interpretam aquilo que observam como 

não sendo bullying, mas como uma simples “provocação”, comportamento “normal, 

brincadeira ou coisas de garotos (rough-play).” 

A adoção de uma postura reativa contrária, em que a vítima procura ajuda 

junto de um adulto com o propósito de denunciar a agressão de que foi alvo, verifica-se 

em maior percentagem, por parte dos elementos do sexo masculino (Adlaf et al., 2006; 

Thompson et al., 2003: 26). 

Não podemos esquecer que o fenómeno de bullying, na maior parte das vezes não 

é observável por outros elementos, sendo por isso difícil de identificar ou resolver 

(Arora, 1989: 45; Eslea & Smith, 1998: 213; Pearce & Thompson, 1998: 528). Os 

agressores apresentam normalmente um perfil com elevadas competências relacionais, 

agindo por isso de forma premeditada e calculada, de forma a “não deixar rastos” 

(D’Escury & Dudink, 2010: 237). De acordo com Beane (2006: 34) e Formosinho et 

al. (2001: 67-68), este tipo de conduta não é igualmente observável porque, por um 

lado, os a g r e s s o r e s  tendem a magoar, ferir ou humilhar as suas vítimas longe dos 

olhares dos funcionários ou professores, por outro lado, os agressores agem de forma 

subtil, para que os adultos não se apercebam da situação de agressão. Quando as 

agressões ocorrem em contexto de sala de aula, o professor continua normalmente o 

seu trabalho, substimando o problema, uma vez que o comportamento acaba por 

não prejudicar o seu desempenho docente. Formosinho et al. (2001:67-68) considera, 

ainda, que os docentes vituperam normalmente responsabilidades à vítima, acusando-a 

de não se conseguir defender e de estar constantemente a queixar-se.  
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3.1.2- As vítimas ativas 

O grupo das vítimas ativas, provocadoras ou vítimas/agressivas encontra-se, no 

entender de Martins (2009: 80) e Wolke et al. (2000: 990), numa posição de maior 

risco comparativamente com os demais pares que se caraterizam por ser apenas 

agressores ou apenas vítimas. 

Muitos dos jovens com perfil de vítimas ativas apresenta traços de personalidade 

vincadamente marcados pela elevada impulsividade, hiperatividade, impaciência, 

desassossego ou ansiedade (Batsche & Knoff, 1994: 166; Blaya et al., 2008: 93; Hanish 

& Guerra, 2000: 522; Ma et al., 2001: 257; Pellegrini, 2002: 152; Veenstra et al., 

2005: 673). Evidenciam, por outro lado, atrasos ao nível do desempenho académico, 

dos comportamentos prosociais, do autocontrolo emocional ou da aceitação social. 

Estas vítimas exibem, ainda, problemas no que respeita a capacidade de 

concentração, ao mesmo tempo que revelam uma tendência instintiva para se 

comportarem de modo tenso e fortemente irritante nas interações com os colegas 

(Matos & Gonçalves, 2009: 6; Pepler & Craig, 2000: 32). 

Segundo Fante (2005), a vítima típica possui: (...) extrema sensibilidade, timidez, 

passividade, submissão, insegurança, baixa autoestima, algumas dificuldades de 

aprendizagem, ansiedade e aspectos depressivos. (...) As “vítimas provocadoras” são 

capazes de insuflar nos seus colegas reações agressivas contra si mesmas, tentam brigar 

ou responder quando são atacadas ou insultadas, geralmente de maneira ineficaz. 

Geralmente são imaturas, de costumes irritantes e causadores de tensão no ambiente em 

que se encontram. Pode ser uma criança hiperativa, inquieta e dispersiva.  

De acordo com Costa & Vale (1998: 28-29), as “vítimas provocadoras” revelam 

elevados níveis de irrequietude, uma vez que são jovens assertivos, com elevados níveis 

de confiança e fisicamente mais fortes do que as outras vítimas. Es t es  au to r es  

r e f e r em a inda  que ,  e s t es  a lunos  ap res en tam f r equen t emen te  queixa aos 

professores e assistentes operacionais, de que estão a ser objeto de constante agressão 

por parte dos colegas, o que leva a que os adultos desvalorizem os incidentes objeto 

de relato; são, como vimos, alunos facilmente provocados mas que de igual modo 

provocam os outros. Deste modo, as vítimas provocadoras são um grupo singularmente 

vulnerável e psicologicamente problemático nas escolas, sobretudo pelas dificuldades 

que evidenciam no relacionamento com terceiros.  
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Quadro-2 Perfil da vítima de acordo com caraterísticas de ordem física, 

psicológica, comportamental, relacional e familiar 

 

 

Vítima 

 

Fatores físicos 

 

• aparência física 

• mais nova 

• mais débil 

• deficiência 

 

Beane (2006) 

Seixas (2005, 2006) 

Thompson et al. (2003 

 

Fatores 

psicológicos/comportamentais 

 

• ansiedade 

• baixa autoestima 

• vergonha 

• introversão 

• cautela 

• insegurança 

• ausência de assertividade 

• silêncio 

• sensibilidade 

• diferente 

• necessidades educativas especiais 

• emocionalmente  reativo 

 

Batsche (1994) Costa 

& Vale (1998) Craig 

(1998) 

Martins (2009) 

Mora-Merchán  (2006) 

Olweus (2005) 

Pearce & Thompson (1998) 

Pepler & Craig (2000) 

Ruiz & Mora-Merchán (2009) 

Seixas (2005; 2006) 

Sharp & Smith (1995) 

Smith (2000) 

Veenstra (2005) 

 

Fatores relacionais 

 

• rejeição 

• solidão 

• dificuldades de socialização 

• sem amigos próximos 

• baixa popularidade 

• redes sociais de apoio pobres 

 

Benítez & Justicia (2006) 

Costa & Vale (1998) 

Martínez (2002) 

Nansel et al. (2001) 

Pearce & Thompson (1998) 

Pepler & Craig (2000) 

Ruiz & Mora-Merchán (2009) 

Sharp & Smith (1995) 

 

Fatores familiares 

 

• filho único 

• viver apenas com um progenitor 

• sobreproteção das mães 

 

 

 

 

Mellor (1997) 

Serrate (2009) 

Simões & Carvalho (2009) 

Smith (2000) 

 

Fonte: Sá, José Ilídio Alves (2012: 103) 

 

3.2- O agressor (“bully”) 

Os agressores podem ser de ambos os sexos. Têm na sua personalidade traços de 

maldade e desrespeito, e muitas vezes, essas caraterísticas negativas, estão associadas a 

um perigoso poder de liderança, obtido através da força física ou de assédio psicológico. 
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Os agressores apresentam desde muito cedo aversão a normas, não aceitam ser 

contrariados e não sentem culpa ou remorso pelos atos cometidos. 

Conforme afirma Chalita (2008: 86), os autores do bullying, normalmente “são 

alunos populares que precisam de platéia para agir. Reconhecidos como valentões, 

oprimem e ameaçam suas vítimas por motivos banais, apenas para impor autoridade”. 

Com isso, compreende-se que o autor do bullying se sente reconhecido e realizado, 

mantendo sempre um grupo em torno de si, para se sentir apoiado e fortalecido, sentindo 

prazer e satisfação em dominar, controlar e causar danos e sofrimento as vítimas. 

Fante (2005:73), salienta que frequentemente o autor do bullying é membro de 

famílias desestruturadas, nas quais há pouco relacionamento afetivo entre si, ausência de 

limites no modo de afirmação de poder dos pais sobre os filhos, por meio de “práticas 

educativas”, que incluem maus-tratos físicos e explosões violentas. 

Os agressores apresentam um perfil e um quadro psicológico complicado e, em 

certa medida, antagónico (Formosinho & Simões, 2001: 72; Piotrowski & Hoot, 2008: 

359). Ao contrário do que sucede com as suas vítimas, os sujeitos agressores 

manifestam possuir uma tendência natural para revelarem competências 

comunicacionais, sociais e relacionais consideravelmente mais desenvolvidas. Assim, são 

crianças mais populares, mais extrovertidos, socialmente mais confiantes do que as 

suas vítimas, com notórias e sólidas aptidões comunicacionais (Field, 2007: 25; Roland 

& Vaaland, 2006: 15; Simões & Carvalho, 2009: 107; Wolke, 2010). 

Normalmente, o agressor tem um comportamento provocador e de intimidação 

permanente, revela um comportamento agressivo na resolução de qualquer tipo de 

confitos, possui imensa dificuldade em colocar-se no lugar do outro e provém de uma 

relação familiar onde o afeto não impera, ou acontece pouco frequentemente. Fante 

(2005), diz que o agressor do bullying, se 

apresentam mais forte que seus companheiros de classe e de suas vítimas em 

particular, podendo ser fisicamente superior nas brincadeiras, brigas e nos 

esportes, entretanto o autor pode ter a mesma idade ou ser um pouco mais velho 

que suas vítimas (2005:75. 

 

Outra das caraterísticas típicas e naturais deste grupo de jovens diz respeito à sua 

evidente exteriorização de atitudes comportamentais agressivas (Amado & Freire, 

2002: 57; Bedell & Horne, 2005: 61; Olweus, 1995: 197, 1999b: 16, 2005: 34; Pereira, 
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2008: 24; Simões & Carvalho, 2009: 107), não só exercidas sobre os seus pares, mas 

igualmente dirigidas aos adultos com quem convivem diariamente, sejam docentes, pais 

ou assistentes operacionais. Este grupo de jovens agressores revela comportamentos 

de grande impulsividade, associados a uma enorme necessidade de exercer o seu 

domínio psicológico ou físico, sobre crianças mais debilitadas (Cowie & Jennifer, 

2008: 48; Craig & Pepler, 2007: 86; Fante, 2005: 47; Limber & Snyder, 2006: 25; Lodge 

& Frydenberg, 2005: 330; Matos & Gonçalves, 2009: 5; McEachern et al., 2005: 53; 

Mills & Carwile, 2009: 279; Olweus, 1995: 197, 1999b: 18; Pellegrini, 2002: 152; 

Pereira, 2008: 24; Roland & Vaaland, 2006: 17; Simões & Carvalho, 2009: 107; Sindy, 

2006: 14; Stephens, 2010: 9; Tattum, 1989: 23; Vaillancourt et al., 2010: 214; Veenstra 

et al., 2006: 6), ou que revelam perfi l  de agressividade ou maior vulnerabilidade. 

Demonstram, por outro lado, pouca ou nenhuma empatia pelas suas vítimas e 

revelam muita dificuldade em entender a extensão dos efeitos perniciosos dos seus atos 

(Beane, 2011: 23; Blaya, 2008: 80). 

Coloroso (2003: 23) e Pellegrini & Long (2004: 108) referem que os agressores 

agem de forma calculista e manipuladora, exercendo o seu domínio sobre o restante 

grupo que o rodeia, ainda de acordo com os mesmos autores, os agressores divertem-se 

u s a n d o  outros elementos como modus operandi para atingir os seus propósitos 

mais imediatos, e que, quando não ficam totalmente satisfeitos com o resultado dos seus 

atos, reagem de forma intempestiva e agressiva. Esta atitude pode ser utilizada para 

explicar, a perspetiva egocêntrica que estes jovens ostentam da vida e do mundo que os 

rodeia. 

Normalmente a idade dos agressores é superior à média etária do grupo do qual 

fazem parte e, como refere Ramirez (2001: 116), normalmente já possuem algumas 

retenções no seu percurso académico.  
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 Quadro 3 - Perfil do agressor de acordo com caraterísticas de ordem física, 

psicológica, comportamental, relacional e familiar 

 

 

Bully/Agressor 

 

Fatores físicos 

 

• ativo 

• mais velho 

• mais forte 

 

Costa & Vale (1998) 

Pearce & Thompson 

(1998) Ramirez (2001) 

 

Fatores  psicológicos 

 

• tendências comportamentais agressivas 

• impulsivo 

• necessidade de exercer domínio 

• extrovertido 

• auto-confiante 

• forte auto-estima 

• assertivo 

• caprichoso 

• falta de controlo 

• pouca preocupação com o mal-estar causado 

 

Coloroso (2003) 

Costa & Vale 

(1998) 

Formosinho & Simões 

(2001) Martins (2009) 

McEachern (2005) 

Olweus (2005) 

Pearce & Thompson 

(1998) Seixas (2006) 

Serrate (2009) 

Simões & Carvalho (2009) 

 

Fatores relacionais 

 

• manipulador 

• maquievelismo 

• perspectiva egocênctrica do mundo 

• socialmente  confiante 

• boas aptidões comunicacionais 

• popularidade média entre pares 

• impopular entre o pessoal da escola 

• falta de competências sociais básicas 

 

Beane (2006) 

Coloroso (2003) 

Costa & Vale 

(1998) 

Dautenhahn & Woods 

(2003) Formosinho & 

Simões (2001) Martins 

(2009) 

Seixas (2006) 

Simões & Carvalho (2009) 

 

Fatores académicos 

 

• quadro de reprovações 

• atitude negativa face à escola 

• dificuldades em acompanhar o normal ritmo 

de aprendizagem 

 

Nansel et al. 

(2001) Ramirez 

(2001) 

 

Fatores familiares 

 

• viver com alguém que não os pais 

• relação negativa com os pais 

• menor apoio dos pais 

• exposição à agressão e conflito entre adultos 

 

Mellor (1997) 

Seixas (2006) 

 

Fonte: Sá, José Ilídio Alves (2012: 107) 
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            3.3- As Testemunhas (“bystanders”) / alunos-observadores)  

A escola é um espaço onde decorrem infinitas interações sociais, sendo por isso, 

um palco naturalmente favorável à ocorrência de situações de bullying (Hanish et al., 

2004: 146). De acordo com (Pepler & Craig, 2008: 314; Rodkin & Hodges, 2003: 395; 

Salmivalli, 2010: 113), o bullying deve que ser entendido como o resultado negativo da 

interação que se estabelece entre pares, sendo que os conflitos despontam mais das 

dinâmicas interpessoais complexas estabelecidas entre mút ip los  i nd iv íduos ,  do 

que dos efeitos diretos resultantes dos problemas pessoais de um único indivíduo com a 

agressividade, no caso do agressor ou com a incapacidade de se defender, como é o caso da 

vítima. Corrubando esta prespetiva, Seixas (2006:40) refere que os estudos realizados no 

âmbito da problemática do bullying, centram a sua abordagem apenas na análise da relação 

que se estabelece entre a vítima e o agressor, não dando qualquer importância ao restante 

grupo de pares. 

Os observadores ou testemunhas representam a maior percentagem de alunos da 

escola. Não se envolvem em situações de bullying, mas sofrem as suas consequências, uma 

vez que presenciam frequentemente as situações de sofrimento a que são sujeitas as 

vítimas.  

Pedra (2008:61) refere que muitas das testemunhas “repudiam as ações dos 

agressores, mas nada fazem para impedir”. Presenciando o sofrimento constante das 

vítimas, algumas testemunhas delineam estratégias para se defenderem e não serem 

agredidos. Assim, através do sorriso, fingem divertir-se com o sofrimento das vítimas e 

nada fazem para impedir as agressões. 

Os comportamentos de bullying acontecem num contexto social ou grupal 

(Martins, 2009: 138; O'Connell et al., 1999: 437; Rigby & Johnson, 2006: 425; Rodkin, 

2004: 89; Smith et al., 2004a: 548; Stephens, 2010: 8), existindo, por isso, um terceiro 

grupo de intervenientes mais ou menos periféricos que, embora estejam envolvidos 

de uma forma indireta, podem inquestionavelmente, pela sua proximidade física e 

privilegiada dos acontecimentos, estimular um “efeito poderoso” (Beran & Li, 2007: 18; 

Carvalhosa, 2010: 26; Craig & Pepler, 2003: 581; Martins, 2009:135; O'Connell et al., 

1999: 437; Salmivalli, 2001: 265, 2010: 114; Seixas, 2006: 45; Swearer et al., 2010: 

39; Thompson et al., 2003: 134) no que respeita à resolução e prevenção dos 

comportamentos de bullying, ou pelo contrário, estimular este tipo de atitudes agressivas, 

a que os diversos autores chamam de testemunhas ou observadores (Twemlow et al., 
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2010: 74). Para Twemlow et al. (2010:74) as testemunhas desempenham um papel ativo 

nesta triangulação relacional, não podendo, por isso, adotar uma atitude totalmente 

passiva. As testemunhas típicas não defendem as vítimas, mas também não ajudam os 

agressores. 

A atitude passiva adotada pelas vítimas, pode ser o reflexo do medo que têm de 

ser alvo dos ataques do agressor, mas também pode ser resultado da timidez e cobardia 

que não lhe permite tomar qualquer iniciativa. 

Os agressores evidenciam, por norma, baixos índices de popularidade, no entanto 

muitos são os alunos com perfil de agressor que patenteiam marcáveis competências de 

ordem relacional (Connolly et al., 2000: 229), não sendo por isso rejeitados pelos seus 

pares, mas sim idolatrados (Rodkin & Hodges, 2003:385). Estes jovens que conseguem 

alguma reputação, revelam níveis consideráveis de confiança e ostentam um estatuto 

social médio ou elevado perante os colegas da turma ou da escola, podendo 

inclusivamente em determinados momentos servir de “ modelo” comportamental, 

sendo imitados, nos seus comportamentos, por alguns alunos (Rodkin & Hodges, 2003: 

388-389). 

A maioria dos alunos que frequenta as escolas não estão diretamente envolvidos no 

fenómeno do bullyimg, mas sabem que este tipo de comportamentos acontece em meio 

escolar (Hanish et al., 2004:147; Thompson et al., 2003:143), uma vez que se 

encontram presentes nos cenários onde a agressão se desenrola. 

De acordo com Thompson et al. (2003:37), devemos considerar como sendo 

testemunha, todo o jovem que não fazendo parte de um grupo de agressores, 

presenceia um episódio de bullying no recreio, na sala de aula ou em qualquer 

outro espaço. 

 

 

             3.3.1- Os vários tipos de testemunhas de bullying 

As testemunhas podem assumir uma pluralidade de papéis e perfis, assim de 

acordo com Olweus (2005:74), ex i s t em se i s  “ sub t ipos”de  tes t emunhas  

(Quadro  4 ) ,  de  acordo com a postura observável ou então o modo de (não) atuação 

adotado por cada uma. Assim surgem os “seguidores (follower henchmen)” que apoiam 

o agressor, embora não tomem a iniciativa, nem despoltem a agressão; os “ apoiantes 

(supporters)” que são as testemunhas que manifestam claramente o seu apoio ao agressor, 
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mas não têm um papel ativo na agressão; os “apoiantes passivos (passive supporters)”, 

que admiram o agressor, mas não exprimem essa admiração; os “ espetadores 

descomprometidos (disengaged onlookers)”, assistem aos comportamentos agressivos, 

mas não tomam posição por nenhuma das partes; os “ prováveis defensores (possible 

defenders)”, que não aprovam os comportamentos agressivos, sentem que devem 

apoiar a vítima, mas não o fazem; e os “defensores do alvo (defenders of the target)” 

que não aprovam as agressões e tomam medidas ativas para socorrer a vítima. 

Exitem outras formas de classificação, assim de acordo com Salmivalli et al. 

(2004:252), as testemunhas podem ser: “os assistentes (assistants)”,  que são os  

alunos que se juntam aos agr essores ,  depois  de iniciado o a to de 

violência;  os “ instigadores (reinforcers)”, que reforçam os comportamentos de 

bullying, incentivando os agressores, usando gestos e palavras de incentivo; os 

“outsiders”, que são as testemunhas que abandonam o cenário da agressão, fazendo de 

conta que nada se passa; “ os defensores (defenders)”, que se manifestam contra os 

comportamentos agressivos, adotando atitudes proativas e assertivas para prestar 

apoio às vítimas (Salmivalli, 2001: 265; Salmivalli et al., 2004: 252), colocando-se entre 

as vítimas e os agressores, ou indo chamar alguém para ajudar. 

Beane (2011:190) sugere a existência de cinco tipos de testemunhas: as 

“ testemunhas vítimas” que se identificam com as vítimas e temem ser o próximo alvo, 

por vezes participam nas agressões, assumindo o papel de seguidores do agressor; “as 

esquivas”, que assistem às agressões, mas não assumem qualquer tipo de posição, ou por 

não possuírem competências para agir de forma assertiva e eficaz, ou por acharem que não 

há nada a fazer; as “ambivalentes”, não revelam sentimentos precisos sobre as dinâmicas 

e os papéis do bullying, existindo por este motivo alguma indefinição relativamente ao 

papel que desempenham na dinâmica de poderes; as “capacitadas”, são jovens com uma 

enorme confiança ou poder para intervirem pessoalmente em situação de conflito ou, 

caso não o consigam, para procurarem a ajuda necessária junto de terceiros 

(normalmente adultos); e “ as testemunhas bullies (ou seguidores)”, são as 

testemunhas que incentivam os agressores ,  cont inuando as  agressões.  

Twemlow et al. (2010:76) apresenta oito tipos de perfis para as 

testemunhas:“testemunhas agressoras/agressivas (bully bystanders)” que têm um papel 

ativo na agressão, mas raramente tomam a iniciativa; “testemunhas marionetas (puppet-

master bystanders)”, planeiam a gressão e manipulam os agressores para levar a cabo 
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a agressão, conseguindo imputar a responsabilidade a terceiros; as “ testemunhas 

alter-ego (alter ego bystanders)” que funcionam como se fossem “guarda-costas” do 

agressor; as “testemunhas passivas (e potenciais vítimas) (victim passive 

bystanders)”,revelam passividade perante os comportamentos agressivos e expressam 

medo; as “testemunhas falsas (sham bystanders)”, adotam posturas ambivalentes ou 

enganadoras, apoiando ora a vítima ora o agressor, por motivos de convivência social; as 

“ testemunhas afastadas (avoidant bystanders)”, assistem à distância aos 

comportamentos agressivos, mas consideram que aqueles assuntos não lhes diz respeito; 

as “testemunhas abdicadoras (abdicating bystanders)”, que não intervêm, mas consideram 

que a vítima é culpada por não se conseguir defender; as “ testemunhas altruístas 

(altruistic bystanders)” normalmente desaprovam as agressões e intrometem-se, tentando 

prestar apoio à vítima.  
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Quadro 4 - Classificação das testemunhas de acordo com Olweus (2005: 74), Salmivalli et al. (2001: 265; 2004: 252), Twemlow et al. (2010: 76) e Beane 

(2011:190) 

 

 

Tipo de bystanders  
 

Postura(s) 
 Olweus 

(2005: 74) 
Salmivalli et al. 

(2001: 265; 2004: 252) 
Twemlow et al. 

(2010: 76) 
Beane 

(2011: 190) 

 

D
o
 la

d
o
 d

o
 a

g
re

s
s
o
r 

Seguidoras (follower 

henchmen) 
Assistentes 

(assistants) 
Agressoras 

(bully bystanders) 
Testemunhas bullies 

(seguidores) 
• Desempenham um papel ativo na agressão; no entanto, 

raramente tomam a iniciativa 

  Marionetas 

(puppet-master 

bystanders) 

 • Planeiam a agressão e conseguem, por via da manipulação, que 

a mesma se concretize e terceiros sejam responsabilizados pelos 

atos 
  

Apoiantes 

(supporters) 
 • Manifestam apoio pelo bully, mas que não desempenham um 

papel ativo na agressão 

Apoiantes passivos 

(passive supporters) 
Instigadores 

(reinforcers) 
• Admiram o agressor, mas não manifestam o seu apoio de forma 

aberta 

  Alter-ego 

(alter ego bystanders) 
• Funcionam como guarda-costas do agressor (leader) de um 

grupo de alunos 

 

A
m

b
iv

a
le

n
te

s
 o

u
 N

e
u
tr

a
is

 

Passivas (vítimas) 

(victim passive 

bystanders) 

Testemunhas vítimas • Deixam-se usualmente arrastar para uma situação de conflito por 

revelarem passividade ou medo 

Falsas 

(sham bystanders) 
 • Adotam posturas enganadoras - que ora se aproximam do 

agressor ora da vítima - mas sempre por motivos de conveniência 

Espectadores 

descomprometidos 

(disengaged  onlookers) 

Outsider 

(outsiders) 
Afastadas 

(avoidant bystanders) 
Testemunhas esquivas • Assistem ao que acontece, mas não tomam posição pois 

consideram que nada têm a ver com o assunto 

  Abdicadoras 

(abdicating bystanders) 
 • Não intervêm, mas culpabilizam a vítima pela sua incapacidade 

de reação; projeção da sua identidade em terceiros 

D
o
 l
a
d

o
 d

a
 

v
ít
im

a
 Prováveis defensores 

(possible defenders) 
 Testemunhas ambivalentes • Não aprovam das agressões que presenciam, sentem que 

devem ajudar a vítima, mas não o fazem 

Defensores do alvo 

(defenders of the target) 
Defensores 

(defenders) 
Altruístas 

(altruistic bystanders) 
Testemunhas capacitadas • Desaprovam das agressões e ajudam (ou tentam fazê-lo) a 

vítima 

 Fonte: Sá, José Ilídio Alves (2012: 113)
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            3.3.2- A postura das testemunhas 

A prestação de apoio por parte de um aluno a um colega que se encontra numa 

situação difícil ou perigosa requer indubitavelmente alguma competência emocional e 

confiança e, na maior parte das situações, valentia da parte de quem vai intervir, sobretudo 

se o objetivo é a resolução do conflito (Ahmed, 2005: 23; Rigby & Johnson, 2006: 427). 

Durante os últimos anos, vários foram os estudos que comprovaram que um número 

significativo de jovens testemunhas não adota uma postura proativa para defender a vítima 

(Cross et al., 2009; Middleton, 2008; Rigby & Johnson, 2006: 432; Whitney & Smith, 

1993: 17) não obstante a sua não concordância com este tipo de atos e as formas de 

grande violência física e psicológica a que assistem em alguns momentos. A este propóstio 

Pereira (1997:184), r e f e r e  que a própria escola não promove junto dos elementos da 

comunidade educativa, a denúncia das ocorrências de agressão/bullying. 

Esta atitude passiva e de indiferença, assenta em diversos motivos, assim Beane 

(2011:34), Sindy (2006:99) e Thompson et al. (2003:39-40), por exemplo, defendem que, 

as testemunhas por presenciarem situações de bullying, estão expostos a uma 

forte “pressão social” que condiciona a intervenção proativa e determinada da sua parte, uma 

vez que ao tomar uma atitude ativa de intervenção, é  mui tas  vezes  mal  acei te  tan to  a  

n ível  socia l ,  como a  n ível  cul tura l .  A in tervenção  em s i tuações  de 

bul lying pode ser  en tendida  como uma forma condenável de intromissão não oportuna 

na esfera privada de terceiros ou censurada por ser confundida com delação gratuita. Os 

constrangimentos ao nível da intervenção defletem da existência de normas (ou códigos de 

conduta) grupais informais partilhadas (que naturalmente não podem ser quebradas) ou de 

laços de amizade ou de afetividade compartilhados com o agressor (Almeida et al., 

2008a: 21; Pepler & Craig, 2000: 23). Noutras conjunturas, as testemunhas receiam que 

uma intromissão efetiva da sua parte possa vir a dificultar e a agravar ainda mais a 

situação difícil em que a vítima se encontra envolvida. 

Fante (2005:70), Salmivalli et al. (2010:443), Sampson (2009: 6), Schwartz et al. 

(2008: 8) ou Wessler (2003:36), também analisaram esta aparente apatia no que 

concerne aos comportamentos de bullying como sendo o resultado de um receio 

precoce e antecipatório de virem a curto ou a longo prazo, a ser eles próprios a 

“desempenhar” o papel indesejável da vítima. Existem outras situações em que se depreende 

que o problema tem a ver, não tão-somente com a posição dominante em que o agressor 

se encontra (Salmivalli, 2010:115; Salmivalli et al., 2010:443; Schwartz et al., 2008:8), mas 
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igualmente com a falta ou escassez de competências relacionais e sociais que estas 

testemunhas privilegiadas revelam para se conseguirem imiscuir capazmente nestes 

episódios delicados. 

McDougall (2007:7), Olweus (1999:20), Roland & Vaaland (2006:17), Salmivalli 

(2010:115) e, ainda, Stephens (2010:8) r e f e r e m  q u e  a s  t e s t e m u n h a s  a c a b a m  p o r  

irradiar qualquer sentimento de responsabilidade, uma vez que, por vezes, têm dúvidas 

quanto à intencionalidade e seriedade da agressão, e manifestam receio de que uma atitude 

mais ativa da sua parte possa ser censurada e objeto de ridículo por parte de terceiros. 

Craig & Pepler (1995:84) justificam alguma desta indiferença com a insensibilidade 

patenteada por muitos dos pares, resultante em grande medida de uma exposição e 

convivência diária com atos de violência. 

Os agressores elegem como vítimas, jovens que possuam alguma fragilidade 

psicológica, de integração social ou física. Deste modo, os j o v e n s  que fazem parte de 

g r u p o s  de amizade,  onde alguns elementos  manifestam popularidade, conseguem 

afastar a atenção indesejada de eventuais agressores. Como frisam Pellegrini & Long 

(2004:113-114), uma agressão exercida sobre um jovem socialmente aceite pelos pares 

pode revelar-se contraproducente para o agressor, já que este comportamento agressivo 

poderá ser objeto de retaliação, correndo o agressor risco de ser sancionado socialmente 

por parte dos amigos da vítima. Por este motivo, e pela necessidade intrínseca de não vir 

a pôr em risco o seu estatuto, o agressor evita envolver-se com este grupo de jovens, 

procurando preferencialmente alvos que tenham sido, por algum motivo, ignorados ou 

marginalizados pelos seus pares (Rodkin & Hodges, 2003: 390-391). 

 

 

3.4- O ciclo da agressão do bullying 

De acordo com o papel que desempenham nas manifestações de violência e agressão, 

os intervenientes podem ser definidos dentro dos seguintes perfis: agressor, vítima, 

vítima/agressor e o observador. (Olweus, 1978; Pereira, 2002). Deste modo existem 

diferenças nos papéis que cada um assume ou executa no ciclo de agressão mais comum 

verificado entre os alunos envolvidos em casos de bullying no contexto escolar. Os agressores 

consideram-se líderes e por isso pensam que todos devem realizar as suas vontades, querendo 

ser o centro das atenções. Sentem prazer em ameaçar, agredir ou ridicularizar as vítimas. De 

acordo com Pinheiro (2006, citado por Griffin & Gross, 2004) a longo prazo as 
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Defensores da vítima 

(detestam o bullying e 

ajudam ou tentam ajudar 

a vítima) 

consequências para os agressores podem ser desastrosas, uma vez que passam pelo 

envolvimento em situações de violência doméstica, delinquências ou outros crimes de 

maiores vultos. 

Apesar dos dois principais intervenientes no bullying serem o agressor e a vítima, 

este fenómeno acaba por afetar todos os que nele participam de forma direta ou indireta 

(Fonseca & Veiga, 2007). Barros, Carvalho e Pereira (2009) e  N e to  (20 0 6)  designam o 

conjunto de todos os intervenientes destas situações como o ciclo de agressão e Salmivalli 

(2010: 114) como “ “bullying circle” in which eight different bystander modes of reaction 

represent the combinations of children's attitudes to bullying (positive–neutral– indifferent–

negative) and behaviors (acting vs. not acting)”. 

        Figura 2- O ciclo da agressão (Neto, 2006) 

Agressor (Bully)                                                                    Vítima (Bullied) 

 

 (Dan Olweus) 

                                                         “The bullying 

                                                                Circle” 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                

          

 

                                                                  

 

 

             

  

              

 

 

 

                     

             Os espectadores                                                                Quebrar o Ciclo 

                                                           Podem ou não 

Agressor/Agressores 

(Inicia a agressão e 

toma parte nela) 

Seguidores 

(tomam parte ativa, mas 

não são eles a iniciarem 

o processo) 

 

Defensores potenciais 

(não gostam dos agressores, 

mas não ajudam as vítimas) 

Apoiantes 

(apoiam a tortura, mas 

não tomam parte nela. 

São bullies passivos 

Apoiantes Passivos 

(estão do lado dos 

bullies, mas sem apoio 

declarado) 

“Voyeurs” 

(assistem, mas não tomam 

partido) 
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 As vítimas são normalmente crianças frágeis, indefesas, tímidas e que se sentem 

desiguais. Demonstram medo e vivem muitas vezes isoladas do restante grupo/turma. De 

acordo com Duncan (1999) as crianças vítimas de bullying têm uma maior probabilidade de 

sofrer de depressão na idade adulta.  

Parker & Asher, citado por Pereira (2008:51) destacam que  

(…) a rejeição social que as vítimas frequentemente experienciam é um sólido 

indicador de problemas de ajustamento na adolescência e na vida adulta. Além dos 

efeitos a longo prazo que também são preocupantes, especialmente os que estão 

relacionados com a autoestima e a capacidade de se relacionar com os outros.  

Relativamente às testemunhas ou espectadores passivos, tornam-se observadores dos 

fatos violentos e aprendem a conviver com o fenómeno do bullying, mas mantêm-se em 

silêncio, tendo sentimentos negativos em relação aos fatos observados. “ Quando 

identificados um autor e uma vítima, ambos devem ser orientados. Os seus pais devem ser 

alertados e estar cientes que os seus filhos, agressor ou agredido (ou ainda observador), 

precisam de ajuda especializada”. (Nogueira, 2005: 101) 

 

 

3.5- Os restantes elementos da comunidade educativa 

As escolas continuam a dar pouca atenção aos problemas que advêm dos 

comportamentos agressivos, sobretudo se tivermos em conta a sua dimensão e os efeitos 

nefastos que provoca em todos os intervenientes (Amado & Freire, 2002: 63; Swearer et al., 

2010: 38). Pepler & Craig (2000: 10) advertem que tanto os docentes como os diretores dos 

estabelecimentos escolares subestimam a verdadeira extensão e as consequências do bullying 

nas suas escolas. Esta atitude pode dificultar, ou mesmo impossibilitar a adoção de qualquer 

medida para prevenir ou cessar este fenómeno.  

Face ao exposto, o contributo dos adultos, dentro e fora da escola, assume crucial 

importância no que concerne à indispensabilidade de serem estes a não negligenciar a 

temática e, consequentemente tentar encontrar soluções assertivas e adequadas, de modo a 

que o fenómeno seja inequivocamente enfrentado e resolvido com firmeza e 

determinação. 

 



Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 62  
 

 

3.5.1- A direção da escola 

O diretor de qualquer estabelecimento de ensino é o representante máximo de toda a 

comunidade escolar, tendo por isso o dever de garantir todos os direitos dos alunos que 

frequentam a instituição, tendo especial atenção para com os alunos que manifestam sinais de 

estar desprotegidos ou fragilizados. (Field, 2007: 40; Limber,  2004: 359; 2006: 27; Mellor 

1997a: 19; Sampson, 2009: 1 e Shaw,  2004:102-103) e Wessler & Preble (2003: 74).  Deste 

modo, a escola deve implementar inciativas que visam assegurar o bem-estar e segurança dos 

seus alunos. A implementação destas iniciativas, passa por colocar todos os recursos 

necessários, sejam eles materiais, financeiros e humanos, ao serviço de uma política de 

segurança para a instituição escolar.  

De acordo com Sharp & Thompson (1995: 24-25), as  escolas  devem assumir o 

compromisso de não consentirem quaisquer incidentes de bullying, impondo regras e 

medidas preventivas do fenómenos e implementando projetos de intervenção para irradiar 

comportamentos agressivos. 

Hill & Hill (1994: 29) referem que sendo o Diretor, considerado um modelo, por 

toda a comunidade educativa, deve implementar medidas que reduzam, em número 

considerável, os incidentes de violência. Estas medidas passam pela presença sistemática de 

adultos (assistentes operacionais ou professores) em locais que apresentem à partida maior 

risco, como o são os recreios, corredores da escola, o refeitório ou os campos de jogos (Hill 

& Hill, 1994:31). Outra medida que pode ser tomada pelo diretor passa pela promoção, junto 

de toda a comunidade escolar, de um “clima de escola” que condene, e considere 

intolerável, quaisquer tipos de condutas de agressividade (Feinberg, 2003: 10). 

A direção de algumas escolas patenteia uma certa relutância na admissão frontal da 

existência de problemas análogos aos do bullying (Besag, 1989: 5; Fante, 2005: 51), 

atitude que só se justifica com o medo de ver vulnerabilizada a imagem da instituição que 

lideram perante a atenta opinião da comunidade. Admitir a  ex is tência de 

comportamentos de  bul lying na  escola  é o  passo primordial  na busca de  

uma solução eficaz. 
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3.5.2- Os professores 

A atuação do professor pode inibir comportamentos de agressividade nos seus alunos, 

ou, pelo contrário, encorajar de forma indireta este fenómeno (Gini, 2006:6; Hanish et al., 

2004:147; Oliver & Candappa, 2007:79; Rigby & Bagshaw, 2003:543; Rodkin & Hodges, 

2003:391), po r  i s so  é  impresc indíve l  a  sua  p resença  nos programas de prevenção 

e de intervenção, dinamizados pelas escolas (Holt & Keyes, 2004: 133). 

Importa referir que devido às dinâmicas dissimuladas que caraterizam os 

fenómenos de bullying,  tanto os  professores  como pessoal assistente defrontam-se 

com a desvantagem de não conhecerem efetivamente a real dimensão do problema, uma vez 

que os conflitos acontecem quando estes estão pouco atentos ou fisicamente ausentes 

(Arora, 1989: 45; Beane, 2006: 9, 2011: 20; Formosinho & Simões, 2001: 67-68; Hanish et 

al., 2004: 147; Holt & Keyes, 2004: 123; Menesini, 2008: 256; Pearce & Thompson, 1998: 

528; Raskauskas et al., 2010: 3; Sharp, 2002: 8; Sindy, 2006: 18-19; Thompson et al., 2003: 

98). Alguns estudos (Ahmed, 2005:45; Arora, 1989:45; Yoon & Kerber, 2003: 28) 

demonstram uma clara discrepância entre os relatos feitos por alunos e por professores 

relativamente à ocorrência de bullying nas escolas. 

Os estudos realizados revelam que um número considerável de episódios de bullying 

nas escolas desenrola-se num local “fora do alcance dos radares” formais ou informais das 

instituições (Vaillancourt et al., 2010: 214; Wessler & Preble, 2003: 36), em espaços 

recônditos pouco frequentados e debilmente vigiados por adultos, sobretudo por professores. 

No entanto, sabemos que alguns episódios de agressivadade acontecem em contexto de 

sala de aula, na presença de docentes. E s t e s  e p i s ó d i o s  d e  b u l l y i n g  s ã o  perpetrados 

de forma premeditada, deliberada e subtilmente ocultada, por isso, muitos professores só 

tardiamente têm conhecimento da sua ocorrência (Besag, 1989: 4; Sharp, 2002: 4). Muitas 

vezes, são inclusivamente os últimos a saber da ocorrência destas situações; noutros casos, 

nunca chegam a ter conhecimento das mesmas.  

Quando o professor assiste e tem conhecimento dos comportamentos agressivos dentro 

da sua sala de aula,  nem sempre consegue atuar do modo mais conveniente e assertivo. 

Se o professor deixar passar impune uma agressão, pode estar a emitir sinais erróneos ao 

agressor, ou seja, o agressor pode induzir que o professor pode não aprovar, mas aceita o seu 

comportamento e a vítima, por outro lado, pode intuir que o professor desvaloriza a agressão, 

não se preocupa com a situação ou não tem capacidade para atuar e para a proteger (Rodkin 

& Hodges, 2003: 392; Yoon & Kerber, 2003:32). 
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Holt & Keyes (2004:123) e Yoon & Kerber (2003:32) a p r e s e n t a m  a l g u m as  

explicações para justificar estas dificuldades interventivas por parte dos docentes. O 

professor manifesta tendência para desvalorizar certas formas de agressão menos notórias, 

como o isolamento social ou a intimidação verbal. Outro fato apresentado é a desmotivação 

por parte dos professores para intervirem junto dos alunos que revelam fracas  

competências sociais e relacionais e maiores dificuldades de interação social com os seus 

pares. Por último, os autores referem que os alunos vítmas de bullying não procuram ajuda 

junto dos professores, por não acreditarem que estes têm uma solução para este tipo de 

comportamentos, ou que terem dúvidas de que os docentes lhes consigam proporcionar a 

proteção desejada ou esperada. 

Os professores têm de assumir um papel mais ativo e relevante na prevenção e na 

resolução de situações de agressão repetida. Rodkin & Hodges (2003: 391) consideram que 

muitos professores subestimam a importância que podem assumir na resolução dos 

comportamentos de bullying. Olweus (2005:26) refere, a este propósito, que as atitudes dos 

docentes perante os problemas de agressão/vitimação provocados pelo bullying são 

decisivos para a sua maior ou menor ocorrência na escola e na sala de aula, em particular. 

Os docentes manifestam particular preocupação com a preparação das atividades de 

carácter pedagógico e com os programas e currículos que é necessário cumprir, e por vezes 

descuram, de forma inconsciente, determinados tipos de interações pessoais negativas que vão 

ocorrendo entre os seus alunos (Formosinho & Simões, 2001: 68; Pereira, 2001: 24; Sharp, 

2002: 4; Swearer et al., 2009: 104; Wessler & Preble, 2003: 50). Esta pos tura  pode 

evidenciar como já referimos que, por um lado, os docentes não consideram que o bullying 

necessita de ser debatido, estudado, “conversado”, mas também pode significar que existe, por 

parte do docente, um desconhecimento sobre o fenómeno, o que não lhe permite nem 

identificar nem intervir perante comportamentos agressivos. Estas explicações parecem-nos 

aceitáveis, pois acreditamos que todos os docentes se preocupam c o m  a segurança e bem-

estar dos seus pupilos, no entanto, consideramos preocupante que exista uma percentagem tão 

elevada da ocorrência de bullying, em contexto de sala de aula, na presença do professor.   

Os professores devem promover diariamente, com os seus alunos, um espírito grupal 

salutar e fomentar normas positivas de relacionamento interpessoal e de respeito mútuo 

(Martins, 2007: 66), de forma a imunizar o surgimento indesejado e sistemático de conflitos 

(Hanish et al., 2004: 155; Robinson et al., 2006: 100). 

Doll et al. (2004: 167-168) e Maya (2002: 20) aditam que outra forma de melhorar o 

clima relacional, em contexto de sala de aula, e do grupo/turma, passa pela melhoria das 
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relações pessoais do professor com os seus alunos, a consolidação das redes de apoio entre os 

pares, o que provocaria uma diminuição de tensões, de angústias e dos problemas 

comportamentais e disciplinares dos alunos. 

 

 

3.5.3- Os assistentes operacionais 

Sempre que a campainha toca e os alunos invadem os espaços fora da sala de aula, os 

assistentes operacionais iniciam a sua função de vigilância e de acompanhamento. Muitas 

vezes, estes funcionários confrontam-se sozinhos com situações imprevistas de agressão entre 

alunos, tentando resolvê-las da maneira que consideram mais assertiva e eficiente. Esta 

resolução de conflitos tem apenas por base a sua experiência de vida e as suas caraterísticas de 

ordem temperamental, uma vez que são raros os assistentes operacionais que possuem 

formação profissional na área da gestão e mediação de conflitos. Muitos destes profissionais 

deparam-se com enormes dificuldades na identificação de episódios de bullying, facto que 

limita uma subsequente intervenção. 

Assim, parece-nos que a irradiação dos comportamentos agressivos do recinto escolar, 

passa pela aposta na formação contínua pelos assistentes operacionais, o que contribuirá para 

que estes funcionários, que conseguem manter um relacionamento de proximidade com 

os alunos, adquiram as competências indispensáveis para conseguirem lidar de forma mais 

assertiva com situações de agressão, prevenindo, sempre que possível, a sua ocorrência e, 

sempre que não for inteiramente possível, optarem pela estratégia mais adequada às 

circunstâncias para solucionar a contenda. 

 

 

3.5.4- Os pais e encarregados de educação 

Diariamente as notícias de bullying multiplicam-se nos diversos meios de comunicação 

social, muitos agregados familiares ouvem ou leêm notícias que relatam comportamentos 

agressivos de interação entre pares. Ouvem, leêm e esquecem. O pior é quando o fenómeno de 

bullying atinge as famílias e é conjugado na primeira pessoa. Como é previsível, os pais 

raramente estão presentes, quando as agressões sobre os seus filhos acontecem (Doll et al., 

2004:169). Assim, quando os pais têm conhecimento das situações de agressão, já o 

processo está muito avançado, tendo os progenitores imensas dificuldades em lidar com o 

problema e acima de tudo em arranjar uma solução que o resolva.  
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Por vezes, o não saber como atuar neste contexto resulta, em primeiro lugar, do 

facto dos pais acharem que estas situações, como outras que se vivenciam, só atingem 

indelevelmente os outros. Em segundo lugar, a complexidade aumenta com a manifesta 

escassez de conhecimentos e de formação dos pais para lidarem de forma assertiva, correta 

e eficaz com este fenómeno. Atualmente existem inúmeros sítios na internet e livros que 

informam e aconselham os pais a lidar de forma assertiva com situações de bullying, 

transmitindo conselhos práticos aos progenitores, promovendo fóruns de discussão online ou 

disponibilizando linhas telefónicas de apoio.  

 Os pais dos alunos que se envolvem em episódios de bullying, não estando 

familiarizados com a problemática, não tendo conhecimento dos diversos meios que 

têm ao seu dispor para se informarem e tecerem estratégias de atuação, nem tendo 

formação específica nesta área, optam apenas por dialogar com os seus filhos, 

acreditando que “tudo se irá resolver” Dan Olweus (2005:21).  

Ferreira et al. (2001: 237) afirmam que os pais e encarregados de educação não têm 

frequentemente conhecimento, em tempo considerado útil, do envolvimento dos seus 

educandos em comportamentos agressivos, pelo que, na perspetiva das referidas autoras, os 

pais destes jovens (sejam elas vítimas, agressores ou testemunhas) devem ser imediatamente 

notificados pelas escolas. Acrescentam, ainda, que para além desta vertente informativa, os 

responsáveis pelos estabelecimentos de ensino têm a obrigação de diligenciar ambientes que 

possam encorajar os pais a envolverem-se e a participarem em programas de prevenção do 

bullying, uma vez que o seu envolvimento é fulcral na resolução do fenómeno. 

Os pais dos alunos envolvidos em agressões repetidas, revelam um estado emocional 

ambivalente, pois como referem Rocks & O’Moore (2002: 4) e Young (1998: 33), estes por 

um lado sentem-se impotentes, transtornados e frustrados porque não conseguirem ajudar os 

seus educandos a resolver os comportamentos agressivos em que estão envolvidos, por outro 

lado, receiam que qualquer interferência da sua parte possa contribuir para exacerbar ainda 

mais a situação. Beane (2011: 105) e Mellor (1997a: 1) corroboram com esta perspetiva 

e alertam para o facto destes  sentimentos de frustração e de revolta poderem 

conduzir a novas formas de agressão, uma vez que os familiares das vítimas podem agir de 

forma precipitada e errónea e contribuir para um agravamento da situação. Para evitar este 

tipo de situações, Coloroso (2003: 145-146) e Mellor (1997a:7) aconselham que os pais das 

vítimas jamais entrem em confronto com os pais dos agressores, ou mesmo com o próprio 

agressor, uma vez que os ânimos poderão exaltar-se e em vez de se conseguir um efeito 

apaziguador, poderá conseguir-se apenas mais comportamentos violentos. Daí que o mesmo 
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autor (Mellor, 1997a: 8) aconselhe os pais a preservar a integridade física e emocional do 

jovem e a pensar nas consequências indesejadas e nefastas que uma reação intempestiva pode 

noutra perspetiva, acarretar no relacionamento futuro entre pais e filho. 

Aquando de uma denúncia de violência em contexto escolar, os pais ou encarregados de 

educação devem levar a sério a situação, não tentando menorizar, elucidar ou desculpar o 

comportamento do agressor (Beane,2011:101; Carvalhosa, 2010: 36; Coloroso, 2003: 145-

146),  d e v e n d o  d i r i g i r - s e  ao estabelecimento de ensino e relatar os factos de que 

têm conhecimento a um responsável da instituição (Young, 1998: 33). De acordo com o 

mesmo autor, muitos são os pais que lamentam a inação e inércia das escolas, perante os 

comportamentos agressivos, acusando-a de não resolver a situação. Assim, Coloroso 

(2003:143-144), aconselha os pais a adotarem um estilo educativo que leve os seus 

educandos a reforçarem a sua autoestima e a enfrentarem de forma pos i t iva  as  

contrariedades  da  vida. Este tipo de postura perante a vida promoverá nos jovens, a 

médio e longo prazo, a necessidade e a vontade de falarem com os seus progenitores 

sempre que necessitarem de apoio, uma vez que têm a certeza que os mesmos adotarão uma 

postura instrutiva e construtiva, que permitirá a resolução da situação/problema. 

Carvalhosa (2010:3) e Field (2007:45) referem que os pais s e  apresentam 

indubitavelmente como sendo o principal exemplo e modelo para os seus filhos. Assim, 

mesmo depois de entrarem na escola, as crianças desenvolvem no seu seio familiar 

algumas das competências que as podem colocar na posição de agressores (Duncan, 2004: 

227). 

Os modelos educativos aplicados pelos pais, muitas vezes catalogados por práticas 

contraditórias e imerecidas, assentes em elocuções e atos hostis, pela inexistência de laços 

afetivos sólidos entre os membros da família, pelo testemunho de episódios de “violência 

doméstica ou até pela existência de situações de bullying entre irmãos, de agressões entre 

pais e filhos” (Craig et al., 1998: 12; Duncan, 2004:227; Sharp & Smith, 1995:4) “potenciam 

claramente o surgimento de comportamentos hostis entre os mais novos.” 

Na perspetiva de Craig et al. (1998:30), ao optarem por práticas parentais deste tipo, 

os pais favorecem a replicação de comportamentos antagónicos e antissociais por parte dos 

seus educandos nas relações que estes estabelecem com os seus pares, não estando, por outro 

lado, capacitados para lhes transmitir as técnicas apropriadas para a solução de problemas 

sociais. 

Duncan (2004:240) sintetiza nos quadros n.º 5 e n.º 6 a influência que algumas 

caraterísticas psicológicas e d e  a t i t u d e  apresentadas pelos progenitores ‒ e respetivos 
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modelos educativos familiares – podem ter nos comportamentos dos filhos (vítimas, vítimas 

provocadoras ou agressores). 

 

Quadro 5 - Caraterísticas psicológicas e atitudinais dos progenitores e modelos 

educativos familiares – adaptado de Duncan (2004: 240) 

Caraterísticas psicológicas e atitudinais dos progenitores das vítimas 

 Vítimas Masculinas   Vítimas Femininas  

Mães   Pais Mães  Pais 

Excessivamente  protetoras 

Controladoras 

Restritivas 

Excessivamente  envolvidas 

Afetuosas 

Distantes 

Críticos 

Ausentes 

 Hostis 

Distantes Frias 

Ameaçadoras 

Controladoras 

  

Modelo educativo familiar 

 Vítimas Masculinas   Vítimas Femininas  

Coesão 

União 

Afeto 

 Disfuncional 

Reduzida comunicação 

Pouco afeto  

Negligente 

 

Modelos educativos familiares dos agressores e das vítimas provocadoras 

 Agressores   Vítimas  provocadoras  

Pai ausente 

Baixa coesão 

Pouco afeto 

Necessidade elevada de poder 

Permite/encoraja a agressão 

Abuso físico constante 

Disfuncional 

Autoritário 

Punição física dura 

 
 

 

 

Abuso físico 

Violência doméstica 

Mãe hostil 

Mãe submissa 

Pais indiferentes/ausentes 

Negligência 

Pouco afeto 

Disciplina inconsistente 

Ambiente negativo 

 

 

Fonte: Sá, José Ilídio Alves (2012: 126) 

 

Duncan (2004: 241) destaca ainda que a sobreproteção evidenciada por algumas mães 

para com os seus filhos, coloca-os em situação de considerável risco, sobretudo quando estes 

se encontram na possível posição de vítimas. Torna-se urgente que sejam “educadas” no 

sentido de inculcarem nos seus filhos uma maior autonomia e, por outro lado, a assunção 

efetiva de algumas tomadas de risco no dia-a-dia. No que se refere à figura parental, devem 

igualmente ser promovidas formas de relacionamento marcadas por uma maior 

proximidade e maior transigência para com os seus educandos. Os pais e encarregados de 
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educação devem, por fim, ser apoiados no sentido de promoverem um relacionamento mais 

próximo e afetivo com os seus descendentes e, nos casos de comportamento 

desadequado, de aplicarem punições coerentes e ajustadas à gravidade dos atos. 
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Quadro nº 6- Quadro síntese do papel a desempenhar por cada um dos atores 

 

Direção Professores Assistentes Operacionais Alunos Pais/Famílias 

• Servir de referência perante o 

corpo docente e não docente, 
alunos e pais – liderança forte 

• Servir de referência para os alunos 

não apenas em termos científicos, mas 
igualmente no que concerne atitudes e 

comportamentos 

• Servir de referência para os 

alunos nos espaços exteriores à sala 
de aula 

• Servir de referência para os 

respetivos pares 
• Servir de referência para os filhos (e 

mesmo para os colegas dos filhos) 

• Garantir os direitos dos alunos, 
nomeadamente o direito à sua 

proteção e segurança 

• Contribuir ativamente para o êxito da 
implementação das medidas de 

prevenção e de intervenção 

• Exercer funções de vigilância e de 
supervisão pró-ativas 

• Participar ativamente na tomada de 
decisões da turma e da escola 

• Implementar modelos educativos 
positivos 

• Reconhecer a probabilidade de 
existência do fenómeno na sua 
escola 

• Contribuir para a criação de climas 
de sala de aula positivos e 
promotores de valores de uma 

convivência salutar entre alunos 

• Elevar os níveis de atenção • Prestar maior atenção aos sinais de 
alerta evidenciados pelos seus 
colegas 

• Prestar maior atenção aos sinais de 
alerta evidenciados pelos seus alunos 

• Promover um clima de escola 

que condene firmemente os 
comportamentos agressivos 

• Implementar com regularidade 

dinâmicas pedagógicas que 
desenvolvam as competências 

pessoais e relacionais dos alunos 

• Adquirir e desenvolver 

competências no âmbito da 
mediação de conflitos 

• Adotar posturas pró-ativas sempre 

que presenciem situações de agressão 
ou de discriminação 

• Prestar apoio aos filhos em caso de 

envolvimento (na qualidade de 
vítima ou de agressor) 

• Assumir um papel decisivo na 

implementação de 

programas/medidas de prevenção e 
de intervenção 

• Promover a discussão partilhada e 

participação dos alunos na tomada de 

decisões 

• Fortalecimento dos laços afetivos e 

dos níveis de confiança junto dos 

alunos 

• Contribuir para a criação de um 

clima de turma positivo e 

promotores de valores de uma 
convivência salutar entre alunos 

• Colaborar ativamente com a escola 

na adoção das medidas de prevenção 

e de intervenção 

• Disponibilizar os recursos 

humanos, materiais e financeiros 
necessários à implementação das 

medidas de prevenção e de 
intervenção 

• Prestar maior atenção às relações 
interpessoais dos seus alunos 

• Detetar e participar de modo 
célere os incidentes 

testemunhados ou relatados 

• Desencorajar comportamentos 
agressivos ou discriminatórios 

manifestados por colegas 

• Reportar as situações de bullying 

conhecidas ou testemunhadas pelos 

filhos aos responsáveis da escola 

• Promover sessões de 

(in)formação/campanhas  de 

sensibilização destinadas a todos os 
elementos da comunidade escolar 

• Prestar maior atenção aos sinais de 

alerta evidenciados pelos seus alunos 
• Identificar os alunos que se 

encontram em situação de maior 

risco 

• Adotar posturas de maior 

afetividade, ajuda, interesse, 

tolerância, solidariedade pelos 

colegas 

• Supervisionar e monitorizar os 

comportamentos dos filhos (em 

relação ao uso dos computadores) 

• Promover a implementação de 

mecanismos de comunicação e 
denúncia de agressões 

• Atuar de forma célere e assertiva em 

situações de conflitualidade ou de 
discriminação ocorridas entre alunos 

• Encorajar os alunos a encetarem 

relações interpessoais onde 
prevaleçam os princípios associados a 
uma cidadania positiva 

• Reportar as ocorrências 

presenciadas ou contadas por 
colegas a um adulto da escola 

• Definir regras de utilização de 

telemóveis e computadores 

• Estreitar os relacionamentos com a 

família dos seus alunos 
• Estreitar os relacionamentos com a 

família dos seus alunos 
• Estreitar os relacionamentos com a 

família dos seus alunos 
• Estreitar os relacionamentos com os 

colegas e os professores da turma 
• Estreitar os relacionamentos com a 

escola do(s) seu(s) filho(s) 

 

Fonte: Sá, José Ilídio Alves (2012: 128) 
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Capítulo 4- Fatores associados ao bullying  

“(…) a atenção da sociedade só se volta para o 

problema quando os meios de comunicação, de forma 

sensacionalista, divulgam as tragédias ocorridas nas 

escolas, gerando insegurança para a comunidade 

escolar, sem que as suas verdadeiras causas sejam 

focadas.” 

Fante (2005: 30) 

 

 

4.1- Fatores de Génese de Bullying 

O ser humano é um ser eminentemente sociável que interage na teia social que o 

envolve, partilhando atitudes, experiências e valores na procura insaciante de estabilidade e 

segurança. As várias estruturas sociais que cimentam a sua existência, muito peculiarmente a 

família e o grupo de pares, vão ser que ao longo de todo o desenvolvimento humano, agentes 

de mudança de incontestável importância no processo de socialização do indivíduo. 

No que concerne à socialização, é dúbio referir quais as instituições (a família ou o 

grupo) que exercem maior influência em todo este processo. Considera-se que a família 

desempenha um papel avassalador nas primeiras fases da vida do ser humano, registando-se 

um declínio da sua influência à medida que a criança vai adquirindo independência e 

autonomia. Na fase “emancipação” é a escola, os meios de comunicação e principalmente o 

grupo de pares que assumem maior influência na atuação dos jovens. No entanto, não 

podemos esquecer que todas as instituições estão sujeitas a influências socioculturais da sua 

própria comunidade, daí que a sua análise não pode ser processada isoladamente. 

Vários autores tentaram elucidar a génese deste fenómeno recorrendo a fatores 

exógenos tais como a família, contexto social e os meios de comunicação e a fatores 

endógenos, nomeadamente o ethos da própria escola, além das relações interpessoais que se 

instituem na mesma. 

A violência em meio escolar afeta de forma nefasta os direitos democráticos 

fundamentais, já que “ toda persona tiene el derecho a verse libré de la opresión y de la 

humillación repetida e intencionada tanto en la escuela, como en todo el ámbito social” 

(Olweus 1998:69). 
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Deste modo apresentaremos no nosso estudo a análise de variáveis correlacionadas 

pois concordamos com Charlot & Emim (citado por Dupâquier, 2000: 67):” L’établissement 

n’est pas responsable de la violence qui règne en son sein puisqu’il n’est que le reflet de 

phénomènes extérieurs qui lui échappent en grande partie”. 

 

4.2- Fatores exógenos 

4.2.1- O contexto social 

De acordo com Rochex (2003:16), muitos são os fatores externos à escola que 

influenciam o comportamento das crianças. O mesmo autor refere que “os estabelecimentos 

escolares, são hoje penetrados por lógicas de desregulação, de des-socialização, ligadas a 

fenómenos sociais exteriores”. Tattum corrobora esta afirmação, salientando que “schools are 

a part of the society they serve, and in this respect reflect many of the manifest changes in 

social behaviour” (1989:2). Assim, de acordo com os autores acima citados, a escola e o 

contexto social são variáveis que terão imperiosamente de ser consideradas na compreensão 

do fenómeno de bullying. 

O bullying resulta de uma questão social complicada que muitas vezes, advém da 

própria sociedade em que a escola está inserida. Os estudos não têm sido consensuais 

relativamente à conexão existente entre os problemas de comportamento e o nível 

socioeconómico. De acordo com Farrington & Loeber, (1998, citado por Fonseca, 2007:20) 

“a pobreza e a pertença a classes sociais baixas constituem fatores de risco de delinquência, 

(…) particularmente elevado nas zonas mais degradadas e desorganizadas das grandes 

cidades”. Farrington (1998, citado por Negreiros, 2003:73) patenteou uma correlação entre o 

comportamento agressivo dos rapazes entre 8-10 anos de idade e a pobreza. 

De acordo com Rochex (2003) a violência é mais patente nos bairros urbanos, uma 

vez que estes ressentem dificuldades significativas tais como o desemprego e a pobreza, no 

entanto nem todas as escolas são afetadas socialmente da mesma forma.  

O´Morre (2008) verificou nos seus estudo que existe uma correlação entre o estatuto 

socioeconómico e os indíces de bullying existentes na escola. 

Porém, nem todos os investigadores patentearam as mesmas conclusões, assim Olweus 

(1998) adverte que a classe social não interfere na percentagem de crianças agressivas e 
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vítimas. Já Fernandez (1998) num estudo realizado a cerca de 1000 produções textuais 

realizadas por alunos de 14 e 15 anos que sofreram ou tiveram conhecimento de situações de 

bullying apontaram, a pobreza como uma possível causa destes comportamentos agressivos. 

O comportamento da sociedade perante a violência é um importante fator que pode 

fomentar a incidência de comportamentos violentos, assim uma sociedade individualista que 

incita a competição, não pode exigir uma atitude tolerante de quem se encontra inserido nesta. 

Silva (2004: 19) a este propósito afirma que a violência se deve 

 à quase absoluta consideração de regras e valores morais privados (fidelidade aos 

amigos, por exemplo) e ligados à glória (beleza, prestígio social e status financeiro) 

em detrimento ou pela banalização dos valores morais públicos (justiça, honestidade, 

respeito mútuo). 

Desta forma, as famílias devem transmitir e inculcar valores críveis e coerentes às 

crianças e jovens, de forma a reabilitar os valores morais instituídos. 

 

4.2.2- A família 

A família tem a árdua tarefa de transmitir de geração em geração a sua herança 

cultural e social, tendo por isso um papel preponderante na forma como as crianças se vão 

comportar socialmente e na forma como se vão relacionar com o seu grupo de pares. A 

família é um núcleo de vinculação, coesão e inter-relação, que tem a difícil função de 

desenvolver, na criança, a autonomia e a socialização, tendo assim um papel preponderante no 

comportamento que esta irá adotar na sua visão do mundo e na interação com os outros. Por 

socialização, entendemos ”a adaptação das crianças às características da sociedade em que se 

encontra inserida, transmitindo-lhes normas culturais e sociais que podem diferir segundo a 

família” Shaffer (1996:241). 

Daí, que a interpretação da família esteja associada ao meio cultural em que se 

encontra inserida pois “the family does not function in a vacuum” Maccoby & Martin 

(1983:3). Assim, o background étnico, a dimensão económica e social são aspetos que têm 

que ser tidos em conta quando se pretende analisar a instituição familiar. Deste modo, de 

acordo com a teoria da interação, a família pode ser entendida como um sistema constituído 

por diversos indivíduos que estabelecem relações de dependência entre si e cuja inter-relação 
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dos mesmos ocorre independentemente das caraterísticas pessoais de cada uma das pessoas 

(Maccoby & Martin, 1983). 

O modelo parental adotado pelas famílias tem um papel significativo no 

desenvolvimento psicossocial da criança, nomeadamente a adaptação social, o desempenho 

académico e ainda a psicopatologia. Baumrind (1991) e Putallaz & Heflin (1990) referem que 

cada modelo parental origina determinado padrão de caraterísticas das crianças. O modelo de 

práticas parentais delíneada por Baumrind (1991) baseia-se em duas dimensões: grau de 

exigência/controle (supervisão e disciplina) e grau de resposta às necessidades da criança 

(nível de promoção da individualidade e resposta às necessidades das crianças). A partir 

destas práticas, Braumrind propõe uma tipologia de três estilos parentais; o autoritário-

recíprocas (authoritative), em que a exigência dos pais e a sua capacidade de resposta às 

necessidades dos filhos, veicula normas de conduta clara baseadas no apoio e não na punição; 

o estilo autoritário, em que os pais se orientam pela estrita obediência, sem explicar as regras 

impostas aos seus filhos, apenas exigindo obediência e impondo a autoridade; e por fim o 

estilo permissivo, em que os pais atendem mais às necessidades das crianças, do que ao nível 

de exigência solicitado. Baseado neste modelo, Maccoby & Martin (1983) adicionaram o 

estilo de rejeição/negligência, neste estilo, as prática parentais apresentam um baixo nível 

relativo às extensões pais e filhos, pois o estilo disciplinar não é muito estruturado, o grau de 

suporte é fraco, apresentando, em alguns casos, um sentimento de rejeição. 

 Baumrind (1991) adverte que as crianças cujos pais adotam como práticas parentais 

um estilo autoritário-recíproco revelam melhores desempenhos sociais e cognitivos, no 

entanto as crianças cujos pais escolhem um modelo de rejeição/negligência apresentam piores 

índices de desempenho ao nível cognitivo e social. A falta de carinho e afeto, assim como a 

falta de atenção que os pais dedicam aos seus descendentes são aspetos que influenciam de 

forma negativa os comportamentos das crianças, convertendo-as em possíveis agressores ou 

vítimas (Farrington & Ttofi, 2009). Olweus (1998:66) corrobora:” (…) el niño no recebe 

bastante cariño, atención, ni vigilância, y sus cuidados no le fijan unas pautas claras de 

conducta”. 

Por sua vez Buss (1995), refere que as crianças que estabelecem com os pais, laços de 

afetividade e confiança, conseguem criar mais empatia com o seu grupo de pares, sendo mais 

implicadas em comportamentos pró sociais. Quando os pais são excessivamente rígidos e 

autoritários, acabam por estimular nos seus educandos comportamentos agressivos com os 

seus pares (Puttalaz & Heflin, 1990). Por outro lado, uma superproteção parental acaba por 
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incutir na criança uma falta de confiança evidente, tornando-a demasiado dependente, 

insegura, com menor autoestima e tímida, aumentando as possibilidades de ser futuramente 

vítima de agressão (Roland, 2000; O´Morre, 1995). 

Podemos assim dizer que a génese do comportamento agressivo dos jovens pode ser 

explicada através da família e do ambiente que esta lhes proporciona (Olweus, 1998; Smith & 

Sharp, 1994; Randall, 1996; Silva, 2004; Amado & Freire, 2002; Veiga, 2001; Walker, 1990) 

pois ”a família é um elo fundamental para entender as caraterísticas das crianças com atitudes 

antissociais ou conflituosas” Fernandez (1998: 34). 

O modelo parental adotado pelas famílias e as interações que se estabelecam entre 

pais-filhos influenciam o comportamento das crianças para com o seu grupo de pares e para 

com os adultos (Hartup, 1992). De acordo com este autor, as relações pais/filhos são 

assimétricas ou verticais contribuindo para o desenvolvimento da criança, uma vez que 

procuram fomentar a autonomia e a segurança. No que concerne às relações entre pares, estas 

são horizontais ou simétricas, evidenciando-se as dimensões de igualdade (Hartup, 1992). 

De acordo com Becker (citado por Maccoby & Martin, 1983:37), as técnicas 

disciplinares podem ser classificadas da seguinte forma: calorosa (aceitação)/hostilidade 

(rejeição) e restritiva/permissiva. Sendo que o estilo parental caloroso conduz a criança a 

inibir comportamentos agressivos, enquanto um padrão parental de hostilidade e restritividade 

são mais propícias para a incidência de comportamentos agressivos. 

Muitos comportamentos desviantes são punidos pelos pais através da força física, 

assim Olweus (1993, citado por Buss, 1995:30) refere que os pais que usam a força para punir 

os filhos, acabam por assustá-los e muitas vezes incute nas crianças sentimentos de revolta 

que em nada contribuem para a inibição dos comportamentos agressivos. Uma criança cujo 

estilo parental autoritário é pautado pela punição física, em caso de conflito com o seu par, irá 

usar, de igual modo, a violência como forma de resolução do mesmo (Smith & Sharp, 1994; 

Olweus, 1998; Farrington, 2002). 

Baldry & Farrington (2000) referem que que o estilo parental autoritário persuade o 

aparecimento do bullying, advertindo que a falta de atenção que os pais dedicam aos seus 

filhos e o facto de as crianças poderem assistir a episódios de violência doméstica são fatores 

que podem induzir à delinquência.  

Nos dias de hoje, devido aos afazeres profissionais e às rotinas cada vez mais 

condicionadas pela falta de tempo, as interações entre pais e filhos ficam degradadas 

(Abramoway, 2005), assim as crianças possuem falta de referências e muitas vezes ficam 
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entregues a si mesmas numa sociedade em que a falta de valores é uma constante. Esta 

investigadora considera que as vicissitudes da sociedade atual originam a falta de diálogo 

entre as famílias, pelo que as crianças manifestam dificuldade em falar sobre os seus 

problemas com o pai e com a mãe. Este comportamento conduz a criança a manifestar 

comportamentos agressivos como provocadora e simultaneamente vítima e provocadora. 

De acordo com Schaffer (1996:243), “a família é mais do que a soma das suas 

componentes: é uma entidade dinâmica por direito próprio”. Deste modo, a família deve ser 

entendida como um todo, atendendo a que cada elemento é um ser uno que mantém relações 

com todos os outros elementos.  

De acordo Schwartz et al (1997), as crianças provenientes de famílias com baixo 

estatuto socioeconómico indicam uma elevada tendência para a agressividade e outros 

problemas comportamentais. Não podemos esquecer que muitas vezes, nas famílias com 

baixo estatuto socioeconómico é “normal” acontecerem situações de alcoolismo e muitas 

vezes de violência doméstica, ora uma criança que presencia constantemente situações 

conflituosas entre os pais, poderá ter têndencia a repetir esse comportamento, adotando, 

também ela, atitudes agressivas (Olweus, 1998; Smith & Sharp, 1994; Fernandez, 1998; 

Farrington, 2002). Chiland (1997) corrobando as afirmações feitas anteriormente, refere que a 

exposição direta a atos de violência torna a criança introvertida, deprimida, podendo 

manifestar insucesso académico e social, ou tornar-se agente da violência em vez de vítima 

passiva. Neste sentido, Baldry & Farrington (2000) referem que tantos os agressores como 

vítimas têm pais pouco afetuosos, autocratas e punitivos. 

Um dos flagelos dos nossos tempos é o divórcio, assim as famílias adquirem um 

estatuto de monoparentalidade, que nem sempre é fácil de gerir, uma vez que a 

desestruturação das famílias cria insegurança social, emocional e financeira (Hazler et al., 

1996; Sarmento, 2002) nas crianças e poderá encaminhá-las para o uso da agressividade 

(Fernandez, 1998; Amado & Freire, 2002). Deste modo, Matos & Carvalhosa (2001) 

esclarece que nas famílias monoparentais ou recompostas, as crianças apresentam uma maior 

probabilidade de desenvolverem um perfil de vítima, provocadora e simultaneamente vítima e 

provocadora. Para estas autoras, as crianças que não vivem com o pai ou não se relacionam 

com o mesmo, apresentam caraterísticas de fragilidade que as podem conduzir a situações de 

vitimação.  

Investigações levadas a cabo permitiram depreender que um pai ausente não é 

relevante para a ocorrência de agressividade, mas que a falta de atenção por parte da mãe já o 
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é (Farrington, 2002). Asim, de acordo com este autor, pode considerar-se que as famílias 

numerosas e os pais excessivamente jovens podem ser impulsores de comportamentos 

agressivos na adolescência, devido à falta de atenção e de experiência por parte dos pais. 

Investigações levadas a cabo referem que pais punitivos ou com atitudes de rejeição 

são fatores que podem fazer emergir nos jovens, comportamentos de agressividade (Dodge et 

al. citados por Schwartz, 1997: 667). 

Schwartz (1997) efetuou um estudo durante cinco anos com uma amostar de 304 

rapazes em idade pré-escolares, inserido num nível socioeconómico médio. Com este estudo 

concluiu que as vítimas agressivas do 3º e 4º ano de escolaridade revelaram antecedentes pré-

escolares com histórias familiares de desorganização, severidade e ambiente abusivo. As 

interações parentais eram hostis e restritivas ou demasiado punitivas, reportando-se conflitos 

entre estes. De acordo com o estudo 38% dos rapazes tinham sofrido comportamentos 

agressivos por parte dos pais, aquando da resolução de conflitos. Contudo, o abuso físico e o 

tratamento severo não se verificaram nos rapazes agressivos não vitimados, apesar de se 

terem evidenciado conflitos e agressões entre adultos. Assim, a diferença em termos de 

socialização entre vítimas agressivas e agressores não vitimados está associada a variáveis tais 

como a experimentação precoce de vitimação e de tratamento agressivos por parte dos 

adultos, que destabilizam o desenvolvimento emocional, conduzindo-as futuramente a adotar 

atitudes de raiva excessiva e vitimação por parte dos pares. 

Não podemos esquecer que o modo como a socialização decorreu irá repercutir-se na 

perceção que o jovem realiza acerca das figuras de autoridade. Um estudo com 675 

adolescentes entre os 12 e 16 anos (Martinez, 2001) permitiu atestar uma associação entre 

estas duas variáveis: a socialização e a perceção de figuras de autoridade tais como o 

professor, o pai e o polícia. A amostra foi dividida em três grupos, nomeadamente, o grupo 

com socialização normal, o mal socializado e os delinquentes. Esta investigadora constatou 

que o grupo com socialização normal detinha uma perceção positiva das figuras de 

autoridade, enquanto os delinquentes as avaliavam negativamente. 

Importa acautelar, contudo, que inculpar a família revela-se insuficiente, por 

conseguinte, a escola deve procurar a corresponsabilização da comunidade educativa (Silva, 

2004), de modo a desenvolver estratégias que possam atenuar a agressividade nos jovens e 

porventura, extingui-la. 

A escola e a família são duas instituições onde o aluno processa a sua socialização, 

sendo deste modo, as que conseguem atuar com maior prontidão, não devendo demitir-se das 
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suas responsabilidades. As relações familiares salutares constituem a base da integração das 

crianças no seio do grupo de pares. 

Em suma, a família é sem dúvida uma das estruturas sociais que, de forma mais 

marcada podem influenciar o indivíduo, principalmente nas primeiras fases da vida, mas ao 

longo do processo de desenvolvimento as vivências têm um cariz mais alargado. É pois neste 

contexto que se procura analisar a influência de outras unidades de socialização nos padrões 

de agressividade, tal como a do grupo de amigos.  

 

4.2.3- Os meios de comunicação 

A educação das crianças, antigamente desempenhada exclusivamente pela família, 

teve de partilhar esta missão não apenas com a escola, mas também com os meios de 

comunicação que cada vez mais têm um papel crucial no desenvolvimento e educação da 

criança, principalmente a televisão. Para Milavsky et al. (1982: 8) “todos os pais sabem que a 

televisão se tornou a segunda escola dos seus filhos”. A televisão atualmente presente em 

todas as casas acaba por ser promotora de isolamento, uma vez que os elementos das famílias 

acabam por interagir muito menos entre si. Esta interação diminui, não apenas ao nível da 

quantidade, mas também ao nível da qualidade. Muitas vezes a comunicação não se 

estabelece porque todos os elementos da família estão concentrados ou apenas distraídos a ver 

televisão.  

A televisão tem a função de informar os indivíduos atuando sobre os mesmos, ou seja, 

inculca no ser humano, formas de pensar e agir pois as atitudes fictícias visualizadas são alvo 

de imitação. 

O papel dos meios de comunicação é assegurar uma comunicação, difundindo 

notícias, educando ou divertindo (Burnet, 1971). Já Milavsky et al. (1982:13) adverte para o 

círculo vicioso que se instalou:” (…) os média modelam a sociedade à sua imagem, e a 

informação-espetáculo, a sociedade sofre-a tanto quanto a desejou”. 

Burnet (1971) alerta para a distinção entre a televisão ser causadora de violência e um 

fator de difusão desta, pois a televisão representa a realidade. Neste caso, a violência 

preexiste, independentemente da sua transmissão e os comportamentos agressivos mais não 

são do que fruto da frustração ressentida face a fatores como a desigualdade, injustiça social. 
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Para a autora, a personalidade do espectador tem um papel fundamental pois a visão da 

mesma cena com carácter violento não é percecionada do mesmo modo. 

Um espectador adulto consegue filtrar o que visiona, no entanto, a criança por ser 

imatura “absorve” tudo o que a televisão lhe oferece. Um estudo realizado por Belson (1978) 

realizado com rapazes concluiu que a exposição à violência mediática os estimula a envolver-

se em situações de violência, enfatizando que existem programas que são mais incutizadores 

de estimular a violência, tais como os filmes cuja violência ocorre num contexto de relações 

próximas; programas apresentando violência ficcional de forma realista ou por uma boa 

causa. Outro estudo realizado por Gunter (1985:1001) alcançou conclusões similares: “as the 

proximity of the fictional setting of violence approched most closely to contemporary 

everyday reality, portrayals were perceived to be more violent and more disturbing”. 

Burnet (1971) refere que os sociólogos epilogaram que as crianças com problemas de 

ordem social ou as que revelam comportamentos agressivos, têm tendência para ver 

programas violentos com mais frequência. 

Silva (2004) menciona não só a televisão mas todos os meios de comunicação 

(internet, jogos da nitendo e psp…) que “formatam” a cabeça da criança e alteram o seu modo 

de pensar, com maior eficiência. Desta forma, aquando da escolha dos conteúdos 

programáticos estas premissas devem ser avaliadas, evitando que as crianças visualizem cenas 

de violências descomedidas. Este autor demonstrou que as crianças influenciadas pela 

violência na televisão se tornam mais insensíveis à violência observada no quotidiano (Silva, 

2004). Aqui, a televisão funciona como uma droga que anestesia o cérebro e, por conseguinte, 

dessensibiliza os adolescentes, que permanecem indiferentes ao sofrimento do outro. 

Um recente estudo realizado nos E.U.A divulgou que quando um jovem atinge a idade 

de treze anos, já testemunhou, através da televisão ou dos seus jogos, mais de 10 000 

“mortes” (Englander, 1997). 

Num estudo prospetivo, de 1960 a 1981, Huesman & Eron (1986) concluíram que a 

frequência com que as crianças com oito anos de idade viam televisão predizia atos violentos 

na idade adulta, independentemente do género destas. 

Mais tarde, num estudo longitudinal (Huesman & Miller, 1994) os estudos levados a 

cabo concluiram que os adolescentes que aos 8 anos de idade foram expostos a violência 

televisiva, dez anos mais tarde eram ainda mais agressivos, apesar da sua aparente não 

preferência por programas violentos aos 18 anos. Foi ainda verificada alguma relação entre a 

agressividade do adulto e da sua exposição à violência mediática, mas uma correlação 
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significante quando se trata da agressividade infantil e da observação de violência na 

televisão. 

Estes autores observaram uma maior ligação entre a preferência por programação 

violenta aos 8 anos com o grau de agressão aos 18, do que a violência televisiva e a agressão 

aos 8 anos. 

Face a esta realidade, incumbe aos pais o papel de mediadores na escolha dos 

programas dos filhos, de modo que a socialização destes se realize de forma harmoniosa.  

 

 

4.3- Fatores endógenos 

4.3.1- A escola 

A escola é um espaço aberto à comunidade onde uma grande diversidade de 

indivíduos interage entre si e cuja heterogeneidade social e cultural deve confluir para o 

enriquecimento de todos, em detrimento de comportamentos antissociais, termo que engloba 

atitudes de violência, agressividade entre outros (Taborda Simões, Formosinho & Fonseca, 

2000). Não obstante, afirma-se que 

a escola tem vindo a ser associada ao acréscimo da violência juvenil, porquanto figura 

como locus privilegiado de expressão dessa mesma violência e, simultaneamente é 

encarada ela própria como potenciadora de violência através das frustrações que 

provoca em alguns alunos (Taborda Simões, Formosinho & Fonseca, 2000: 415). 

De facto, com a democratização e alargamento da escolaridade obrigatória, a escola 

depara-se com alunos cuja heterogeneidade sociocultural, gera expectativas dissemelhantes. 

Alunos oriundos de meios socioculturais desfavorecidos e de minorias étnicas ostentam um 

quadro de valores e normas que não se encontra em conformidade com a cultura padrão que a 

própria instituição veicula, causando assim um certo desajuste. Os contextos socioeconómicos 

e culturais diversificados que se delineiam na escola através da população que acolhe, obriga-

a a repensar a sua organização.  

Muitos foram os estudos efetuados que evidenciam aspetos de cariz distintos, tais 

como aspetos estruturais e organizativos, além de relacionais e pedagógicos. O 

desajustamento ou desadaptação pode ser visível através de comportamentos agressivos que 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 83  

 

afetam claramente o ambiente escolar, deteriorando não só as relações interpessoais de 

todos os agentes educativos mas também o desempenho escolar dos alunos (Abramovay, 

2005). A agressividade e a violência manifestadas por alguns alunos estão associadas ao 

descontentamento destes relativamente aos programas de aprendizagens, organização e 

interação. 

Vários estudos comprovam que a agressividade ocorre mais frequentemente nas 

escolas do 1º ciclo apesar de se observarem mais atos antissociais no ensino secundário. 

Analisando a idade, a taxa de comportamentos agressivos e disruptivos corresponde ao 

intervalo entre 14-16 anos.  

Um estudo efetuado tendo com base 116 alunos do 2º ciclo, através de dados obtidos 

pelos próprios alunos, pais e professores permitiu a constatação de uma maior incidência de 

comportamentos antissociais nos alunos repetentes do que não repetentes.  

No que se refere ao género, os rapazes exibiram maior ocorrência de comportamentos 

antissociais que as raparigas (Fonseca, Taborda Simões & Formosinho, 2000).  

Uma investigação realizada entre 1984 e 1988 por Vettenburg & Walgrave (1991, 

citados por Taborda Simões, Formosinho & Fonseca, 2000:420) abrangeu 1689 alunos de 

uma escola profissional e os seus professores, permitiu atestar a existência de uma conexão 

entre experiências académicas e delinquência. 

Estes autores concluíram que os alunos com maior indíce de problemas disciplinares e 

de absentismo eram aqueles em quem os professores depositavam menor expectativa de 

sucesso. Os autores esclarecem os seus resultados com base na atuação do professor que 

revela pouca atenção aos alunos que evidenciam maiores dificuldades que, por sua vez, 

reagem negativamente de modo a serem notados. Estamos então perante um círculo vicioso 

que não permite a alteração de comportamentos e que afasta da escola os alunos que revelam 

insucesso escolar.  

De acordo com Ennis (1995) o processo de ensino-aprendizagem encontra-se 

ameaçado, ou seja, pode não realizar-se na íntegra quando os alunos questionam a escola e a 

autoridade de professor. Assim, o professor deve entender que  

exposição continuada à violência que a nossa sociedade promove e a existência de 

condições de vida particularmente degradantes constituem um verdadeiro manual de 

aprendizagem do comportamento violento, na medida em que conduzem à 
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dessensibilização emocional e/ou à habituação às emoções associadas a  este tipo de 

situações Carita & Fernandes (1997:121).  

Musitu & Cavas (2001) referem que para além do pouco apoio individualizado 

prestado pelo professor, também os alunos parecem não conhecer as regras que regulamentam 

o funcionamento da sala de aula. Para piorar a situação, as regras variam de professor para 

professor, não ajudando o aluno que não entende que o aceitável para um determinado 

professor não o é para outro. 

Neste sentido, Arends (1995) elucida a gestão da sala de aula como “os modos pelos 

quais os professores organizam e estruturam as suas salas de aula, com os propósitos de 

maximizar a cooperação e o envolvimento dos alunos e de diminuir o comportamento 

disruptivo”. 

Os comportamentos violentos não podem ser dissociados das caraterísticas da própria 

instituição, uma vez que um ambiente demasiado rígido conduz a tensões, assumindo, por 

vezes, a forma de violência. Os fatores internos associados à própria organização escolar 

também são variáveis que devem ser consideradas (Debardieux, 2002). 

Deste modo as regras estabelecidas pela escola devem ser delineadas de modo 

coerente e conciso, sob pena de ocorrência de violência (Fernandez, 1998). Neste sentido, 

Pires afirma que “as escolas também podem ter um papel neste fenómeno, dando 

continuidade à permissividade do contexto familiar, criando um vazio no campo das normas 

de conduta” (Pires, 2001: 221). Desta forma é imperativo que se definam as normas 

constitutivas do Regulamento Interno, de forma clara e concisa. 

 Porém, Hinde & Stevenson-Hinde (1987) referem que os comportamentos agressivos 

devem ser avaliados pela sua frequência num determinado contexto, tais como a escola ou a 

família. Deste modo, defendem, que a agressividade dos jovens deve ser avaliada através de 

testes realizados num contexto neutro. 

Alguns autores defendem que o tamanho do estabelecimento de ensino é 

preponderante para a ocorrência de atos de violência. O’ Moore (1995:58) refere que em 

estudos internacionais se estabeleceu uma conexão entre o nível de bullying e o tamanho da 

escola, mas nem todos os autores são unânimes (Stephenson & Smith, 1989; Smith & Sharp, 

1994; Olweus, 1998). Olweus salienta ainda que também o tamanho das turmas pode ser 

relevante na ocorrência do fenómeno de bullying.  
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Também a arquitetura da escola pode influenciar o ambiente escolar, assim casas de 

banho isoladas, corredores longos e escadas profundas oferecem mais oportunidades de 

fomentar bullying do que uma escola que possua espaço aberto, de somente um andar 

(Randall, 996). 

Acresce ainda à ampla dimensão da escola, o exagerado número de alunos, assim a 

sobrelotação vai dificultar a supervisão adequada de todas as áreas por parte de professores e 

assistentes operacionais (Fernandez, 1998; Amado & Freire, 2002). Dupâquier (2000) refere 

que as instituições com mais de 600 alunos, inseridas em zonas consideradas de risco e a falta 

de espaços verdes promovem a incidência de comportamentos agressivos. Deste modo, uma 

escola grande vai exigir por parte dos adultos uma vigilância mais rigorosa e ajustada de 

modo a poder inibir qualquer intenção de agressão. 

Conclusões resultantes de alguns estudos realizados indiciaram a falta de supervisão 

como fator igualmente instigador ao fenómeno do bullying, criando assim um clima de 

insegurança na escola (Pereira, 2002; Olweus, 1998; Amado & Freire, 2002; Smith & Sharp, 

1994). Daí depreendemos que, por si só, a preocupação quanto à estrutura arquitetónica não 

basta se não dispormos de meios humanos suficientes. 

Um ambiente escolar em que as crianças estejam oprimidas e que não possam libertar 

as suas energias, aumenta as hipóteses de ocorrência de comportamentos agressivos: “a poor 

environment is one that lacks diversity and stimulation and offers few settings for a variety of 

educational, social, physical and creative activities” Higgins (2002:134). No entanto a simples 

colocação de equipamentos no recreio ou no polivalente, por si revela-se insuficiente para 

uma efetiva diminuição da agressividade, pois apenas aliada à vigilância é que surtirá efeito 

(Pereira, 2002). 

Um estudo realizado por Beatriz Pereira, numa escola da cidade de Lisboa permitiu 

depreender variáveis internas à própria escola, tais como a falta de qualidade do espaço e a 

organização das atividades que podem refletir positiva ou negativamente a incidência de 

violência. Neste caso, os agentes educativos elucidaram as fracas condições físicas e espaciais 

da instituição: o espaço físico reduzido, a degradação e desadaptações das instalações que 

condicionam as propriedades ambientais do estabelecimento de ensino. Esta autora refere 

ainda as variáveis relacionadas com a própria organização escolar, referindo que 

principalmente a instabilidade do corpo docente, o facto da direção das instituições mudar 

frequentemente, a falta de cooperação entre os professores e a inexistência de apoio e 

orientação e ação social podem ser fatores que favorecem a violência em meio escolar. 
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Pereira (2002) referiu que se torna imperativo proceder à melhoria dos espaços 

escolares, sendo urgente agir ao nível dos recreios, espaço onde ocorre a socialização entre os 

pares. Até porque, é neste espaço que se observa uma maior incidência de bullying (Amado & 

Freire, 2002; Smith & Sharp, 1994; Olweus, 1998; Pereira, 2002; Veiga, 2001). 

O bullying acontece, geralmente, em locais onde a supervisão é diminuta ou 

inexistente, como sucede com os espaços exteriores à sala de aula, mais concretamente nos 

recreios, corredores, bares, cantinas (Amado & Freire, 2002, Smith & Sharp, 1994; Olweus, 

1998). Os estudos realizados comprovam que no primeiro ciclo, o recreio é o local por 

eleição, para a ocorrência de bullying. 

(Smith & Sharp, 1994; DFE, 1994) referem que nas escolas secundárias o fenómeno 

de bullying ocorre com mais frequência, igualmente, no recreio, para além da sala de aula, 

corredores e casas de banho (DFE, 1994). A nossa experiência docente revela-nos que a maior 

incidência deste tipo de comportamento agressivo, em contexto de sala de aula, toma não só a 

forma de agressão verbal, através do uso de linguagem injuriosa e desadequada, mas ainda de 

agressão física (Amado & Freire, 2002). 

Cada escola tem as suas próprias particularidades e a sua “identidade” irá variar de 

acordo com o contexto dos alunos, por isso, numa mesma comunidade, uma escola pode ter 

um ethos muito distinto de outra. Isto acontece pelo facto de cada aluno, quando chega à 

escola, trazer consigo caraterísticas sociais e culturais heterogéneas. Por isso, uma escola que 

recebe um elevado número de alunos com carências económicas, afetivas e educacionais terá 

mais probabilidades de se verificar a ocorrência de comportamentos de bullying, logo o ethos 

será de menor qualidade (Dupâquier, 2000). 

Há que referir que uma escola cujo ethos não é adequado para a formação dos jovens, 

será uma escola estigmatizada pela sociedade, levando a que os pais e encarregados de 

educação não matriculem os filhos nesta instituição e consequentemente leva a que a escola 

receba maioritariamente alunos cujo meio social e rendimento escolar se revelam baixos 

(Smith & Sharp,1994). Deste modo, impõe-se a implementação de medidas que garantam o 

convívio consonante entre os pares, tal como uma supervisão adequada, pelo que é necessário 

aumentar o número de seguranças nas escolas e facultar formação adequada a todos os 

elementos da comunidade escolar, no âmbito da resolução de conflitos. 

Como temos vindo a referir, o clima escolar afeta os alunos não só em termos 

académicos, mas também no que concerne às aptidões sociais e psicológicas, sendo por isso 

imperativa uma inquietação assente na qualidade do ethos escolar para o estabelecimento de 
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relações interpessoais aprazíveis entre os membros da comunidade educativa, 

particularmente entre o grupo de pares.  

 

4.3.2- O grupo de pares  

Conhecer como se processa a convivência social entre pares na escola implica 

debruçar-se sobre os fatores que possam estar na origem da erupção de comportamentos 

inadequados. 

Com a entrada para a escola, o processo de socialização das crianças continua a 

desenvolver-se através das interações que estas vão estabelecer com os seus pares. A criança 

para além de fazer parte de uma família, é também membro de uma comunidade, o que 

implica primeiramente e a um nível mais básico, tornar-se membro de uma 

comunidade de pares. As circunstâncias em que a interação entre os pares ocorre, 

poderão variar de cultura para cultura, mas a maior parte dos jovens são ao longo do 

seu desenvolvimento, amplamente expostos aos seus pares (Soares, 1990:190). 

De acordo com o relatório intitulado “Quinze Mil Horas “, as crianças passam na 

escola a grande parte do seu dia e é nesta instituição que realizam grande parte da socialização 

(Rutter, Maughan, Mortimore & Ouston, citados por Shaffer, 1996: 390). 

Através das interações sociais que estabelece com os seus pares, a criança vivencia 

experiências e vai adotando normas e condutas dos seus pares, o que lhe vai permitir o 

desenvolvimento das suas competências “(…) socio emocionais e sociocognitivas, 

contribuindo para a construção social do conhecimento de si próprio e dos outros” Freire 

(2002: 48). 

Bronfenbrenner (1979) com o seu modelo ecológico permitiu uma nova perspetiva do 

desenvolvimento humano através da interação com os outros. Segundo este, é através das suas 

relações que a criança integra uma multiplicidade de vivências e aprendizagens que lhe 

permitem evoluir. Hartup (1996, citado por Almeida, 2008a: 23) corrobora:  

os pares assumem papéis únicos na socialização da criança ao criarem situações e 

oportunidades de aprendizagem que não são substituíveis por outros agentes de 

socialização. Daí que a socialização entre pares seja a continuação da efetuada no seio 
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da família, sendo, na fase da adolescência, em que se atribui maior importância ao grupo de 

pares (Sprinthall & Collins, 1994; Rubin et al, 1998). 

Puttalaz (1987) realizou um estudo com crianças do primeiro ciclo e concluiu que as 

mães pouco afetuosas e com atitudes implicativas com os filhos, tenderão a obter respostas 

destes menos afetuosas, além de descrever comportamento semelhante com os seus pares. 

Contrariamente, a atitude das mães afetuosas e moderadamente controladoras refletiu-se na 

aceitação social das crianças que se demonstraram mais populares. Logo, quando analisamos 

a relação de uma criança com os seus pares, não podemos descurar a influência parental, 

especificamente o estilo parental e as interações estabelecidas entre pais e filhos. 

Com os seus pares, a criança defronta-se perante uma relação simétrica ou horizontal 

(Torres, Fernandez & Sanchez, 1999; Hartup, 1983) em que as regras de cooperação vão 

sendo gradualmente estabelecidas, emergindo maior empatia entre os pares que partilham de 

interesses e atividades comuns (Hartup, 1992; Hartup & Stevens, 1999). 

Os grupos de pares determinam comportamentos sociais e convenções típicas que os 

caraterizam, ou seja os grupos de adolescentes têm a sua própria forma de vestir, estar e até de 

comunicar, identificando-os e distinguindo-os. Neste sentido, Fernandez adverte que 

a convivência quotidiana, as atitudes, quando coerentes com os valores morais que 

uma sociedade considera justa, dá ao rapaz segurança mediante a consciência de 

pertença a um grupo de referência. Todavia, quando os comportamentos se afastam 

muito das convenções dos valores da sociedade, podem converter-se na aprendizagem 

de modelos excessivamente agressivos ou violentos. (1998: 24) 

As interações entre pares assentam em valores como o respeito constantemente 

disputado ao longo das interações e atividades desenvolvidas (Amado & Freire, 2002). Assim, 

a ocorrência de comportamentos agressivos e conflitos parece evidente, tendo a criança de ter 

a capacidade de canalizar os seus impulsos para outra forma de resolução, tal como a 

negociação que só será possível, se as determinantes cognitivas o permitirem (Fisher, 1992). 

Sem dúvidas que a interação entre pares constitui um fator que pode instigar a agressividade 

(Krahé, 2001). Olweus, (1998) num estudo efetuado nos anos 70, comprovou que os conflitos 

ocorrem entre pares como forma destes se autoafirmarem. 

A existência de um elemento agressivo num grupo influencia os outros que 

demonstram mais firmeza e agressividade nas suas atividades (Farrington, 2002; Olweus 
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1998). Se num grupo de pares existir um aluno que revele mais insegurança, este poderá ser 

o alvo ideal para o agressor impor e demonstrar o seu poder perante os outros. 

De acordo com Hinde & Stevenson-Hinde (1987) a forma como um jovem se 

comporta não é linear, alterando-se de acordo com os indivíduos com quem interage. De 

forma a compreender dinâmicas das interações entre pares, os referidos autores categorizam-

nas em oito dimensões: o conteúdo (o que ambos fazem); a diversidade (variedade de 

atividades que ambos realizam); a qualidade (de que modo os pares se relacionam); a 

frequência relativa e o padrão das relações; a reciprocidade versus complementaridade; a 

intimidade; a perceção interpessoal e o compromisso. Nem todas estas dimensões podem ser 

aplicadas no âmbito das relações entre pares, no entanto a qualidade constitui a caraterística 

mais importante pois, segundo Puttalaz & Gotman (1981, citados por Hinde & Stevenson- 

Hinde, 1987: 29) ”quality is equally important in peer relationships: how a child approaches a 

group may markedly influence its success joining it”. 

Hinde & Stevenson-Hinde (1987:29) consideram que existe uma interdependência 

entre as caraterísticas da relação e as propriedades individuais: “not only proprieties of a 

relationship depend on the charateristics of the individual participants, but characteristics of 

individual depend in large measure on the relationships in which they are and have been 

involved”. 

Vitaro et al. (1997) estudaram o relacionamento entre pares, referindo a existência de 

dois modelos teóricos: o modelo de influência dos pares que encara os amigos como uma 

influência causal e o modelo de caraterísticas individuais. Estes autores realizaram um estudo 

longitudinal em 53 escolas de Montreal, com a participação de 868 indivíduos do sexo 

masculino entre os 11 e os 13 anos. Estes alunos foram seguidos desde o infantário. O 

referido estudo demonstrou que o tipo de amigos pode influenciar o envolvimento em 

comportamentos delinquentes. Deste modo, os amigos agressivos e disruptivos tendem a 

influenciar o comportamento delinquente sensivelmente disruptivo, mas não o dos indivíduos 

muito agressivos, nem o dos jovens não agressivos. Assim, as caraterísticas individuais 

influenciam o estabelecimento de relações com os pares, determinando assim o grupo com 

quem a criança se associa. 

Na investigação de Vitaro et al. (1997) comprovou-se também que os indivíduos 

moderadamente disruptivos, cujo grupo de amigos incluía jovens agressivos, manifestaram 

mais marginalidade do que seus iguais com outro tipo de amigos, convergindo para os 

resultados obtidos por Farrington e Olweus. 
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 Os investigadores verificaram ainda que o próprio grupo influência o modos 

operandi de cada elemento que o constitui, para que seja um grupo coexo e homogéneo. Esta 

homogeneidade cimenta o sentimento de pertença do grupo que contribui para a construção de 

uma identidade grupal, isto é, de uma cultura de pares. Esta expressão envolve mais do que o 

número de horas de convívio entre todos: subjaz o facto de os indivíduos lidarem e 

promoverem a sua pertença na comunidade mais ampla, através da sua incorporação num 

grupo definido, em larga medida, por eles próprios (Soares, 1990). 

A influência que o grupo tem no indivíduo pode ser manifestada a dois níveis: 

informativo e normativo. A nível informativo, integra uma fonte de conhecimentos sobre os 

padrões, atitudes, valores, e suas consequências em algumas situações, enquanto a influência 

normativa é exercida através da pressão dos pares sobre os jovens, para que se comportem 

como os outros (Sprinthall & Collins, 1994). Aliás, segundo Salgadinho & Encarnação 

(1995:3), 

é no grupo, que o adolescente afirma as suas diferenças geracionais, o que o obriga a 

exigências identificativas muito fortes. Se o grupo é importante para a futura 

integração do jovem, pode também ser um incitador a experiências com mais, o seu 

poder, se as ligações do adolescente à família e a outras redes sociais não forem as 

mais favoráveis para um desenvolvimento saudável. 

Para Hartup (1999), a aceitação entre os pares pode revelar-se em duas dimensões: a 

popularidade e o estatuto. A popularidade está relacionada com a forma como o indivíduo é 

percecionado pelos outros, relativamente ao estatuto refere-se à representação do indivíduo 

como membro de um grupo. Constatou-se que o estatuto social de um jovem no grupo de 

pares está expressivamente relacionado com as medidas concorrentes e subsequentes de 

ajustamento (Parker & Asher, 1993). 

Um comportamento social agressivo origina vários efeitos negativos para a criança 

pois segundo Paterson et. al (1996: 4): 

O processo de socialização parece estar gravemente dificultado para muitas crianças 

agressivas. A sua adaptação comportamental, é, frequentemente imatura e não parece 

que tenham aprendido competências sociais-chave necessárias para iniciar e manter 

relações sociais positivas com os outros. Frequentemente, os pares rejeitam, evitam ou 

castigam as crianças agressivas e, deste modo, excluem-nas das experiências de 

aprendizagens positivas com os outros. 
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Também é bastante habitual que as crianças socialmente negativas/agressivas apresentem 

dificuldades escolares, obtendo níveis mais baixos que os seus companheiros de 

turma. 

De acordo com diversos estudos, constatou-se que as crianças agressivas são 

precocemente rejeitadas, assim por volta dos 6 anos, começa a manifestar-se a rejeição pelos 

seus pares, o que potencia subsequentemente a agressividade (Krahé, 2001). Num estudo, 

Coie et al. (1982, citados por Dishion, Patterson & Griesler, 1994: 64) aferiram que as 

crianças rejeitadas têm tendência para se envolver em mais atos de violência instrumentais e 

reativos, quando interagem com os pares. Conclusões equivalentes foram apresentadas por 

Dodge et. al. (1990), que refere que relativamente aos rapazes que são rejeitados na turma, 

estes continuam a manifestar comportamentos agressivos, em vez de serem incluídos num 

novo grupo.  

As crianças que são rejeitadas têm tendência para apresentar dificuldades de 

aprendizagem e hiperatividade (Hayden, 2002). No que concerne à perceção que os 

professores têm acerca das crianças rejeitadas, estes consideraram-nas menos cooperativas nas 

tarefas comuns à turma, uma vez que para além de manifestarem um um menor rendimento 

escolar, possuem consequentemente uma baixa expectativa académica. Relativamente às 

crianças hiperativas, estas envolvem-se mais em interações negativas (Campbell & Cluss, 

1982) e em atividades solitárias. 

Um estudo longitudinal que abrangeu o acompanhamento de crianças do 5º ano foi 

realizado durante cerca de sete anos, por Kupersmidt & Coie (1990). Este estudo pretendeu 

investigar se os pré-adolescentes, rejeitados pelos pares ou agressivos em relação a estes, 

manifestavam maior dificuldade de ajuste social. A carência das interações entre pares é um 

fator determinante no prognóstico de problemas na adolescência, no entanto a agressividade 

apresenta maior relevância. Estudos levados a cabo por Parker & Asher (1993) revelaram que 

a amizade e aceitação pelo grupo de pares, nas crianças em idade escolar, cooperam para uma 

prévia noção do ajustamento sócio emocional e académico. 

A aceitação social e a rejeição estão, por vezes, associadas às caraterísticas 

individuais. As crianças que não gozam de popularidade entre os seus pares, manifestam de 

um modo geral, uma autoestima mais baixa que as restantes. Cava & Musitu (2001, citado por 

Ochoa et. al, 2006:201) confirmaram que as crianças rejeitadas pelo seu grupo de pares, 
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manifestam uma autoestima social, académica, familiar e física mais fraca, 

comparativamente às crianças populares. 

Patterson, Kupersmidt & Griesler (1990) realizaram um estudo, no qual inferiram que 

de um modo geral, as crianças rejeitadas-agressivas, além de uma relação menos afetiva com 

seus pais, manifestavam mais comportamentos agressivos na resolução de conflito com os 

seus amigos. No entanto, as crianças negligenciadas revelaram menor competência social com 

seus pares. As crianças rejeitadas, contrariamente às negligenciadas subestimaram a sua 

competência social relativamente aos pares. 

Zakriski & Coie (1996) pretenderam confirmar o pressuposto de que as crianças 

rejeitadas agressivas eram incapazes não só de se autoavaliarem socialmente mas também de 

proceder à heteroavaliação de outros grupos, entre os quais as crianças rejeitadas não 

agressivas e as com estatuto acima da média. Estes autores comprovaram que as crianças 

rejeitadas não agressivas sobrestimaram a avaliação do seu estatuto social entre pares, 

enquanto o segundo procedeu a uma mais precisa avaliação. Assim podemos dizer que as 

crianças rejeitadas agressivas não se sentem provavelmente tão excluídas. 

Quanto à perceção dos outros, todos os grupos revelaram capacidade em efetuar uma 

heteroavaliação. Tendo em conta estes dois estudos, os autores confirmaram a hipótese da 

autoproteção. 

As crianças menos aceites pelo seu grupo de pares são mais facilmente vítimas de 

agressões manifestas, (Coie, Dodge & Kupersmidt, 1990) relacionais (Crick & Grotpeter, 

1996), além de maior incidência de desajuste social, delinquência (Kupersmidt & Coie, 1990; 

Vitaro et al, 1997). Temos, no entanto que referir que a relação das crianças com os pais 

constitui um preditor significativo no estabelecimento de relação entre o grupo de pares 

(Hartup, 1983; Maccoby & Martin, 1983; Puttalaz, 1987; Olweus, 1998). 
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Capítulo 5- Causas e consequências do bullying  

 

 “In a twenty-first century climate of increasing concern for 

rights of individuals and groups, whether due to race, sex, 

disability, religion, or sexual orientation, the right to be 

educated without suffering from victimization has resonated 

with professionals and the public, and the issue is often picked 

up by the media.” (Smith, 2004: 98) 

 

5.1- Causas da violência e da indisciplina 

 Os motivos que levam um indivíduo a adotar comportamentos agressivos podem ter 

diversas origens e causar consequências para todos os intervenientes. É sobre as causas e 

consequências que iremos refletir neste capítulo do nosso estudo. Veiga (1995) apresenta 

diversos fatores que considera determinantes para a ocorrência do fenómeno de bullying: o 

clima de concorrência existente; a influência dos órgãos de comunicação social; a falta de 

valores familiares, escolares e sociais; a falta de perspetivas quanto ao futuro; os conteúdos 

inadequados às capacidades dos alunos e às necessidades sociais e laborais, e ainda a 

frustração provocada por obstáculos diversos. 

Para tentar explicitar as causas dos comportamentos agressivos em contexto escolar, 

Amado e Estrela (2007), realizaram um estudo sobre a compreensão e prevenção da 

indisciplina, violência e delinquência na escola, no qual indigitam quatro causas essenciais no 

que se refere a este fenómeno: caraterísticas do aluno; caraterísticas das famílias; 

caraterísticas escolares e pedagógicas e caraterísticas sociais.  

Relativamente às caraterísticas do aluno, são apontados os seguintes fatores: idade; 

desajuste entre maturação psicológica e aquisição da autonomia na adolescência; problemas 

motivacionais; ausência de hábitos de trabalho ou de projeto de vida, etc. 

No que concerne às caraterísticas familiares são aludidos estilos parentais 

desajustados; violência em contexto familiar; problemas de comunicação, etc. 

No que se refere às caraterísticas da escola, são mencionados os aspetos 

organizacionais (organização de espaços educativos, turmas, horários) e pedagógicos (modos 
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de atuação do pessoal docente), assim como, insucesso escolar, retenção e o consequente 

abandono escolar. 

Finalmente as questões de ordem social, que se atribuem aos aspetos de vivência 

social dos alunos que poderão apresentar referências de valores e regras diferentes das que são 

exigidos na escola. 

Lobo (2008) salienta que algumas das causas da indisciplina e da violência nas escolas 

se prendem com a desmotivação que os alunos revelam sentir, relativamente às perspetivas de 

desemprego, com a visão negativa da escola e com o descontentamento dos professores face 

às políticas educativas. Esta autora refere ainda que muitos alunos não possuem quaisquer 

expetativas em relação à escola, apenas permanecendo na mesma ou por serem obrigados ou 

apenas porque não lhes surgem outras alternativas.  

Outra perspetiva a considerar é a de Sebastião et al (2003) que assumem que os fatores 

que levam à existência de comportamentos agressivos se alicerçam nas alterações profundas 

que têm vindo a manifestar na estrutura, nos métodos e públicos dos sistemas educativos. 

Assim, assistimos, por um lado, à massificação do acesso à escola que coincidiu com a 

democratização política, o que contribuiu para a ocorrência de conflitos nos contextos 

escolares; por outro, esta massificação permitiu o acesso a níveis de escolarização mais 

elevados aos grupos sociais mais desfavorecidos.  

Atendendo ao acima referido, Sebastião et al. confirmam que o alargamento 

progressivo da escolaridade veio influir o papel e estatuto dos professores. Assim a 

democratização do acesso à escolarização originou movimentos de defesa dos processos 

educativos menos autoritários, incentivando a participação dos alunos e criando uma ideia de 

desorganização e de perda de autoridade dos professores. 

Por outro lado, a inércia do sistema educativo e a sua centralização na proliferação de 

desigualdades estruturais no acesso à escolaridade por parte das crianças oriundas de meios 

sociais mais desfavorecidos são referidos como impulsionadores do clima de insegurança e 

violência nas escolas. São muitos ao aspetos que regulam a efetiva democratização dos 

processos de aprendizagem, dos quais podemos referir os modelos organizacionais das 

instituições, a forma como são atribuídas as turmas aos professores, a elaboração dos horários 

e particularmente a forma como é feita a constituição das turmas. Assim, torna-se imperativo 

dar atenção aos fatores atrás mencionados, para que se possam delinear projetos educativos 

assertivos e promover mecanismos de aprendizagem e acesso ao saber, em especial para os 

alunos com dificuldades de aprendizagem. Outro aspeto a ter em conta é conta por parte das 
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escolas, é a preocupação de estabelecer com a comunidade envolvente, laços efetivos que 

incetivem a mesma a ter um papel ativo na vida escolar, permitindo e incentivando a sua 

participação no meio escolar.  

Relativamente à indisciplina propriamente dita, Fontes (2005) salienta a dificuldade de 

inventariar as causas da indisciplina nas escolas, uma vez que este fenómeno não pára de 

crescer e se encontra quase sempre suportado por uma sólida argumentação científica. No 

entanto, este autor enuncia algumas causas: a escola, os alunos, os grupos e as turmas, os 

professores, a família, o Ministério da Educação, os programas, os regulamentos disciplinares, 

a sociedade, as ideologias e os grupos sociais problemáticos. 

A família assume um papel preponderante no fenómeno de bullying, uma vez que é 

em casa que as crianças adquirem os modelos de comportamento que exteriorizam em 

contexto escolar. Questões como a violência doméstica, a pobreza, a desagregação dos casais, 

o alcoolismo, a droga, a ausência de valores, a permissividade, a demissão dos pais da 

educação dos filhos são causas apontadas. Fontes (2005) salienta que muitas vezes, os alunos 

que revelam comportamentos de violência são os que descendem de famílias onde ocorrem 

estes problemas. O mesmo autor refere ainda que muitos pais assumem uma participação 

direta nas cenas de violência nas escolas, culpando os professores de não saberem 

“domesticar” os filhos, assumindo, por vezes, também eles comportamentos agressivos para 

com o pessoal docente e não docente. 

 Os alunos são também apontados como sendo uma causa de indisciplina, tornando-se 

assim necessário compreender que, por vezes, os casos de indisciplina são questões que 

deveriam ser tratadas no âmbito da saúde mental infantil e adolescente, da proteção social ou 

do foro jurídico e para as quais a escola não se encontra preparada. Fontes (2005) refere que 

todos os alunos são potencialmente indisciplinados, já que a escola é vista como uma 

imposição por parte da família ou do Estado. 

Por outro lado, Fontes entende que os grupos e turmas assumem uma grande 

importância nos processos de socialização e de aprendizagem dos alunos, sendo a sua 

influência decisiva para explicar determinados comportamentos que resultam, em diversas 

ocasiões, de processos de imitação de outros membros do grupo. Os comportamentos 

agressivos são entendidos como ostentações públicas de identificação com modelos de 

comportamento caraterísticos de certos grupos e, através dos mesmos, os jovens procuram 

obter a segurança e a força que lhes é dada pelos respetivos grupos, adquirindo “prestígio” no 

seio da comunidade escolar. 
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No que concerne ao Ministério de Educação, este é entendido como promotor de 

indisciplina nas escolas, uma vez que toma medidas que não são consideradas assertivas, 

promove reformas educativas que posteriormente não são avaliadas e assume um discurso em 

que se desresponsabiliza, atribuindo aos docentes a culpa pela ineficácia do sistema. Fontes 

(2005) salienta que todas estas questões implementam uma cultura de irresponsabilidade, 

potenciando comportamentos desviantes. 

A falta de organização e eficácia da escola, a dependência do Ministério da Educação 

e a falta de preparação para enfrentar os problemas contemporâneos motivam a implentação 

do bullying num espaço que deixou de ter um papel integrador dos alunos, passando a ser um 

espaço onde, apesar de passarem muito tempo, os alunos não sabem, muitas vezes, as suas 

regras, valores e normas de funcionamento. 

Os programas, desfasados da realidade dos alunos, não os conseguem motivar, já que, 

além de desinteressantes, não lhes garantem um emprego no futuro. Estes aspetos originam, 

assim, frustração e desmotivação, potenciando situações de crescente indisciplina. 

O pessoal docente também pode ser entendido como fomentador de indisciplina, uma 

vez que muitas vezes adotam procedimentos incorretos, como a estigmatização e a rotulagem 

dos alunos, a forma menos assertiva como se dirigem aos discentes e a falta de competência 

para os motivar, usando métodos e técnicas inadequadas e pouco estimulantes e acima de tudo 

a impreparação para lidarem com situações de conflito, não lhes permite identificar os 

comportamentos agressivos, nem resolvê-los. 

A sociedade corrobora também com os comportamentos sociais dos seus membros, 

uma vez que estimula e promove práticas de diversão como as touradas, os combates e a luta 

entre animais, transmitindo a ideia que só é possível ter sucesso e sobreviver se se assumir 

uma cultura de violência. 

Outro fator que pode causar comportamentos agressivos é a existência de Grupos 

Sociais Problemáticos. As escolas públicas são frequentadas por populações social e 

culturalmente heterogéneas, na qual se incluem grupos sociais onde subsistem graves 

problemas de integração social. Apesar da especificidade dos problemas destes alunos, a 

escola recusa-se, por uma questão ideológica, a tratá-los de um modo diferenciado. A 

democraticidade do tratamento não elimina os problemas de socialização e estes são levados 

para dentro da sala de aula. Estes aspetos provocam, assim, frustração e desmotivação, 

potenciando situações de crescente indisciplina e de agressão. 
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A abordagem da problemática do bullying não pode ser dissociada das ideologias 

políticas. Se por um lado as ideologias de direita defendem a ideia de ordem e de 

responsabilização individual, lutando pelo combate à indisciplina; por outro lado as ideologias 

de esquerda colocam o enfoque das suas políticas sobre as causas que motivam a indisciplina 

e não tanto na responsabilização dos comportamentos desviantes. Os alunos são deste modo 

encarados como “vítimas" e não como "responsáveis" e a consequência é a adoção de práticas 

"desculpabilizadoras" e "permissivas". 

Ainda no que concerne à indisciplina, Amado (2000) refere como causas da mesma a 

ausência de modelos familiares positivos, currículos desenquadrados dos interesses dos 

alunos e a ausência de hábitos de estudo e de trabalho. O mesmo autor propõe três níveis de 

indisciplina: Desvio às regras de produção (1º nível); Conflitos interpares (2º nível) e 

Conflitos da relação professor/aluno (3º nível). Considera, assim, que : 

construir a disciplina significa (…) formar ou educar o aluno para a autodisciplina e 

para a responsabilidade; criar ambiente de trabalho e condições organizacionais de 

modo a alcançarem-se os objetivos da escola; lidar com o desvio e a indisciplina (…), 

de modo a preveni-la, corrigi-la, ou puni-la. (Amado, 2007: 8) 

Podemos assim dizer que existem imensas causas que estão na origem dos problemas 

de indisciplina e violência escolar, no entanto também têm que ser tidos em atenção quais os 

fatores que contribuem para a ocorrência desses fenómenos. Assim, de acordo com Almeida e 

Barrio (citado por Machado e Gonçalves, 2002), o meio social, a família, a cultura e os 

amigos influenciam, em larga escala, os comportamentos das crianças, sendo imperativo 

repensar a instituição escolar com alunos, professores, pais e comunidade envolvente. Para se 

prevenir e resolver a problemática dos comportamentos agressivos, é necessário 

primordialmente compreender o que motiva a indisciplina e a violência escolares. A 

implementação de medidas preventivas e interventivas não pode passar apenas pelas escolas, 

tem obrigatoriamente de passar pelas famílias, assim, torna-se necessário dotar os professores 

e as famílias de competências e conhecimentos que lhes permitam lidar de forma positiva com 

este fenómeno, aprendendo a gerir de forma adequada as diferentes situações com que se 

deparam. 
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5.2- Sinal de alerta para identificar as vítimas e os agressores de bullying 

A grande maioria dos casos de bullying em contexto escolar passam despercebidos ou 

são mantidos em segredo durante muito tempo, por vezes tempo demais. Assim, devemos 

estar atentos a todo o tipo de comportamento agressivo e obter o maior número de 

informações junto a outros alunos e aos pais quanto às mudanças ou sinais que possam 

identificar com maior eficiência as possíveis vítimas. 

Através dos vários estudos realizados no âmbito do bullying, podemos identificar as 

vítimas como passivas e provocadoras (Beane, 2006). 

De acordo com Beane (2006) as vítimas passivas são solitárias, ansiosas e sensíveis, 

não têm poder de autodefesa e não reagem rapidamente às situações, pois geralmente não têm 

muitos amigos que possam ajudá-las. As vítimas provocadoras excitam-se com facilidade, são 

impulsivas e irritantes, insultam e instigam os agressores e fazem de si mesmos alvos, no 

entanto não têm capacidade de defesa. 

Olweus (1978,1987 citado por Pereira, 2008) refere que as crianças que são vítimas de 

bullying não são assertivas e não dominam algumas competências sociais. São facilmente 

identificáveis pelo medo e falta de confiança, são ansiosas e sentem-se incapazes de reagir 

quando sujeitas a agressão. Apresentam ainda dificuldades de interação e muitas vezes são 

excluídas do convívio social. 

Os agressores geralmente fazem valer a sua força física ou a sua habilidade de 

desequilíbrio emocional para aterrorizar os mais fracos. Normalmente são crianças arrogantes 

e prepotentes, têm uma tendência natural para se meterem em confusões e desentendimentos. 

Podem ser alunos com grande capacidade de liderança e persuasão, que usam as suas 

habilidades para submeter os outros ao seu domínio (Fante & Pedra, 2008). 

Os agressores são definidos por Olweus (1993) como fisicamente fortes, com 

tendências agressivas, tanto na relação que estabelecem com os adultos como em relação aos 

pares. Expressam falta de empatia para com as vítimas e reduzidos sentimentos de culpa na 

sequência dos seus atos. Segundo o mesmo autor, uma das caraterísticas que identifica os 

agressores típicos é a sua atitude guerreira com os companheiros. De um modo geral, os 

agressores têm maior tendência para a violência e para o uso de meios violentos que os 

restantes alunos. Os alunos com perfil de agressores são caraterizados pela sua impulsividade 

e por possuírem uma necessidade imperiosa de dominar os outros (Olweus 1993). 
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De acordo com Olweus (1999) é possível definir três caraterísticas que predominam 

no agressor: grande necessidade de poder; brutalidade e satisfação em provocar ferimentos e 

sofrimento aos outros; coação das vítimas de forma a obter bens materiais, como dinheiro e  

cigarros. 

Por sua vez, Olweus (1993) distingue dois tipos de agressores: os agressores passivos 

ou seguidores e os agressores típicos. De acordo com este autor, os agressores passivos ou 

seguidores são indivíduos inseguros e ansiosos, que participam nas agressões, mas 

normalmente não tomam a iniciativa. Quanto aos agressores típicos, estes têm um modelo de 

reação agressiva combinado (quando se tratam de rapazes) com a força física. 

Segundo Kennedy & Peery (1993 citados por Pereira, 2008) as crianças agressivas 

diferem das não agressivas quanto às expectativas e valores, e entendem a agressão como uma 

forma de controlar a vítima, não esperando retaliações. As particularidades que permitem 

fazer a diferenciação, entre as crianças agressoras e não agressoras, são a dificuldade que as 

primeiras revelam no controlo dos seus impulsos, crenças irracionais e défices nas aptidões 

sociais.  

Pereira (2008) refere que os agressores manifestam muita confiança em si mesmo e 

não revelam medo. De acordo com este autor, os comportamentos agressivos que estas 

crianças odotam são a consequência das histórias e fatos agressivos advindos dos 

relacionamentos familiares. 

Neto (2006) expõe alguns dos sinais mais frequentes exibidos pelos alunos que são 

vítimas do bullying: 

● Recusam-se a ir para a escola, utilizando qualquer desculpa; 

● Apresentam comportamentos de tristeza, melancolia e angústia (choro, stress, 

impulsividade, etc.); 

● Procuram caminhos alternativos na ida e volta da escola; 

● Manifestam um estranha diminuição do rendimento escolar, notas baixas e 

dificuldades de aprendizagem; 

● Redução da socialização com colegas, ficando isolados; 

● Pedidos injustificados de dinheiro aos pais; 

● Aparecem frequentemente com arranhões e cortes não justificados; 

● Aparecimento de objetos pessoais danificados; 

● Queixas de mal-estar geral (fadiga, dores de cabeça, de estômago, etc.) 
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Quadro  nº 7 – Atitudes demonstrativas de vítimas de bullying 

Chega a casa com contusões frequentes “Perde” dinheiro com frequência 

Chega a casa com roupas rasgadas Briga constantemente com amigos considerados 

“próximos” antes 

Diz que precisa de algo porque o perdeu ou foi 

roubado 

Está com péssimo humor 

Fica quieto e retraído É agressivo com os irmãos 

Evita sair de casa Não se dedica como antes aos estudos 

Tem insónias Demonstra ansiedade exessiva 

Fonte: http://www.saudeinformacoes.com.b/hiperatividade , acedido em 11, fevereiro, 2014 

 

 

5.3- Consequências do bullying 

5.3.1- Consequências para as vítimas 

De acordo com Martínez (2002:20) e Sharp & Smith (1995:2), a vida de um 

jovem vítima de violência escolar, pode progressivamente tornar-se num inferno, atendendo à 

dureza das consequências nefastas provocadas por este comportamento violento. 

Devido à enorme pressão a que o bullying sujeita a criança, esta torna-se frágil. Esta 

fragilidade vai conduzir a vítima a manifestar dificuldades em comunicar com os outros, o 

que obviamente vai influenciar a sua capacidade de desenvolvimento em termos sociais, 

profissionais e emocionais/afectivos. Este isolamento, leva a que a vítima seja 

incompreendida por parte do seu grupo de pares.  

Para além dos riscos físicos eminentes, as  consequências  podem de forma 

calamitosa e irreversível, repercutir-se ao nível do seu estado psicológico e da sua adaptação 

social (Beane, 2011: 198; Benitez & Justicia, 2006: 159; Field, 2007: 52; Rigby, 2003b: 584) 

encaminhando- os, de forma quase imediata à marginalização, ao isolamento, ao insucesso 

e a  níveis altos e contínuos de ansiedade, à baixa autoestima, à insatisfação pessoal, a 

problemas de ordem psicossomática ou até à perda de vontade de ir à escola. 

Formosinho & Simões (2001:74), Pereira (1997:27-28) e Sharp (2002:4) referem 

como principais consequências para a(s) vítima(s) uma deterioração progressiva do seu 

estado emocional. Assim as crianças que são vitimizadas durante um longo período de tempo 

http://www.saudeinformacoes.com.b/hiperatividade
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acabam por ter vidas infelizes, destroçadas, marcadas por uma sensação de medo constante; 

s e n t e m  que são culpadas pelas situações agressivas vivenciadas, revelam uma perda 

gradual da autoestima, da autoconfiança e da confiança que depositam no seu grupo de 

pares e nos adultos, m a n i f e s t a m  uma incapacidade de concentração nas tarefas 

escolares e domésticas do seu quotidiano. Todo este processo de degradação pode encaminhar 

a v í t i m a  a  um quadro clínico de depressão, que levará a uma dissociação com o grupo. 

Este “estado de alma” negativo promove uma constante desmotivação perante o estudo, que 

conduzirá ao insucesso escolar e posteriormente ao abandono escolar.  No que concerne 

ao nível emocional, as vítimas de bullying apresentam baixa autoestima, baixa resistência 

imunológica, sintomas psicossomáticos, transtornos psicológicos, a depressão e até mesmo o 

suicídio. A não superação dos traumas, de acordo com Fante (2005:79) gera sentimentos 

negativos e pensamentos de vingança, baixa autoestima, dificuldades de aprendizagem, queda 

do rendimento escolar (...), (...) o que conduzirá esta criança a transformar-se num adulto com 

graves problemas relacionais. 

Beane (2011:28) e Smith (2000:12) referem que as vítimas podem, ao fim de 

algum tempo, evidenciar forte oposição em continuar a frequentar a escola, elevando, 

portanto, os níveis de falta de assiduidade e as percentagens de abandono escolar. Quando as 

consequências são mais gravosas, Smith (2000:12) adverte para o perigo de depressões 

profundas que podem culminar em suicídio – “bullycide” (Beane, 2011: 29; Feinberg, 2003: 

10; Pereira, 1997: 27-28; Rigby et al., 2004: 1). 

Os elevados níveis de depressão e baixa autoestima, podem prolongar-se por vários 

anos, influenciando de forma negativa a vida adulta destas crianças, uma vez que estas vão 

manifestar graves dificuldades em relacionar-se social ou intimamente (Hanish & Guerra, 

2000: 521; Nansel et al., 2001: 2099; Pereira, 1997: 27-28). 

As consequências do bullying para as vítimas são devastadoras, cabendo no entanto a 

cada indivíduo a capacidade de reação. Assim, algumas vítimas revelam capacidade para 

recuperar destes traumas sofridos durante o período escolar, no entanto existem outras vítimas 

que acabam por desenvolver ainda mais os traumas e entram num ponto irreversível, que se 

traduz através do desespero que levado ao extremo pode culminar em suicídio. A superação, 

ou não, destes traumas passa pelo tipo de família da vítima, assim como pelo meio onde vive, 

pelas suas relações sociais e pela sua própria personalidade. 
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             5.3.2- As consequências para os agressores 

            O envolvimento em situações de bullyinga traz efeitos prejudiciais para todos os seus 

autores, incluindo para os agressores. Martínez (2002: 21) corrobora esta perceção, uma vez 

que refere que o comportamento do agressor para com a vítima, funciona como um 

“exercício de aprendizagem”, na medida em que este entende a agressão como o meio para 

atingir os seus objetivos. E cada nova agressão funciona como uma an te s s a l a  para futuras 

condutas delinquentes. 

Os agressores através dos seus comportamentos agressivos acabam por ser “reféns” da 

sua própria agressividade, uma vez que com o passar do tempo, acabam por desenvolver 

apetência para comportamentos de riscos, anti-sociais e a praticar a violência doméstica ou o 

próprio bullying no trabalho. Muitos agressores ativos acabam por se envolver no consumo de 

álcool, abandonam a escola precocemente e chegam a colocar a sua integridade física em 

risco. 

A conduta agressiva conduz ao reforço do ato agressivo, uma vez que é 

percecionado como um ato compensador, do qual advém algo bom e desejável. Por outro 

lado, o  b u l l y i n g  é  c o n s i d e r a d o  p e l o  a g r e s s o r  c o m o  u m  estratagema, para 

obter e manter, um estatuto de destaque no grupo, traduzindo-se numa forma de 

reconhecimento social por parte do restante grupo de pares (Martínez, 2002:21). 

Gradualmente o agressor vai percecionar a agressão como uma forma de “ascender” e 

estabelecer vínculos sociais, assim tenderá a general izar  esses comportamentos a 

outros grupos com os quais venha a interagir (Field, 2007:45; Martinez, 2002:21). Os 

agressores poderão, inclusivamente, ao principiarem uma relação amorosa, distender essas 

formas de domínio e submissão do outro à própria convivência doméstica (Martínez, 

2002:21). 

Os agressores revelam tendência para se tornarem arrogantes, “durões”, 

manipuladores e cruéis, além de correrem o risco de desenvolver liderança negativa. Podem 

introjetar a noção de que conseguem destaque e notoriedade por meio de comportamentos 

autoritários, abusivos e violentos, o que pode conduzi-los ao caminho da delinquência e da 

criminalidade. 

Beane (2006:125) e Pereira (1997:27-28) sintetizam como prossecuções mais 

marcantes para o(s) agressor(es) as vidas destruídas; as dificuldades em formar e manter 
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relacionamentos afetivos estáveis e saudáveis; a crença na força como meio predileto 

para a resolução dos problemas; o desrespeito pela lei; problemas de inserção social; e, por 

último, incapacidade ou dificuldade de autocontrolo e a exteriorização de comportamentos 

antissociais. 

 

 

            5.3.3- As consequências para as testemunhas 

             De acordo com Carvalhosa (2010:2) as consequências do bullying ultrapassam os 

indivíduos diretamente envolvidos no fenómeno. Deste modo, as testemunhas também não 

ficam totalmente ilesas nas consequências destes comportamentos, que podem significar 

para os “bystanders” uma forma pejorativa de aprendizagem sociomoral sobre como devem 

comportar-se quando envolvidos em situações injustas,  n o  en t an t o  p o d em  t am b ém  

f u n c i o n a r  co m o  um reforço para a adoção de atitudes individualistas e egoístas e o que 

é mais perigoso, podem ser consideradas um escaparate para valorizar a conduta agressiva 

como importante e respeitável (Amado & Freire, 2002: 55; Martinez, 2002: 21). 

Outra das consequências para as testemunhas consiste na dessensibilização que se 

concebe em relação ao sofrimento vivido por terceiros, uma vez que à medida que vão 

observando comportamentos de bullying, nos quais não são capazes de intervir para evitar 

que estes aconteçam, vão desenvolvendo sentimentos de indiferença e frieza (Amado & 

Freire, 2002; Martinez, 2002). Por outro lado, embora a testemunha não vivencie a 

experiência de agressão na primeira pessoa, ao ver a agonia vivida pela vítima, o 

“bystanders” poderá sentir-se tão indefeso quanto ela (Beane, 2011: 190; Martinez, 2002: 21). 

Poucas são as dúvidas que restam, relativamente ao papel que os “bystanders” podem e 

devem assumir relativamente à sua cotização para a cessação, mediação ou mesmo denúncia 

dos comportamentos agressivos (Cowie & Wallace, 2000:7; Feinberg, 2003:10; Salmivalli, 

2010:118). As testemunhas que optam por agir de forma determinada e corajosa, adotando 

uma postura de defesa dos colegas vítimas de agressão, podem indubitavelmente funcionar 

como modelos a seguir por parte do restante grupo de pares. Como referem Feinberg 

(2003:10) e Pepler & Craig (2000:9), o  a s s u m i r  d e s t a  atitude voluntariosa, por parte 

das testemunhas, torna-se cada vez mais pertinente se considerarmos que estes jovens se 

encontram quase sempre presentes nos diversos contextos das agressões contrariamente 

ao que usualmente sucede com os adultos.  
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Relativamente à perspetiva de género, os indivíduos do sexo masculino encetam 

formas mais diretas de resolução de conflitos; as raparigas, por sua vez, adotam atitudes 

denunciadoras de uma maior proteção e solidariedade para com as vítimas. A postura 

adotada pelas raparigas assenta na forma de identificação e na avaliação de sentimentos 

vivenciados por terceiros. Por outro lado, parecem conseguir transferir para si mesmas 

esses estados de espírito (McEachern et al., 2005: 54; Seixas, 2009: 73). 
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Capitulo 6- Medidas de Prevenção e Intervenção na indisciplina e 

violência escolar/bullying 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Ministério de Educação, na última década do século XX, o número 

de comportamentos agressivos/violentos, de vários tipos, aumentou de 433, em 1995, para 

1873, no ano 2000. Este aumento, segundo Sebastião et al., (2003:35) pode encontrar a sua 

explicação no facto do Gabinete de Segurança do Ministério da Educação (GSME) ter 

introduzido novas categorias como “gangs”, grupos e drogas ilícitas. 

De acordo com os mesmos autores (Sebastião et al., 2003:36 -38) também se verificou 

um aumento acentuado e progressivo do número de ocorrências de violência, dentro das 

escolas, que aumentou de 57, em 1995, para 161, em 1998, sendo a agressão física a situação 

mais frequente, com 126 casos, no letivo de 1998/1999 e 282, em1999/2000. Estes autores, 

referem que “o essencial das situações violentas na escola não são constituídas por situações 

de grande violência cometidas por grupos de jovens marginais, mas antes se traduzem em 

situações de pequena violência quotidiana entre alunos (pequenos roubos e agressões, 

intimidação quotidiana) ” Sebastião et al., 2003: 88). 

No ano letivo de 2004 / 2005, um artigo de Pedro Sousa Tavares, publicado no dia 30 

de Novembro de 2005, no “Diário de Notícias”, revela-nos que nas escolas portuguesas 

ocorreram 1232 ofensas à integridade física, de que foram vítimas alunos, professores e 

funcionários, dos quais, 191 tiveram de receber tratamento hospitalar. De acordo com este 

jornalista, baseado em dados do Departamento de Segurança do Ministério da Educação, 

embora as agressões contra os professores e os funcionários tivessem diminuído um pouco, 

aumentaram significativamente entre os alunos. 

“As medidas preventivas podem reduzir os factores de risco, 

aumentar os fatores de proteção e corrigir os fatores determinantes 

da violência. É por isso que muitos continuam a acreditar que a 

educação é o caminho mais seguro para prevenir e desaprender a 

violência porque, por muito inverosímil que pareça atualmente, 

apesar do desprestígio que as escolas têm sofrido nas últimas 

décadas, há nelas milhares de docentes inquietos procurando, 

através da formação das crianças, um futuro melhor para os 

nossos povos.” Castro Santander, Alejandro (2005) 
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Foram registadas na Plataforma de Registo de Ocorrências de Segurança Escolar do 

ministério um total de 1446 situações de violência em 2012-2013, quase menos mil casos do 

que no ano letivo anterior, no qual houve um registo de 2218 situações, e menos de metade 

das 3525 ocorrências de 2008-2009. A PSP revela que os comportamentos agressivos mais 

frequentes foram os insultos, as ameaças e as ofensas corporais. Estes comportamentos 

envolvem os alunos e podem ocorrer em qualquer espaço da instituição escolar, na presença, 

ou não, de adultos (docentes ou assistentes operacionais) que, por vezes, foram igualmente 

vítimas de insultos e ameaças.  

As faixas etárias entre os 11 e 13 anos (301 casos registados na plataforma) e entre os 

14 e os 16 anos (562 casos) são aquelas que, segundo os dados do relatório, são mais 

propensas a comportamentos violentos. 

Entre os alunos do 1.º ciclo (dos 6 aos 10 anos) registaram-se, em 2012-2013, 71 

ocorrências participadas, menos do que as 124 no ano letivo anterior. 

Um total de 842 participações registadas na plataforma do MEC deu origem a processos 

disciplinares nas escolas e 438 resultaram em queixas à polícia e processos em tribunais. Em 

2012-2013 seguiram para o Tribunal de Menores 47 processos e para as Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens foram encaminhados 164 casos. 

As ocorrências consideradas dizem respeito a ofensas corporais, ofensas sexuais 

(assédio e violação), injúrias e ameaças, pequena violência, atividades perturbadoras da ação 

escolar, tráfico e/ou consumo de drogas, ameaças de bomba, posse de armas brancas ou de 

fogo, acidentes viação envolvendo alunos e outras ações criminais e não criminais, no que se 

refere às pessoas. 

Da análise destes dados, podemos inferir que, embora a situação no nosso país, não 

possa ser considerada, ainda, muito grave, não deve ser ignorada e exige que se tomem 

medidas urgentes, no que concerne à indisciplina, à violência e ao bullying, para que estes 

fenómenos parem de aumentar, atingindo proporções que venham a impedir, ou a dificultar, 

uma intervenção eficaz junto dos estudantes, quer sejam agressores, vítimas ou testemunhas. 

De acordo com Hartup (1992 citado por Castro Santander, 2005:3) “na infância, o 

melhor indicador de adaptação, na vida adulta, não são as notas escolares, nem o 

comportamento na sala de aulas, mas a capacidade da criança se relacionar com as outras 

crianças” e alerta para os riscos que correm os alunos que são rejeitados pelo seu grupo de 

pares, uma vez que por se manifestarem agressivos, ou destruidores, ou de algum modo 

incapazes de “se integrarem na cultura a que pertencem os seus companheiros”. 
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Castro Santander (2005:5) salienta que os estudos realizados “indicam que as 

competências sociais não melhoram por simples observação nem por uma instrução informal; 

é necessária uma instrução directa” e acrescenta: “as crianças que apresentam déficit ou 

problemas de competências sociais, não as adquirem por mera exposição ao comportamento 

dos seus companheiros socialmente competentes; é necessária uma intervenção directa, 

deliberada e sistemática”. Deste modo, o autor sugere que o ensino das competências sociais 

seja integrado no currículo, planificado e avaliado, como as outras áreas curriculares. 

Mexer e alterar os currículos, não é uma tarefa fácil, assim Mellor (1997b:6) refere 

não existir uma fórmula única para a resolução do fenómeno do bullying, pelo que as escolas 

devem delinear programas de intervenção adequados à sua realidade e ao contexto em que 

estão inseridas. Estas estratégias de prevenção e intervenção devem ser implementadas 

quando os problemas se encontram ainda numa fase embrionária, evitando, assim que se 

repitam e avolumem. 

A propósito desses programas de intervenção, Jina Yoon & Karen Kerber (2003:27), 

referem que, para serem eficazes e permitirem resolver, de facto, as situações de violência, 

devem ser concebidos de modo a implementar transformações sistemáticas na cultura das 

escolas. No seu estudo intitulado “Bullying: elementary teachers' attitudes and intervention 

strategies” estas autoras analisam as perceções e atitudes dos docentes em relação aos três 

tipos de bullying, assim a análise recaí sobre as agressões físicas e verbais e a exclusão social. 

Esta análise ao fenómeno do bullying tem em conta a seriedade com que são encarados, a 

empatia em relação às vítimas, as probabilidades de intervenção e as estratégias utilizadas 

pelos professores de forma a identificar ou a resolver situações violentas. Os resultados 

revelaram que os docentes odotam atitudes diferentes e usam estratégias diferenciadas 

relativamente aos três tipos de bullying; assim a exclusão social é levada menos a sério do que 

as agressões físicas e verbais, não sendo, portanto, considerada como objecto de uma 

intervenção prioritária. 

Para resolver as disparidades e conseguir uma ação concertada e eficiente, as autoras 

dedicam uma especial atenção à formação dos docentes. Deste modo, é imperativo que os 

professores tenham formação na área de gestão de conflitos para que adotem uma postura 

assertiva no combate à violência e ao bullying em contexto escolar, no entanto só a formação 

não é suficiente para a resolução deste fenómeno. A extrema complexidade destes fenómenos 

exige uma política global, multidisciplinar, sistemática e consistente, que envolva, não só a 

escola, mas toda a comunidade (Thompson et al., 2003: 91), porque, como afirma Mellor 
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(1997a:1), “o bullying não pode ser travado por alunos, pais ou professores agindo 

isoladamente”. 

Os programas de intervenção para serem eficazes devem ser precedido de um estudo, 

que permita efetuar o diagnóstico da situação, no que se refere às características da escola e 

do contexto em que está inserida (Olweus, 2005:66), assim devem ser levados em conta os 

principais problemas da escola e as carências e valências da instituição. Para se formalizar o 

estudo, este deverá ser registado num documento escrito, ou seja no Projeto Educativo de 

Escola ou o Regulamento Interno. Este documento deve ser aprovado por toda a comunidade 

educativa e definir de forma clara e explícita o que é que a instituição e a comunidade 

entendem por violência, em geral e por bullying, em particular. No Projeto Educativo de 

Escola devem estar delineados os objetivos que se pretendem atingir com o programa, as 

medidas de intervenção e de prevenção a tomar e as formas de controlar a aplicação dessas 

medidas e, por fim, uma avaliação periódica dos resultados obtidos (Smith, 1999: 80; Smith, 

Thompson et al., 2003: 97-98). 

O “Shaping Safer Schools: A bullying prevention action plan” (Olweus,2005:5), 

preparado por “The Safe Schools Action Team”, da Província de Ontário, no Canadá, com o 

objetivo de servir de orientação à elaboração de programas de intervenção anti-bullying, 

refere que a participação da comunidade é essencial para o sucesso destas iniciativas. 

A prevenção do fenómeno de bullying requer a cooperação de todos. Um “Plano de 

Acção para Prevenção do Bullying” fornece as informações e os utensílios necessários para o 

sucesso da implementação das estratégias de prevenção do bullying na comunidade educativa 

” e acrescenta: “Quando criamos um ambiente de aprendizagem seguro e respeitoso, estamos 

a construir e a alimentar comunidades seguras para todos os cidadãos.” (Olweus 2005:5). No 

“Policy/Program Memorandum” publicado em 4 de Outubro de 2007, é referido o papel 

crucial que a instituição escolar desempenha neste processo de prevenção e intervenção: 

”Proporcionar aos alunos a oportunidade de aprenderem e crescerem numa sociedade segura e 

respeitosa é uma responsabilidade partilhada em que as escolas participam e desempenham 

um importante papel” (Olweus, 2007:1). E, a propósito do “clima de escola”, acrescentam que 

“um clima escolar positivo é uma componente essencial para a prevenção (...) Um clima 

positivo existe, quando todos os elementos da comunidade educativa se sentem seguros, 

confortáveis e aceites” (Olweus, 2007:3). 

Implementar um programa de intervenção, não se revela tarefa fácil, uma vez que é 

necessária a cooperação de todos e ter em conta a resistência natural das pessoas à mudança e 
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uma certa desconfiança face às inovações. Numa comunidade educativa em que os pais e 

encarregados de educação, por norma, têm pouco contacto com a escola, para além das 

obrigações burocráticas mínimas (matricular os alunos, tomar conhecimento das avaliações e 

pouco mais) não se pode esperar uma adesão massiva e imediata a este tipo de projetos, que 

exigem disponibilidade, empenho e um certo investimento de tempo. De igual modo, alguns 

docentes que por norma estão habituados a trabalhar individualmente, na sua sala de aulas, 

com os seus alunos, sem muitas interferências vindas do exterior, poderão oferecer alguma 

resistência à exposição das suas ideias, métodos e práticas ao exterior, para resolver um 

problema, que muitos dirão não sentir. 

Olweus (2005:66) alerta para esta possibilidade, ao aconselhar que, em primeiro lugar, 

“os adultos na escola e, até certo ponto, em casa, tomem consciência da extensão dos 

problemas de bullying na “sua” escola e, em seguida, “decidam envolver-se, com alguma 

seriedade, no sentido de alterar a situação”. 

 

 

 

6.1- Estratégias preventivas 

 

6.1.1- Projeto Educativo de Escola 

O Decreto-lei 115-A/98, de 4 de Maio define o regime de autonomia das escolas e 

desenha uma nova organização da escola, com o objetivo de concretizar a democraticidade, a 

igualdade de oportunidades e a melhoria da qualidade da educação. Define autonomia como 

o poder reconhecido à escola pela comunidade educativa de tomar decisões nos 

domínios estratégicos, pedagógicos, administrativo e financeiro e organizacional, no 

quadro do seu Projecto Educativo de Escola e em função das competências e dos 

meios que lhe estão consignados (Art. 3º). 

Deste modo, a autonomia da escola requer que a mesma tenha a capacidade de se 

identificar e diferenciar face a outros sistemas e de se relacionar com eles. O Projeto 

Educativo de Escola deve, por isso, levar a escola a identificar-se e relacionar-se com o meio 

em que se encontra inserida. Deste modo, o Projeto Educativo é a expressão da identidade da 

escola: 
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documento de carácter pedagógico que, elaborado com a participação da comunidade 

educativa, estabelece a identidade própria de cada escola, através da adequação do 

quadro legal em vigor à sua situação concreta, apresenta o modelo geral de 

organização e os objectivos pretendidos pela instituição e, enquanto instrumento de 

gestão, é o ponto de referência orientador na coerência e unidade da acção educativa 

Costa (1996:10). 

O Projeto Educativo é o documento que efetua a ligação entre o quadro 

institucional/legal, o agrupamento e o meio envolvente. É ainda um documento orientador 

essencial para o Agrupamento, porque define a sua identidade e materializa a sua 

autonomia educativa, apresentando-se como referência aglutinadora, orientadora e 

desafiadora da ação da Comunidade Educativa, estabelecendo metas a atingir e definindo as 

estratégias de operacionalização a priorizar. Define objetivos e metas a alcançar comuns a 

todos e estabelece prioridades que cada um deverá seguir de acordo com o seu engenho e 

arte. 

Aquando da elaboração do seu Projeto Educativo, a escola enfrenta a necessidade de 

explicitar a sua concepção de educação, assim deve definir o que é a escola enquanto 

instituição, e o que deseja para os seus alunos, logo, cada escola, no seu contexto social, 

dependendo das suas caraterísticas específicas, toma diferentes decisões com o objetivo de 

preencher as necessidades educativas detetadas. 

No processo de desenvolvimento do Projeto Educativo, podemos identificar três fases: 

a conceção/elaboração, execução e avaliação (Costa, 1996). A fase inicial de conceção e 

elaboração do Projeto Educativo requer a mobilização de toda a comunidade educativa: 

docentes; discentes; pessoal não docente, autarquia e comunidade local, no intuito de detetar 

os problemas educacionais subjacentes ao estabelecimento de ensino. 

De acordo com Silva (2004), os projetos educativos foram transferidos às próprias 

escolas, com o fim de cada uma poder garantir a sua especificidade e poder determinar as 

reais necessidades de cada estabelecimento de ensino. 

Exige-se assim que as escolas criem condições para o desenvolvimento de processos 

formais e informais apelativos à participação de toda a comunidade educativa, por outro lado 

também se espera que a escola se apresente aberta ao meio em que se encontra inserida, não 

ignorando a sua relação com a comunidade educativa, detentora de potencialidades 

pedagógicas. Assim, a abertura da escola à comunidade deverá concretizar-se para que esta 
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possa sentir que a instituição escolar é parte integrante da mesma. Deverão por isso 

realizar-se iniciativas de interação que podem passar pelo empréstimo bibliotecário; cedência 

das instalações desportivas, oferecimento de actividades recreativas, desportivas e 

pedagógicas (Silva, 2004:161). 

É portanto fundamental que o Projeto Educativo defina modos de atuação de modo a 

resolver o problema do bullying, em articulação com a escola e comunidade, através de 

reuniões e jornadas escolares (Olweus, 1998; Pereira, 2001, Smith & Sharp, 1994). 

Enquanto instrumento estratégico de gestão, o Projeto Educativo de Escola visa a 

unidade e coerência da ação educativa, potenciando as caraterísticas de documentos 

nomeadamente o Plano Anual de Atividades, Plano Curricular de Escola, o Plano de Trabalho 

de Turma e o Regulamento Interno. Com efeito, a consistência do Projeto Educativo é 

reforçada pela sua conexão com outros projetos em desenvolvimento no meio. Por 

conseguinte, o Projeto Educativo de Escola deve incluir uma política educativa de combate ao 

bullying, implementando estratégias diversificadas de prevenção e intervenção, por outro 

lado, o Regulamento Interno, deve inumerar procedimentos a adotar relativamente ao 

fenómeno de bullying. 

Randall (1996:47) defende uma abordagem ao fenómeno de bullying que consite em 

cinco fases, e cujo objetivo é “to eradicate bullying and promote an environment in which it 

cannot thrive and which strives to improve peer relationships throughout the community”. 

Deste modo a abordagem deve assentar: 1- na consciencialização da extensão do bullying 

através de inquéritos ou entrevistas; 2- estabelecimento de uma rede, ou seja, fazer o 

levantamento das pessoas e das instituições que serão envolvidas; 3-formar grupos de 

encarregados de educação; 4-estabelecer um sistema de informação sobre as situações de 

bullying (que pode ser anónimo) e por fim proceder ao lançamento oficial do projeto. 

O’ Moore (1995) fazendo referência ao programa nacional “Guidelines on Countering 

Bullying Behaviour in Primary and Post Primary Schools”, evidencia a importância de 

consciencializar toda a comunidade educativa, referindo ainda ser importante implicar todas 

as instituições locais, como forma de homogeneizar a actuação de todos perante o bullying. 

Este investigador defende a implementação de programas que possam apoiar vítimas e 

agressores. Por último O’ Moore alerta para a importância de se fazer uma avaliação da 

eficiência da política educativa no comportamento anti-bullying. 

No seu programa de intervenção anti-bullying, Olweus (1998) salienta três dimensões: 

a escola, a turma e os alunos individualmente (agressores e vítimas), referindo que só através 
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da melhoria das relações entre pares, será possível erradiar os comportamentos violentos, 

não apenas da instituição escolar, como do seu contexto circundante. O programa de Olweus 

assenta no envolvimento de toda a comunidade educativa, através da organização de jornadas 

escolares de forma a consciencializar e coresponsabilizar a comunidade educativa. Indica 

também a necessidade de se realizarem reuniões entre a associação de pais e professores com 

o objetivo de incrementar a comunicação e cooperação e à constituição de grupos de 

professores e pais para o desenvolvimento do meio social da escola. 

Como forma de combater o bullying, Pereira (2001) implementou um programa 

baseado no Projeto Educativo, dinamizando três eixos de intervenção, nomeadamente, a 

sensibilização e formação dos docentes, diretores, assistentes operacionais, pais e 

encarregados de educação; o melhoramento/diversificação dos espaços de recreio e 

finalmente, o atendimento aos alunos (vítimas e agressores). 

Silva (2004) convergindo na mesma orientação de Pereira (2001) corrobora a 

pertinência da formação dos atores educativos, no âmbito pedagógico, psicopedagógico e 

psicológico de modo a que estes se possam munir de instrumentos para melhor compreender e 

agir, tendo em conta a individualidade de cada discente. 

Muitos são os investigadores que evidenciam a importância da articulação da família e 

da instituição escolar, enquanto forma proficiente de irradiar o bullying, repartindo assim as 

responsabilidades no que concerne a este fenómeno (O’Moore, 1995; Olweus, 1998; Pereira; 

2001; Silva, 2004; Amado & Freire, 2002; Randall, 1996; Smith & Sharp, 1994; DFE, 1994; 

Sharp & Thompson; 1994). Aliás, tanto a escola, como a família são instituições privilegiadas 

na formação integral dos indivíduos (Carneiro, 1991) pelo que, cabe a ambas o papel de 

incutir nos jovens a transmissão de valores como a solidariedade, tolerância, justiça e 

responsabilidade. 

Torna-se portanto imperativo que se defina uma política de prevenção e até de 

remediação deste fenómeno, através deste documento de planificação estratégico que é o 

Projeto Educativo. No decorrer de todo o processo em que a política anti-bullying se 

desenvolve, impõe-se a avaliação desta e, por conseguinte, do Projeto Educativo. A avaliação 

do Projeto Educativo, no final de cada ano letivo, permitirá aferir se a atuação da 

comunidade está a corresponder às metas propostas. Essa avaliação intermédia possibilitará 

ainda adequar procedimentos, quando tal se afigurar necessário.   
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6.1.2- Currículo 

A nova reforma curricular do ensino básico permitiu a introdução de novas áreas 

curriculares não disciplinares, nomeadamente a Área de Projeto, a Educação para a Cidadania 

e a Oferta Complementar. Constituindo 

o espaço privilegiado para o desenvolvimento da Educação para a Cidadania, visando 

o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos como elemento fundamental no 

processo de formação de cidadãos responsáveis, críticos, ativos e intervenientes, com 

recurso, nomeadamente, ao intercâmbio de experiências vividas pelos alunos e à sua 

participação individual e colectiva, na vida da turma, da escola e da comunidade 

(Decreto-lei nº 6/2001, capítulo II, artigo 5º, ponto 3c). 

A escola desempenha um papel crucial na construção da identidade e desenvolvimento 

da consciência cívica dos discentes, por isso deve promover o diálogo e a discussão e reflexão 

de temas da atualidade e das experiências e preocupações vivenciadas e sentidas pelos 

mesmos. 

O currículo apresenta-se deste modo, como um meio por excelência, para explorar as 

diversas formas de bullying e de contornar este fenómeno, competindo, a cada instituição 

escolar, a selecção dos recursos mais convenientes. 

A área curricular não disciplinar de Educação para a Cidadania permite 

particularmente incidir e difundir nos alunos os valores morais e sociais que a escola e a 

sociedade veiculam. Assim, conceitos como os direitos humanos, a democracia, educação 

para a paz (Carneiro, 1991) mas também a cidadania, a tolerância e respeito pelos outros 

devem ser incluídos no currículo de modo a poder reflectir-se na comunidade envolvente 

(Pires, 2001; Amado & Freire, 2002). 

Atendendo à flexibilidade curricular preconizada pela reforma, Veiga (2001) salienta 

que a escola pode contribuir para a igualdade de oportunidades e a humanização da educação, 

assim através do currículo podem e devem ser fomentados comportamentos cooperativos, 

nomeadamente, a mediação, o aconselhamento pelos pares, o treino assertivo, os círculos de 

qualidade, a dramatização, a literatura e os vídeos, (Olweus, 1998; Amado & Freire, 2002; 

Smith & Sharp, 1994; Pereira, 2001 Cowie & Sharp (1994). A utilização deste tipo de 

recursos permite que se priveligie não só o conhecimento mais alargado do fenómeno, mas 

acima de tudo permite que se desenvolvam competências sociais, como a capacidade de ouvir, 

compreender e agir. 
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O Método do Shared Concerned, desenvolvido por Anatol Pikas e posteriormente 

posto em prática por Smith & Sharp, 1994; Smith, Cowie, & Sharp, 1994; DFE, 1994, é 

entendido como uma medida de remediação de comportamentos agressivos. Este método é 

aplicado a alunos que já estiveram envolvidos em situações de bullying, no entanto não utiliza 

a punição como forma de resolver a situação, apelando a uma responsabilização coletiva. Este 

método assenta na participação dos alunos nas tomadas de decisões e processa-se em 4 fases, 

respetivamente, identificação do problema; análise; apresentações de soluções; proposta do 

plano à direção da escola (Cowie & Sharp, 1994). 

Uma forma de implementar o modelo sugerido por Anatol Pikas, é a Área de Projeto, 

que permite a implementação de projetos, uma vez que é uma área curricular não disciplinar 

que visa a “concepção, realização e avaliação de projetos, através da articulação de saberes de 

diversas áreas curriculares, em torno de problemas ou temas de pesquisa ou de intervenção, de 

acordo com as necessidades e interesses dos alunos” (Decreto-lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, 

capítulo II, artigo 5º, ponto 3 a). 

Durante a realização do projeto, os alunos são orientados de modo a que desenvolvam 

as suas relações interpessoais com os membros do grupo, manifestando as suas opiniões e 

aceitando as dos outros, num espírito democrático. 

Olweus (1998) advoga a definição de normas de atuação claras e de sanções, através 

da participação dos alunos. Este investigador, após a realização de um estudo nos anos 80, 

pressionou o Ministério da Educação que fundou a “Nationwide Campaign against Bullying” 

em todas escolas noreguesas. Foram disponibilizados materiais tais como vídeo aos 

professores e folhetos para os pais. Os resultados da campanha revelaram que em dois anos os 

dados caíram para 50% tanto para rapazes ou raparigas. 

Após o suicídio de uma rapariga na escola Acland Burgley, em Camren, Londres, um 

inquérito foi aplicado na escola e 33% dos inquiridos admitiram ter já sido vítima de bullying. 

Este inquérito originou a implementação do programa denominado ABC (Anti- Bullying 

Campaign), que assenta essencialmente no aconselhamento de pares e que revelou alterações 

significativas nas atitudes dos alunos e no ethos da escola, verificando-se um decréscimo de 

comportamentos agressivos após a aplicação do programa ABC (Lane et al., citados por 

Cowie & Sharp, 1996: 24). 

De acordo com o DFE (1994) o currículo deve ser percecionado como um 

complemento de uma política educativa anti-violência, constituindo o instrumento 

privilegiado para consciencializar os alunos sobre a problemática da violência em contexto 
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escolar, promovendo nos mesmos valores e atitudes cooperativos que levem à irradiação do 

fenómeno de bullying. O currículo deverá também contribuir para a modificação de 

comportamentos agressivos dos alunos, compreensão das vítimas e sobretudo na construção 

de um ethos no qual a violência não tem espaço. 

Em suma, podemos referir que a planificação do currículo, ao nível da escola, constitui 

um meio de transmissão de valores e modificação de atitudes, proporcionando aos alunos um 

saudável desenvolvimento pessoal e social, co-responsabilizando-os na criação de um 

ambiente propício para a realização da sua formação.  

 

 

6.2- Estratégias remediativas 

 

6.2.1- Mediação pelos pares 

Por mediação entende-se o “processus qui permet, lors d’un conflit, l’intervention de 

personnes extérieures et formées, pour dépasser le rapport de force et trouver une solution 

sans perdant ni gagnant.” Diaz & Dulac (1999:11). A mediação entre pares pressupõe a 

intervenção de jovens de idades similares ou mais velhos, ressalvando, no entanto o estatuto 

de discente (Diaz & Dulac, 1999; Cowie & Sharp, 1996). 

A mediação entre pares pode ser definida como “une médiation par les jeunes, pour les 

jeunes, avec les jeunes et entre les jeunes” (Diaz & Dulac, 1999:11). 

O processo de mediação baseia-se em estratégias de tipo integrativo, (Pruitt & 

Canevale, 1993) visando, para ambos os alunos, uma solução de problemas satisfatória (de 

soma positiva ou win-win) em detrimento da rivalidade. Deste modo, o mediador tem o papel 

de promover a comunicação, de forma a evitar o escalamento de conflitos que pode culminar 

em contornos mais graves. 

Os programas de mediação por pares entendem o conflito como algo que faz parte da 

vida e, por isso, não deve ser evitado. Johnson & Johnson (1994) referem que a tendência para 

ignorar os conflitos pode ser impulsionador de relações interpessoais tensas e difíceis, que 

poderão conduzir a comportamentos violentos. 

Os programas de mediação por pares devem ser implementados pelos alunos, mas 

sempre com o acompanhamento e supervisão de um adulto que decerá fomentar nos 

intervenientes a capacidade de negociar conflitos, obtendo acordos integrativos. 
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Cowie & Sharp (1996:62) propõem 3 formas de apoio entre pares: befriending; 

counselling approaches e resolução de conflitos. A mediação entre pares está inserida na 

resolução de conflitos e é facilitadora do autoconhecimento e do conhecimento dos outros 

pondo em prática a premissa “Connais-toi toi même” de Sócrates. 

Esta intervenção requer a intervenção de um terceiro elemento, neutro, que fará a 

mediação. As autoras referem 5 condições fundamentais para uma efectiva mediação, ou seja, 

● Voluntariedade do mediador; 

● Neutralidade do mediador; 

● Confidencialidade em todo o processo; 

● Alcance de uma solução; 

● As partes implicadas devem ouvir sem interrupção. 

 

Cowie & Sharp (1996) explicitam o processo de mediação entre pares que 

apresentamos sumariamente. Inicialmente é dada a palavra a cada um dos envolvidos que 

procedem à descrição da situação. Após serem ouvidos, uma síntese é realizada pelo mediador 

de modo a discernir claramente toda a situação. Este solicita uma reflexão acerca das diversas 

soluções possíveis para ambos, e não para cada um. Após a negociação, redige-se um 

documento certificando ações futuras. O processo finaliza com um perto de mãos. 

Futuramente é avaliado o cumprimento ou incumprimento do acordo preestabelecido.  

A mediação pelos pares é encarada por Paterson et al (1994), como uma forma de 

integrar os alunos em risco de abandono escolar, permitindo aos alunos a aquisição de 

competências de interação social que os vão auxiliar na resolução de conflitos de modo 

positivo, através da cooperação. 

Os vários investigadores defendem que o mediador deve ser alguém que se voluntaria 

para o efeito, no entanto os mediadores devem escolher os seus parceiros (Diaz & Dulac, 

1999) pois a imposição de um outro elemento pode, em vez de reforçar os seus laços de 

amizade, provocar efeitos opostos. O delegado de turma ou até a totalidade da turma, pode 

desempenhar o papel de mediador, podendo-se também ponderar a rotação dos mediadores, 

ao longo do ano, segundo a National Association for Mediation in Education (Gale Group, 

citado por Costa, 2003:229). 

De acordo com as autoras, as principais caraterísticas para ser mediador são a 

capacidade de ouvir, a empatia, a confidencialidade e o sentido de responsabilidade. 

Defendem igualmente que a idade dos mediadores deve situar-se entre os 9 e os 13 anos, 
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referindo que esta estratégia não é inerente ao ser humano, resultando de uma 

aprendizagem que torna os discentes capazes de proceder à autorregulação das suas atitudes e 

autorresponsabilização das decisões. 

As sessões de mediação, podem integrar grupos de aproximadamente 10 jovens, em 

atelliers, podendo também propor estágios e adverte-se que a realização das sessões se efetue 

num ambiente diferente do da sala de aula, de modo a que os alunos diferenciem a situação 

(Diaz & Dulac, 1999). Enquanto estas investigadoras defendem a frequência de uma hora 

semanal, outros (Gale Group, citado por Costa, 2003: 229) aludem a workshops de 2 a 3 dias 

ou formação de 15 a 20 horas, privilegiando o role-play, isto é simulação de situações de 

conflitos. 

De acordo com a National Association for Mediation in Education, (Gale Group, 

citado por Costa, 2003: 229), os mediadores supervisionam a escola de modo a intervir 

prontamente. Através deste processo, apresentam os seguintes objetivos: 

● Aumentar a comunicação entre alunos, professores, responsáveis pela gestão da 

escola e os pais; 

● Reduzir a violência, o vandalismo escolar e o número de suspensões; 

● Encorajar os alunos a resolver os seus próprios conflitos através do desenvolvimento 

de competências de escuta, de pensamento crítico e, de resolução de problemas; 

● Ensinar formas de resolução pacífica da diferença enquanto competência necessária 

à vida num mundo multicultural; 

● Promover o interesse dos alunos pelas questões de resolução de conflitos, da justiça, 

da paz e encorajar uma cidadania mais activa. 

 

Nos Estados Unidos e França, esta estratégia de mediação entre pares tem sido 

implementada com sucesso. Johnson & Johnson (1994) submeteram uma escola a este 

processo, cujo programa intitulado”Teaching Students to Peacemakers Program” alterou 

positivamente o ambiente escolar, uma vez que perante uma situação de conflito, em vez de se 

utilizarem estratégias destrutivas, optou-se pela implementação de estratégias de negociação e 

mediação.  

Para que estes projetos de mediação de pares produzam resultados efetivos, tem de 

existir um reconhecimento por parte de toda a comunidade educativa, pressupondo a sua 

integração no Projeto Educativo de Escola e no Regulamento Interno (Diaz & Dulac, 1999). 
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Saber mediar os conflitos entre pares e aplicar este processo é de extrema relevância 

pois promove a capacidade de cada aluno regular o seu comportamento, além de tomar 

consciência de formas construtivas de resolução de conflitos que poderão ser aplicadas a 

outros contextos ao longo da sua vida.  

 

 

6.3- Estratégias de intervenção 

Para além de se implementarem estratégias de intervenção nas escolas, com o objetivo 

de diminuir a incidência do fenómeno bullying, urge fomentar a construção de programas de 

prevenção. 

Os programas de prevenção do comportamento agressivo ou anti-social dos alunos 

têm como principal objetivo a promoção do comportamento prossocial, procurando assegurar 

a integração positiva de cada aluno nos diversos contextos nos quais interage (Mooij, 1998). 

Estes programas visam também mudar atitudes e aumentar o conhecimento dos alunos sobre 

as consequências da violência, apresentam-se igualmente dissuasivos do futuro envolvimento 

em comportamentos agressivos na escola (Lindstrom & Campart, 1998). 

Atendendo a que a prevenção de comportamentos agressivos pode ser entendida a 

diferentes níveis, com diferentes graus de intervenção, alguns autores têm caraterizado 

algumas medidas preventivas a nível primário, secundário e terciário (Elinoff, Chafouleas & 

Sassu, 2004; Mooij, 1998; Spivak & Prothrow-Stith, 2001). 

A prevenção primária dos comportamentos de bullying destina-se a toda a comunidade 

escolar e à alteração do ambiente escolar, procurando eliminar os fatores que promovem os 

comportamentos de bullying e de vitimização, e promovendo o desenvolvimento de 

competências prossociais de interação interpessoal. Esta intervenção primária nos 

comportamentos inclui medidas que apontam para modificações ao nível curricular, de modo 

a estimular o desenvolvimento de competências linguísticas, sócio comunicativas e 

procurando alcançar uma certa estabilidade emocional e psicológica por parte dos alunos. São 

também feitos esforços que visam alterar as normas sociais sobre o fenómeno do bullying, 

nomeadamente através do desenvolvimento de regras claras e sanções ou consequências 

decorrentes da sua infração. 

A prevenção secundária é essencialmente dirigida a alunos que revelem sinais de 

comportamentos de risco, de forma a proporcionar-lhes apoio e suporte complementar em 
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domínios específicos, de forma a prevenir o desenvolvimento de problemas sociais mais 

severos. Ao nível dos comportamentos de bullying, as estratégias de intervenção focalizam-se 

nos alunos identificados como de risco ou com alguns sintomas emergentes de agressividade 

ou de vitimização. 

No que concerne à prevenção terciária, esta é dirigida a alunos que manifestam 

comportamentos antissociais e necessitam da implementação de estratégias interventivas com 

o intuito de reduzir o seu comportamento agressivo. 

O plano de intervenção abrange uma diversidade de protocolos que se iniciam com 

uma avaliação do problema precedida da divulgação de informação e sensibilização para o 

fenómeno, da supervisão dos espaços pelos adultos, do incentivo de uma cultura de escola 

com regras e sanções que transmitam uma atitude de intolerância face ao bullying, no treino 

de professores e funcionários, no incentivo à participação parental, e na intervenção direta 

com os alunos, de acordo com o seu envolvimento em comportamentos de bullying (Batsche 

& Knoff, 1994; Carney & Merrell, 2001; Committee for Children, 2002; Ericson, 2001; 

Horne & Socherman, 1996; National Crime Prevention Council, 1997; Olweus, 1993, 1997; 

Pearce & Thompson, 1998; Peterson & Rigby, 1999; Piskin, 2002; Rigby, 1995; Smith, 

Ananiadou & Cowie, 2003; U.S. Department of Education, 1998). 

As estratégias de intervenção que têm sido concebidas e implementadas em diversas 

escolas, podem agrupar-se em duas grandes categorias: as estratégias dirigidas à instituição 

escolar como entidade abrangente, e as estratégias de intervenção individualizadas, dirigidas a 

docentes, pais, alunos não envolvidos (ou entendidos como “observadores passivos”), alunos 

agressores e alunos vítimas. Cada um intervenientes requer estratégias diferenciadas, 

adequadas não só ao seu potencial papel na diminuição do fenómeno bullying, como ao 

desenvolvimento de competências específicas para lidar com o fenómeno, também elas 

diferenciadas consoante o grupo alvo. 

 

 

6.3.1- Intervenção a nível institucional 

A nível institucional, o processo de implementação de um programa de intervenção 

face ao bullying, inicia-se com a avaliação do problema de modo a determinar a natureza e 

extensão do fenómeno na escola. 
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A avaliação da incidência fenómeno de bullying na escola deve ter em conta 

componentes como o ano de escolaridade dos alunos envolvidos, o género sexual, os locais de 

ocorrência, o tipo de comportamentos manifestados e a frequência. De igual modo devem ser 

determinadas as atitudes e crenças dos alunos agressores e vítimas bem como a perceção que 

os alunos têm relativamente à forma como a escola lida com o bullying, e que expetativas têm 

sobre a sua futura atuação. Só avaliando estes fatores se pode delinear um programa de 

intervenção onde estão expressas as necessidades e os objetivos para o desenvolvimento de 

políticas de intervenção adequadas à realidade de cada estabelecimento escolar. Esta recolha 

de informação deve ser levada a cabo com alunos, professores e funcionários, através de 

questionários anónimos.  

Todo este processo tem obrigatoriamente que passar pela sensibilização de toda a 

comunidade educativa, de forma a aumentar a consciência para o fenómeno e promover o 

reconhecimento generalizado do bullying como um problema sério entre a comunidade 

escolar. Neste processo de sensibilização, é necessário espartilhar alguns mitos, 

nomeadamente a percepção, muitas vezes partilhada por alunos e alguns agentes educativos 

(pais e professores), de que as brigas, e outras formas de comportamento agressivo, são 

aceitáveis e fazem parte do normal desenvolvimento das crianças (Batsche & Knoff, 1994; 

Beane, 2000; Hamilton & Mauro, 2003; Henderson et al., 2002; Piskin, 2002). Corrobando 

desta perceção, Henderson et al. (2002) desenvolveram um estudo sobre crenças de alunos do 

8º ao 10º ano de escolaridade, verificando que a maior parte dos alunos manifestavam atitudes 

positivas face ao bullying, nomeadamente 64% consideravam-no como um fenómeno normal 

da vida escolar, 61% a 80% consideravam os alunos agressores populares e com um elevado 

estatuto entre os seus pares e 68% entendiam a agressão como justificável, no sentido de que 

as vítimas mereciam, na maior parte das vezes, o comportamento agressivo a que estavam 

sujeitas. 

Estes mitos ou crenças justificam, em parte, a atitude de alguns jovens e adultos, uma 

vez que perante a ocorrência de episódios de bullying, estes evitam intervir (Hamilton & 

Mauro, 2003). 

Alguns mitos e falsas crenças acerca do bullying, comummente aceites no seio da 

comunidade escolar, têm sido identificados em investigações realizadas por diversos autores 

(Beane, 2000; DeBorg, 2002; Hamilton & Mauro, 2003; Limber, 2002; Olweus, 1997; Piskin, 

2002), nomeadamente: 
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- O bullying ocorre como consequência de turmas/escolas grandes (na realidade, os 

estudos demonstram que o tamanho é de relativa pouca importância). 

- Os alunos vitimizados são os principais responsáveis pelo seu estatuto, e alguns 

merecem ser vitimizados (nenhuma criança merece ser vitimizada). 

- Ser diferente é a principal razão para se ser vitimizado (pode ser uma das razões, mas 

não é a principal, ser socialmente isolado e alguns fatores de personalidade são mais 

determinantes). 

- Os alunos vitimizados sofrem um pouco na altura, mas depois ultrapassam (têm sido 

comprovadas consequências psicológicas a médio e a longo prazo). 

- A melhor forma de reagir à agressão é batendo no agressor (ainda que alguns pais 

assim o aconselhem, a agressão deve ser um comportamento condenável e, como tal, não 

aconselhável como resposta). 

- Os alunos agressores deixam de ter comportamentos agressivos com o tempo (na 

maior parte das vezes, a agressividade perdura ao longo da vida, manifestando-se por exemplo 

através de comportamentos delinquentes e antissociais). 

- Os alunos agressores são rapazes (as formas de agressão são diferentes, mas as 

raparigas também agridem). 

- Todos os agressores têm uma baixa autoestima (pelo contrário, usualmente têm uma 

autoimagem muito positiva, com uma autoestima positiva e uma autoconfiança elevada). 

- Os alunos agressores são geralmente crianças sós e isoladas (normalmente pertencem 

a redes sociais de pares, alargadas, encontrando-se raramente isolados). 

- Os alunos agressores são maus alunos e sofrem de insucesso escolar (por vezes sim, 

mas por vezes são bons alunos). 

- Os alunos agressores são maiores do que as suas vítimas (não obrigatoriamente, a 

desigualdade de poder pode ser, por exemplo, por serem mais velhos ou pertencerem a um 

dado grupo). 

 

Os programas de intervenção têm obrigatoriamente que passar pela supervisão dos 

espaços escolares, assim urge proporcionar a presença de adultos (professores ou assistentes 

operacionais) em áreas menos estruturadas e consideradas de risco para a ocorrência de 

episódios de bullying. Devem também ser tomadas precauções relativamente à segurança e ter 

atenção às áreas mais longínquas e locais com má iluminação.  
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Os comportamentos de bullying têm uma maior probabilidade de ocorrerem em 

áreas menos monitorizadas e mais isoladas, onde a presença dos adultos é menor (Cursio & 

First, 1993; Formosinho & Simões, 2001) nomeadamente nos recreios, balneários, refeitório, 

salas de convívio e corredores. 

Outra intervenção a nível institucional alude ao clima da escola e à mensagem 

transmitida de intolerância face ao comportamento agressivo dos alunos, o que implica o 

estabelecimento de regras e sanções relativas ao comportamento considerado como aceitável e 

inaceitável. 

Banks (1997) refere que os alunos se queixam frequentemente de que os professores 

raramente ou nunca falam sobre os comportamentos de bullying, o que transmite a perceção 

de que estes encaram o bullying como um ritual inofensivo, que é melhor ignorar a menos que 

ultrapasse certos limites e se torne em agressão física.  

Henderson et al. (2002) nos seus estudos constataram que um número considerável 

alunos (64%) manifestou atitudes positivas face ao bullying, aceitando-o como um fenómeno 

normal da vida da escola, por vezes justificável, e considerando-o como um bom meio para 

resolver problemas. Estas atitudes de aceitação do fenómeno bullying como um 

acontecimento “normal” são prejudiciais à intervenção para irradiar o bullying do contexto 

escolar. 

Com o intuito de modificar estas perceções e, consequentemente, o clima da escola, e 

envolvendo toda a escola como uma comunidade, alguns autores têm vindo a defender uma 

política de “tolerância zero” (Craig, Peters & Konarski, 1998; Horne & Socherman, 1996; 

Limber, 2002; Piskin, 2002; U.S. Department of Education, 1998), assim como a construção e 

implementação de um código de conduta (Carney & Merrell, 2001; National Crime 

Prevention Council, 1997; Piskin, 2002) como forma de promover uma alteração ao nível das 

normas de comportamento dos alunos. 

A política de “tolerância zero” corresponde às ações que a escola promove com o 

intuito de que toda a comunidade educativa encare o comportamento de bullying como algo 

totalmente inaceitável, invertendo a atitude tradicional de “não contar” ou do “silêncio”, 

substituindo-a pela expetativa de que relatar o episódio de bullying não é somente o mais 

adequado a fazer, como também contribui para o aumento do sentimento de segurança de toda 

a escola. 

Sabendo que os comportamentos de bullying ocorrem mais frequentemente em escolas 

com regras pouco claras, com métodos inconsistentes de disciplina, e uma falta de consciência 
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e sensibilização dos alunos para essa problemática (Pearce & Thompson, 1998), aconselha-

se o estabelecimento por escrito de expetativas de comportamento relativas aos alunos, 

designadamente que incentivem o respeito pelos colegas, de limites firmes para o 

comportamento inaceitável, de um programa disciplinar que enfatize recompensas pelo 

comportamento correto em vez de se focalizar exclusivamente nas depreciações pelo mau 

comportamento, e de sanções, não físicas, aplicadas consistentemente, para os alunos que 

violem o código de conduta (Olweus, 1997; Watkins, 2002).  

 

 

6.3.1.1- A Vigilância Escolar (Schoolwatch)  

Segundo Cowie & Smith (2002:260) a vigilância escolar “ permite que os alunos 

melhorem o ambiente no qual vivem, assumindo responsabilidade pelo seu comportamento e 

pelos seus próprios atos “. 

Ainda de acordo com os mesmos autores, o programa de vigilância escolar é 

operacionalizado em cinco etapas, nomeadamente: 

- 1ª Etapa – Com o apoio da polícia e de um professor da escola, designado para o 

efeito, os alunos elegem um Comité de Organização. 

- 2ª Etapa – O Comité discute, cria e propõe diversas actividades, tais como uma 

“bullying box”, onde os alunos vítimas de violência, ou de bullying, poderão depositar as suas 

queixas, com segurança; grupos encarregados de vigiar o pátio de recreio, para assegurar o 

bem-estar de todos os outros alunos; projetar um jardim da amizade; criar áreas de 

preservação; desenvolver projetos comunitários, etc. Segundo Mellor (1997b:15-16), as 

“bullying boxes” são um método simples dos alunos denunciarem as agressões de que foram 

vítimas, ou outros problemas. O êxito, ou fracasso, desta estratégia depende do destino dado 

às cartas dos alunos. 

- 3ª Etapa – Implementação e Intercâmbio com outras escolas. O Comité toma as 

medidas necessárias para implementar as atividades propostas e divulga-as a outras escolas. 

Este envolvimento entre estabelecimentos de ensino, fomenta a criação de redes de amizade e 

troca de ideias e de experiências. 

- 4ª Etapa – Divulgação. O Comité promove uma exposição anual, aberta à 

comunidade. Poderão ser distribuídos prémios e diplomas. 

- 5ª Etapa – Avaliação do projeto. 
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Segundo Warton & Barry (1999, citado por Cowie & Smith, 2002: 261), quando se 

comparam as escolas que participaram no “Schoolwatch” com as que não participaram no 

programa, constata-se que as primeiras registaram uma acentuada diminuição dos casos de 

bullying, uma vez que os alunos se sentem mais seguros, felizes e valorizados. 

Também os pais e encarregados de educação são encorajados a participar nestes 

programas de vigilância escolar, com iniciativas de combate ao bullying e à violência ou 

como membro da associação de pais, ajudando na elaboração de normas. 

 Mellor (1993, citado por Cowie & Smith, 2002: 261) refere que deve ser fomentada a 

realização de reuniões e workshops para os pais dos alunos, nas quais devem participar, com 

carácter frequente, os responsáveis por programas de formação, que trabalham junto às 

equipas das escolas. 

Em suma, podemos referir que a “SchoolWatch” é mais uma iniciativa de combate ao 

bullying e à violência centrada nos alunos, a quem é pedida uma intervenção direta e criativa 

na resolução dos problemas da sua escola, embora com o apoio dos adultos e, idealmente, de 

toda a comunidade envolvente. 

 

 

6.3.1.2- A Intervenção nos Recreios (Playground Improvement) 

Os atos de violência, em geral e de bullying, em particular, podem ocorrer em 

qualquer contexto onde se verifiquem interações entre seres humanos; mas as escolas são, 

como salienta Olweus (2005: 21), o local em que ocorrem com mais frequência. 

Grande parte dos estudos realizados refere o recreio, os campos de jogos e outros 

espaços exteriores como os de maior risco para os alunos (Pereira, 1997, 2004, 2005; Pepler 

& Craig, 2000). 

Segundo Pereira (1997:133) o conceito de recreio é usado com um duplo significado:  

para identificar um espaço de atividade livre, onde a criança pode correr, saltar, jogar, lanchar, 

conversar e outras vezes é usada como tempo, período de paragem das atividades curriculares, 

ou seja, o tempo que medeia entre duas aulas.” E acrescenta: “podemos ainda descrever o 

recreio como um espaço físico com equipamentos lúdicos ou desportivos, com determinada 

disposição no espaço, com áreas ajardinadas, árvores e com barreiras que visam separar o 

espaço da escola do espaço exterior (Pereira, 1997: 134). 
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A mesma autora (Pereira 2005:7) refere a importância dos recreios como fonte de 

diversas aprendizagens indispensáveis ao desenvolvimento das competências sociais e ao 

autoconhecimento das crianças e dos adolescentes, nomeadamente: a tomada de decisões, o 

respeito pelo outro e pelas regras do comportamento em interação, a empatia, a aceitação das 

diferenças individuais, a compreensão de que a vitória e a derrota são situações comuns do 

dia-a-dia e que têm uma importância relativa. Para que os recreios, enquanto espaços físicos, 

possam cumprir a sua função, devem ter dimensões adequadas, estar limpos, serem 

agradáveis, bem cuidados, bem equipados e organizados de modo a oferecerem aos alunos a 

possibilidade de realizarem uma gama variada de atividades (não apenas desportivas). 

Pereira et al. (2002 citadas por Pereira, 2005: 6) salientam que ”os recreios são áreas 

algo desvalorizadas, de pequenas dimensões, de oferta reduzida quanto às oportunidades que 

oferecem de jogo, convívio, observação, modificação e manipulação da natureza”, assim a 

ausência destas caraterísticas dos recreios está relacionada de forma direta à ocorrência de 

comportamentos de bullying e aconselham: “é necessário reinventar os recreios das escolas 

para prevenir o bullying: repensar a supervisão e o acesso a equipamentos móveis” (Pereira, 

2005:6). 

Ana Cabrita (2005: 33) refere o “valor potencial dos recreios” e acrescenta que “para 

se conseguir melhorar a qualidade dos espaços de recreio, será importante ponderar na 

reduzida hospitalidade ambiental destes locais e ter em conta as possibilidades de acção, 

conforto estético, aventura, sociabilização e vegetação.” 

Higgins (1995:136) adverte para uma outra caraterística dos recreios, que é a 

sobrelotação destes espaços. Deste modo, os recreios não só promovem a prática de 

comportamentos agressivos, como dificultam a supervisão por parte dos adultos. De acordo 

com Higgins, no meio da confusão, os “bullies” podem agir impunemente, pois dificilmente 

serão detetados e/ou identificados. A autora aponta, ainda, o campo de jogos como um espaço 

particularmente propício a situações de intimidação, marginalização e exclusão, quando os 

alunos mais velhos e mais fortes expulsam do campo os mais pequeno e mais fracos, não os 

deixando jogar. Corrobando esta prespetiva, outros investigadores, como Boulton (1995: 

103); Cowie (1998); Pepler & Craig (2000: 10); Thompson et al. (2003: 134) confirmam que, 

devido às caraterísticas de muitos desses espaços e ao elevado número de alunos que os 

frequentam, em simultâneo, durante os intervalos, torna-se difícil aos adultos responsáveis 

vigiarem todos os comportamentos e intervirem atempadamente. 
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Catherine Higgins (1995: 133-134 e 136) designa os recreios como recursos lúdicos 

e pedagógicos e recorda que a investigação tem demonstrado “uma forte correlação entre o 

bullying e espaços de recreios pobres” acrescentando que “um espaço de recreio pobre” 

implica “falta de diversidade e de estímulo e oferece escassos cenários para o 

desenvolvimento de atividades educacionais, sociais, físicas e criativas.” 

Marques, Neto & Pereira (2001 citados por Pereira, 2005:6) “verificaram a 

importância de equipamentos móveis de jogo e da presença de supervisores nos recreios na 

prevenção do bullying”. 

Podemos referir que a escassez ou a deficiente organização dos espaços; carência de 

recursos e equipamentos pedagógicos e lúdicos, sobrelotação das escolas e insuficiente 

vigilância por parte dos adultos parecem ser, segundo os autores referidos, as principais 

causas da violência, que ocorre nos recreios, impedindo-os de cumprir a sua função formativa 

e socializadora. 

Como forma de irradiar o fenómeno de bullying dos espaços escolares, principalmente 

dos recreios, muitos são os autores que apontam soluções, algumas já experimentadas, no 

âmbito da implementação de projectos anti-bullying. Assim, Higgins (1995: 136) aconselha a 

criação de espaços “ricos, diversificados, flexíveis e multifuncionais”, coloridos e bem 

decorados, mas tendo em conta a segurança e a sua fácil manutenção.  

Por seu turno, Thompson et al. (2003: 137) referem que o espaço de recreio deve 

encontrar-se dividido em zonas destinadas ao desenvolvimento de diversas atividades. Esta 

divisão dos espaços pode ser operacionalizada com a colocação de redes ou sebes. 

Embora importante, a criação de espaços agradáveis e bem equipados, nos recreios, 

não é suficiente para inibir comportamentos violentos, assim os autores destacam a 

necessidade de uma vigilância eficaz por parte dos adultos, embora reconheçam que, por 

vezes, não é fácil consegui- lo (Thompson et al., 2003: 136).  

Boulton revela-se céptica em relação à eficácia da vigilância dos recreios, uma vez que 

os alunos conseguem ludibriar a vigilância dos adultos, por muito forte que esta seja (1995: 

103). No sentido de ultrapassar tanto quanto possível o problema, a autora sugere um 

conjunto de medidas muito simples, algumas das quais inspiradas no Shefield Bullying 

Project do DFE (Reino Unido). 

As medidas preconizadas por Boulton, passam pela formação profissional e a 

valorização do papel dos assistentes operacionais por parte da direção da escola. Essa 

valorização deve ser transmitida claramente aos alunos e também aos professores, a fim de 
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melhorar a relação entre todas as partes e a comunicação entre os professores e o pessoal 

auxiliar, de modo a conseguir coerência nas atitudes de ambos os grupos, face a 

comportamentos violentos, ou de bullying, por parte dos alunos (Boulton, 1995: 106). 

Thompson et al. (2003: 135) evidenciam que a vigilância efetiva do espaço do recreio 

tem que passar obrigatoriamente pelo estabelecimento de regras de comportamento, claras e 

coerentes e pela formação dos vigilantes “no domínio das técnicas que permitem identificar 

comportamentos desviantes.” Ainda de acordo com estes autores (Thompson et al., 2003: 

135-136) é importante que toda a escola reconheça o papel importante que os vigilantes têm 

no controlo dos comportamentos agressivos, conferindo-lhes, assim, a autoridade necessária 

ao exercício das suas funções, pois sem a autoridade que lhe é conferida pelo reconhecimento, 

não poderão atingir os objectivos, que se propõem. 

Em Portugal, embora se verifique uma estreita vigilância dos recreios, nas escolas pré-

primárias e no 1º ciclo do ensino básico, esta tende a diminuir, a partir do 2º ciclo, ficando, 

muitas vezes, os alunos entregues a si próprios, à hora do almoço e depois de terminadas as 

atividades letivas, enquanto esperam pelo transporte escolar. 

Beatriz Pereira (2002, 2005:7-9) sugere várias medidas de intervenção nos recreios, a 

dois níveis, nomeadamente: medidas a longo prazo e medidas a curto prazo. 

- Medidas a longo prazo: formação inicial dos professores; arquitetura e qualificação 

dos recreios exteriores. 

- Medidas a curto prazo: projeto educativo e regulamento disciplinar; sensibilização e 

formação dos docentes, funcionários, pais ou encarregados de educação; melhoramento dos 

recreios; oferta de desporto escolar e outras atividades de ocupação de tempos livres. 

A primeira medida a longo prazo diz respeito à formação inicial de educadores de 

infância e professores do 1º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário, que deve passar a incluir, no 

currículo dos cursos, disciplinas orientadas para a prevenção e controlo da indisciplina e 

violência. Esta medida destina-se a colmatar uma falha na formação inicial dos docentes, que 

se revela na dificuldade sentida por muitos em lidar, de forma adequada, com situações de 

indisciplina e violência por parte dos alunos. 

Quanto às medidas a curto prazo, a autora refere, em primeiro lugar, o projeto 

educativo da escola, que deve conter as políticas globais, definidas de forma simples e clara, 

de modo a envolver toda a comunidade educativa. Por sua vez, o “regulamento disciplinar” 

deve conter as normas do comportamento esperado de todos os elementos da comunidade 
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educativa e as respetivas sanções por incumprimento. E salienta que para prevenir a 

violência “é indispensável os docentes adotarem medidas concertadas”. 

Deste modo, a escola deve promover ações de sensibilização e de formação pontuais 

ou contínuas, destinadas aos conselhos executivos e diretores de escola, diretores de turma, 

outros professores, funcionários e pais ou encarregados de educação. Em complemento, deve 

ser fomentado um clima de diálogo e partilha de experiências entre os professores. 

Em relação à segunda medida a curto prazo, os recreios podem ser melhorados, 

através de várias ações tais como: diversificar a oferta dos espaços de recreio através da 

reorganização de diferentes áreas e equipá-las para o efeito; proporcionar acessibilidade a 

equipamentos móveis, que facilitem o jogo; supervisionar o recreio; oferecer atividades nos 

tempos de paragem lectiva, destinadas a criar “centros de interesse” para os alunos que não 

podem ser acompanhados pelos pais, durante o dia. Com o apoio dos pais, e dos clubes locais, 

poderia promover experiências positivas para a criança, como natação, vela, canoagem, 

orientação, montanhismo, cicloturismo, etc (Pereira, 2005: 9). 

 

 

6.3.2- Intervenção dirigida aos pais e professores 

O incentivo para o envolvimento ativo por parte dos professores e dos pais, no 

fenómeno do bullying, passa pelo reconhecimento dos sinais de alarme que alguns 

alunos/filhos exteriorizam enquanto potencialmente envolvidos, assim como da sua 

responsabilidade (diferenciada) para o controlar (Byrne, 1994 a; Carney & Merrell, 2001; 

Craig, Peters & Konarski, 1998; Northwest Regional Educational Laboratory, 2001; Olweus, 

1993, 1997; Piskin, 2002; Smith-Heavenrich, 2001; U.S. Department of Education, 1998; 

Watkins, 2002). 

No que concerne à intervenção junto dos pais, as estratégias são delineadas de acordo 

com o público-alvo, assim são definidas estratégias de natureza geral (que se focalizam nas 

práticas educativas e no desenvolvimento de atitudes, competências e comportamentos 

positivos e/ou prossociais nos filhos), estratégias direcionadas especificamente para pais cujos 

filhos sejam agressores e para pais cujos filhos sejam vítimas, e estratégias que estabeleçam 

uma ligação à escola e às medidas por ela implementadas, no âmbito do bullying. 

Os pais manifestam um papel importante na preparação dos seus educandos, para que 

estes se adaptem convenientemente ao mundo social no exterior da família, particularmente à 
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escola. Deste modo, esperasse que quando a criança ingressa na escola, tenha adquirido um 

nível razoável de competência social, que lhe permita interagir com o seu grupo de pares.  

Para que as crianças adquiram estas competências sociais, os pais têm que desenvolver 

diversas práticas que contribuem para a prevenção do envolvimento em comportamentos de 

bullying, são elas: 

- Assumirem-se como um exemplo de boas relações interpessoais. 

- Manifestarem uma boa capacidade de auto-controle dos impulsos. 

- Incentivarem a auto-confiança e independência nos filhos. 

- Ensinarem os filhos que a agressão é um comportamento inaceitável e estabelecerem 

limites para tal. 

- Terminarem imediatamente com qualquer demonstração de agressão dos filhos. 

- Desencorajarem os filhos a serem agressivos ou retaliar perante a agressão. 

- Evitarem formas de disciplina e punição físicas ou corporais (tais como bater), 

porque ao fazê-lo reforçam a crença de que a violência é um meio apropriado para se alcançar 

o que se quer. 

- Estarem despertos para episódios de bullying, em casa, entre irmãos. 

Os pais devem estar atentos a eventuais sinais manifestados pelos seus filhos, de forma 

a identificar se a criança pode estar a ser vitimizada na escola. Entre os comportamentos que 

os pais devem valorizar e procurar investigar, Byrne (1994) salienta o facto da criança, 

anteriormente feliz na escola, perder o interesse e entusiasmo; haver uma diminuição do nível 

de desempenho escolar; a perda ou danos de objectos pessoais (roupa, livros, telemóveis); o 

regresso da escola de mau humor e a relutancia em dizer porquê; alterações de humor 

inexplicáveis (designadamente antes do início da escola); e pequenas doenças ou sintomas de 

repetição, tais como dores de cabeça ou de barriga. 

A escola pode ainda sugerir estratégias de intervenção especializadas, direcionadas 

para alunos agressores e para alunos vítimas, a serem implementadas em casa pelos pais. 

Para que a criança seja vitimizada por parte dos seus pares, os pais podem ajudar o 

filho a desenvolver comportamentos protetores face ao bullying, como por exemplo evitar os 

alunos agressores, evitar andar sozinho no recreio ou evitar certos locais de risco. Uma outra 

estratégia passa pelo fortalecimento de talentos e competências que melhorem a autoestima da 

criança, nomeadamente a participação em atividades musicais ou desportivas, onde o filho 

seja competente. 
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Oliver, Oaks e Hoover (1994), referem a necessidade de se reconhecer e enfatizar a 

diferenciação entre os membros da família, encorajando o envolvimento (particularmente dos 

filhos) em atividades de grupo extrafamiliares, organizações comunitárias, equipas 

desportivas, facilitando o suporte, para cada elemento, à sua identidade, interesses e amizades.  

No que concerne ao aconselhamento às famílias de alunos agressores, os autores 

realçam a necessidade de aumentar a proximidade e coesão entre os membros da família e 

melhorar o nível disciplinar (estabelecimento de limites e regras claras e consistentes). Em 

termos disciplinares, os pais podem contribuir para os seus filhos não se tornarem potenciais 

agressores, se os tratarem com respeito em casa e não utilizarem formas de abuso físico ou 

verbal com os filhos. 

Perante um filho agressor, os pais não devem adotar uma atitude de culpabilização, 

mas sim tentar transmitir-lhe a perceção de que a gressão não é um comportamento aceitável 

nem na família, nem na escola nem na sociedade.  

Torna-se pertinente que os pais não se sintam sozinhos no combate a um fenómeno tão 

complexo como o bullying, assim a escola deve trabalhar colaborativamente com os pais, 

envolvendo-os e sensibilizando-os para os programas de prevenção e/ou intervenção 

existentes na escola. Deste modo, a instituição escolar deve envolver os pais em sessões sobre 

assertividade e técnicas educativas parentais não violentas, e sobre controlo dos impulsos. 

Reuniões ou conferências para divulgar o programa e respetivas atividades, encorajando os 

pais a participar no seu planeamento e assembleias para discutir o problema e alertar para os 

sinais que os filhos podem emitir, constituem passos importantes no estabelecimento desta 

parceria entre a escola e a família. 

No que concerne à intervenção junto dos professores, esta passa pela formação em 

áreas como a gestão de crise, resolução de conflitos, mediação, ou desenvolvimento de 

competências; as adaptações curriculares e planeamento de aulas com temas específicos como 

a violência, a indisciplina e o bullying; a implementação de regras e sanções na sala de aula e 

até a supervisão dos espaços exteriores à sala de aula, como o recreio, os corredores ou as 

escadas. 

Não podemos esquecer que os docentes, podem involuntariamente, contribuir para a 

manutenção do bullying se mantiverem baixas taxas de intervenção, uma vez que os alunos 

podem entender este comportamento como um reforço, uma vez que qualquer ato agressivo 

passa impune. As atitudes dos professores determinam fortemente a extensão da manifestação 

dos comportamentos de bullying, dado que, uma vez tolerados, tendem a aumentar. Assim, 
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torna-se essencial que os professores atuem assertivamente perante comportamentos 

agressivos, em vez de os ignorar, e desenvolvam um plano de ação, junto dos alunos, de 

forma a assegurar que estes saibam o que fazer quando presenciem um episódio de bullying. 

A atuação assertiva perante comportamentos violentos e o encorajamento aos alunos 

para relatarem os incidentes de bullying contribui para uma melhoria do sentimento de 

segurança na escola. Segundo Byrne (1994), ao tomar conhecimento de um incidente de 

bullying, os professores devem falar separadamente com o agressor para que esse episódio 

não se repita, e evitar revelar o nome da vítima de modo a evitar retaliações.  

O professor deve definir as regras na sala de aula contra o comportamento de bullying, 

através de um plano disciplinar não constrangedor, tendo o cuidado de definir também as 

recompensas perante o comportamento apropriado. 

A nível curricular, os docentes devem ter a preocupação de adaptar alguns conteúdos 

curriculares, de modo a promover a discussão de ideias e comportamentos no que concerne ao 

fenómeno de bullying, deste modo deve canalizar alguns dos temas de modo a que abarquem 

conversas sobre agressores e vítimas, sobre a injustiça e a indesejabilidade desses 

comportamentos, bem como formas alternativas de resolução do conflito. 

Piskin (2002) defende que os comportamentos de bullying deveriam ser discutido nas 

disciplinas mais maleáveis, considerando-o como parte do currículo oculto. Carney e Merrell 

(2001) referem a importância de se fazerem planificações que incluam temas como a 

importância de existirem regras; as causas e as consequências do bullying, havendo a 

preocupação de se referir sempre as expetativas do agressor e da vítimas; os sentimentos 

como a amizade e a coragem também deveriam ser debatidos em contexto de sala de aula, 

como forma de estimular as crianças a ajudar os colegas em situações de conflito ou de 

dificuldade. 

O programa “Bully Proofing your School” levado a cabo por Bonds (2000) é uma 

“prova viva” que é possível mudar mentalidades, transformar comportamentos e evitar 

conflitos. Assim este programa emerge com o objetivo principal de criar um clima de escola 

seguro para todos os seus membros, fornecendo instrumentos e incentivando práticas aos 

alunos, não apenas para evitarem a vitimização como também para ajudarem os colegas 

envolvidos. Este programa incluiu o desenvolvimento de sete aulas em cada ano letivo, nas 

quais são trabalhados temáticas como a empatia, a afirmação, a troça hostil e a troça 

amigável, o assédio sexual e a sedução, e soluções criativas para problemas. 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 132  

 

Outras medidas que podem ser implementadas pelos docentes aludem ao incentivo 

de comportamentos e atividades na sala de aula, que promovam a integração entre os alunos, 

o desenvolvimento de uma boa autoimagem, o desenvolvimento da autoestima dos alunos, 

através da ênfase de talentos especiais, passatempos, interesses e competências, que fomente a 

apreciação mútua das diferenças nos outros.  

 

 

 

6.3.3- Intervenção direta com os alunos 

A intervenção que, em contexto escolar, é dirigida diretamente aos alunos, na maior 

parte das vezes é implementada pelos docentes ou pelos pares não diretamente envolvidos 

enquanto agressores e/ou vítimas, o que implica um treino especializado prévio. 

Para os alunos “observadores passivos”, que não se envolvem em comportamentos de 

bullying e que se constituem como uma “maioria silenciosa” (Bonds, 2000), existe um 

conjunto de medidas que os incentiva a assumir uma ação responsável, uma vez que 

pretendem ajudar os colegas em sofrimento, passando de uma atitude passiva para uma 

atitude ativa. 

As vivências que os alunos têm nos recreios e nas salas de aula, transmitem a 

perspetiva de que o bullying é aceitável e apropriado em certas circunstâncias. Os resultados 

obtidos por Craig, Pepler e Atlas (2000), revelam que os alunos observadores se encontram 

cientes de que os comportamentos de bullying e vitimização, podem ser fator de audiência e 

popularidade, mas raramente intervêm. 

Desta forma, qualquer medida de intervenção que altere o comportamento de bullying 

consegue, por um lado, reduzir o seu reforço ao agressor (deixando de lhes proporcionar uma 

audiência) e, por outro, encorajar o seu suporte à vítima (Committee for Children, 2002; 

Lumsden, 2002). 

Os alunos que não se envolvem diretamente em comportamentos de bullying, têm um 

papel crucial no desenvolvimento de estratégias para intervir no sentido da sua resolução, uma 

vez que podem adotar diversas atitudes que passam pela procura de ajuda junto de um adulto 

ou à defesa ativa da vítima, exprimindo desaprovação face ao agressor, etc. (Committee for 

Children, 2002; National Crime Prevention Council, 1997; U.S. Department of Education, 

1998). 
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Cientes da importância de um sistema de suporte aos pares (“peer support system”) 

como uma estratégia de intervenção face ao bullying, levada a cabo pelos alunos 

observadores, alguns estudos têm realçado as suas vantagens (Cowie & Olafsson, 2000; Craig 

& Pepler, 1995; Naylor & Cowie, 1999; Price & Jones, 2001). 

A atitude dos alunos que não se envolvem em comportamentos agressivos assenta em 

competências sociais que permitem que este encontre uma solução para o conflito, podendo a 

mesma passar por uma abordagem de proteção à vítima, de resolução do conflito ou de 

aconselhamento (Cowie & Olafsson, 2000). Deste modo, tratam-se fundamentalmente de 

ações não punitivas, uma vez que não se pretende atribuir culpas, mas sim fomentar a criação 

de canais de comunicação genuínos entre os alunos diretamente envolvidos no incidente. 

Estes alunos têm apetência para desenvolver competências de escuta, competências de 

resolução de problemas, empatia e responsividade face aos sentimentos dos colegas, com 

ênfase na importância do contacto ocular e corporal. 

Naylor e Cowie (1999) avaliaram o efeito do sistema de apoio aos pares em 51 escolas 

do Reino Unido com alunos do 7º ao 9º ano de escolaridade. Os resultados revelaram que, 

apesar desta medida não resultar num declínio dos comportamentos de bullying, foi 

percecionada como eficaz na redução das consequências negativas entre os alunos 

vitimizados. Partindo de entrevistas a alunos vitimizados, Cowie e Olafsson (2000), 

verificaram que a maior parte dos utilizadores do sistema de apoio, o percecionou como sendo 

útil, sendo enfatizada a confidencialidade mantida pelos alunos apoiantes, o que facilitava o 

relato sem receio de serem gozados, humilhados ou de haver retaliações. 

Os próprios alunos que apoiam os seus pares obtêm igualmente recompensas 

significativas ao nível dos sentimentos de utilidade social, de autoconfiança, e de 

responsabilidade, ao mesmo tempo que sentem ter contribuído para um melhoramento do 

clima escolar (Cowie & Olafsson, 2000; Naylor & Cowie, 1999; Price & Jones, 2001). 

Observa-se ainda, do ponto de vista dos alunos apoiantes, uma boa capacidade para refletir 

sobre as situações, e uma maior atenção e sensibilidade aos incidentes e respetivos motivos 

que os despoletaram. 

Esta estratégia de intervenção revelou-se bastante compensadora, já que a intervenção 

feita ao nível dos pares tende a diminuir à medida que os alunos vão sendo mais velhos, ao 

mesmo tempo que a simpatia pelas vítimas tende a declinar (Rigby & Slee, 1991). Esta 

tendência é confirmada no estudo realizado por Craig e Pepler (1995) que verificaram que em 

74% dos episódios de bullying, os pares eram significativamente mais atenciosos para com os 
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agressores do que para com as vítimas (o que se verificava em apenas 23% dos episódios). 

Esta forma de suporte pelos pares que priveligia o apoio aos agressores visa inverter a 

tendência, assim evita o reforço da sensação de poder ao agressor e transmite à vítima que 

esta não mereceu o ataque de foi alvo. 

As estratégias de intervenção especializadas direcionadas a alunos agressores e a 

alunos vítimas, incluem medidas que permitem aos agressores o treinos e controlo dos seus 

impulsos (autorregulação) ao nível da empatia e cognição, assim como de outras formas de 

liderança não agressivas, ao passo que no caso dos alunos vitimizados são treinadas 

competências ao nível da implementação de um sistema de suporte aos pares, é feito um 

treino ao nível da assertividade e da autoestima e ajuda-se a vítima a encontrar estratégias de 

evitamento de situações de bullying. 

Em ambos os grupos de alunos, tenta-se melhorar os deficites, no caso dos alunos 

agressores, a falta de empatia, as fracas competências sociais e de autocontrolo, e os deficites 

sociocognitivos, no caso dos alunos vítimas a falta de assertividade, as fracas competências 

comunicativas e sociais, a fraca autoimagem e o isolamento social. 

 

 

Alunos agressores 

Segundo Sutton, Smith & Swettenham (1999) os alunos agressores não processam 

adequadamente a informação social, permanecendo incapazes de efetuar julgamentos realistas 

sobre as intenções dos outros, falhando, de igual modo, na compreensão dos sentimentos do 

seu grupo de pares. Por outro lado, manifestam baixos níveis de desenvolvimento moral, 

indiciando mais facilmente sentimentos de indiferença e orgulho face ao bullying, do que de 

culpa ou vergonha (Menesini et al., 2003). 

Relativamente aos alunos com déficits sócio-cognitivos, “being cold, manipulative 

masters of a social situation, may be resistant to tradicional anti-bullying policies and 

curriculum work, and require new and innovative techniques” (Sutton, Smith & Swettenham, 

1999: 124), estes devem treinar as suas competências sociocognitivas, de modo a aumentarem 

a sua percepção moral, a empatia e a compreensão dos sentimentos dos colegas, 

consciencializando-se do sofrimento que causam à vítima (Honma, 2003; Rigby, 1996). 

A implementação de programas de autocontrolo dos impulsos, deve apostar na 

redução de respostas agressivas e físicas à raiva e frustração, assim devem ser adotadas 
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técnicas de relaxamento, meditação e respiração (Northwest Regional Education 

Laboratory, 2001; Piskin, 2002; Roberts & Morotti, 2000; Smith, Twemlow & Hoover, 1999). 

Smith, Twemlow e Hoover (1999) refere como exemplo o programa de artes marciais, 

intitulado “Gentle Warriors”, onde são ensinadas, aos alunos, técnicas e formas não físicas de 

evitar conflitos, através da aprendizagem de filosofia e técnicas de artes marciais (incluindo 

competências de “coping”, de meditação e de autocontrole). Os referidos autores referem que, 

através deste programa, os alunos adquirem uma maior consciência das suas próprias forças 

físicas e aprendem formas básicas de evitar conflitos, reforçando a sua autoconfiança e 

controle da agressividade. 

Pearce e Thompson (1998) referem que o relacionamento com o aluno agressor deve 

ser processado de modo a não permitir que este se envolva num incidente de bullying sem 

repercussões. Não defendendo uma atitude punitiva, que envolva a utilização de raiva, 

agressão ou humilhação (ineficaz e capaz de encorajar futuros comportamentos de bullying), 

os autores alegam que a punição mais eficiente consiste em insistir para que o agressor 

emende o sofrimento que causou à vítima. Como atitudes a adotar para reparar o sofrimento 

que causou à vítima, o agressor deve fazer um pedido de desculpas, um favor ou oferecer-se 

para proteger a vítima de futuros comportamentos agressivos. 

 

Alunos vítimas 

Relativamente aos alunos vitimizados, urge treinar nos mesmos os níveis de 

assertividade (Carney & Merrell, 2001; Committee for Children, 2002; Craig, Peters & 

Konarski, 1998; DeBorg, 2002; Formosinho & Simões, 2001; Horne & Socherman, 1996; 

National Association for the Education of Young Children, 1997; Piskin, 2002; Studer, 1996). 

Os alunos que revelam incapacidade de se defender ou de se afirmar, tornam-se alvos 

fáceis para os colegas agressivos. Estas crianças, gratificam irrefletidamente os agressores, 

uma vez que tomam uma atitude submissa perante o agressor, arriscando-se a ser, no futuro, 

novamente vitimizadas. A solução para promover interações positivas nos alunos vítimas de 

comportamentos violentos passa por ensiná-los a afirmarem-se eficazmente, e a aprenderem a 

não se submeter ao abuso dos colegas. 

Diferenciando o comportamento assertivo do comportamento agressivo (típico dos 

alunos agressores) e do passivo (típico dos alunos vítimas), verifica-se que enquanto a 

intenção do agressor é humilhar e dominar, o comportamento da vítima é caraterizado pela 
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auto-negação e inibição, aceitando o desrespeito dos seus direitos e cedendo às exigências 

do outro. A assertividade, pelo contrário, implica a defesa dos seus próprios direitos, para que 

os dos outros não sejam desrespeitados. 

Studer (1996) propõe um modelo de quatro passos, para ajudar os alunos a reconhecer 

e a praticar respostas assertivas, em diversas situações de role-play, começando pela descrição 

do comportamento do outro, descrevendo objetivamente como as ações do outro indivíduo 

afetam a sua vida, descrevendo os seus sentimentos e, por fim, sugerindo o que gostaria que 

acontecesse em alternativa. 

Diversos autores têm evidenciado a importância do apoio e suporte por parte dos 

pares, seja sob a forma de alunos mais velhos tutores ou mentores, seja através da criação de 

um sistema de amigos, seja através do apoio de colegas treinados em competências de escuta, 

comunicação e empatia (Formosinho & Simões, 2001; Peterson & Rigby, 1999; Smith, 

Ananiadou & Cowie, 2003; Twemlow, 2001; U.S. Department of Education, 1998; Watkins, 

2000). 

Atendendo a que a maioria dos alunos vitimizados vivem situações de isolamento 

social e apresentam habitualmente fracas relações com os seus pares, torna-se crucial uma 

intervenção com o objetivo de os ajudar a construir relações mais positivas com os colegas. O 

programa de prevenção do bullying intitulado “Steps to Respect” focaliza os seus objetivos no 

ensino de competências de amizade, já que esta se tem assumido como um fator protetor face 

aos efeitos negativos da vitimização (Committee for Children, 2002). Entre as várias 

competências de amizade, podem evidenciar-se as estratégias para fazer amigos e as 

estratégias para integrar uma atividade de grupo, uma vez que as crianças que estão mais 

tempo sozinhas no recreio são mais frequentemente alvo de agressão. 

Devem também ser desenvolvidas nos alunos vitimizados estratégias para evitar a 

vitimização, designadamente: evitar andar isolado no recreio, esforçar-se por estar na 

companhia de colegas; ignorar a troça rotineira; evitar locais onde sabem que o agressor se 

encontra; quando confrontados pedir firmemente para pararem com a ação e depois abandonar 

o local; utilizar linguagem corporal para parecer determinado, forte e positivo (DeBorg, 2002; 

Renshaw, 2001). 

Bonds (2000) propõe um programa com competências específicas para evitar a 

vitimização intitulado “HA HA SO” (“Help, Assert, Humor, Avoid, Self-talk, Own it”). De 

acordo com esta autora os alunos vítimas de bullying podem optar por utilizar, como 

estratégia de defesa, o uso de comentários assertivos para com o agressor, assim pode fazer 
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referência aos seus sentimentos sobre o comportamento do agressor, retirar-se da 

ocorrência ou evitar certos locais, utilizar humor para desdramatizar a situação, manter uma 

conversa positiva consigo próprio para manter uma boa autoestima e, por último, admitir o 

comentário rebaixante de modo a aliviar a situação. 

 

 

Estratégias de resolução de conflitos 

As estratégias de intervenção focadas no ensino de competências de resolução de 

conflitos, direcionadas simultaneamente para alunos agressores e para alunos vítimas, têm 

sido largamente defendidas por diveros autores (Beane, 2000; Bonafé-Schmitt, 2001; 

Bouvier, 1999; Carney & Merrell, 2001; Curcio & First, 1993; Diaz & Liatard-Dulac, 1998; 

Greene, 2003; Limber, 2002; Longaretti & Wilson, 2000; Maines & Robinson, 1993; Peterson 

& Rigby, 1999; Piskin, 2002; Rigby, 1995; Shure, 2000; Smith, Ananiadou & Cowie, 2003; 

Studer, 1996; Watkins, 2000). 

De acordo com Beane (2000) e Longaretti & Wilson (2000) o conflito deve ser visto 

duma forma mais positiva, como uma parte natural e fundamental do dia-a-dia dos sujeitos. 

Estes autores consideram que a existência de conflitos, durante as interações das crianças na 

sala de aula e nos recreios, deve ser considerada normal. É entendido que o conflito, quando 

gerido de modo construtivo, pode estimular o desenvolvimento, a adaptação e a mudança, 

nomeadamente a nível cognitivo, moral e social.  

Perante a diversidade de estratégias que as crianças utilizam para gerir conflitos 

(coercivas, manipulativas, agressivas, de evitamento, submissas, de confronto, competitivas, 

colaboradoras ou conciliadoras) Longaretti e Wilson (2000) caraterizam dois grandes tipos de 

conflito, o “destrutivo” e o “construtivo”. O conflito destrutivo emerge perante o uso de 

ameaças, agressão ou estratégias coercivas e manipulativas, terminando na insatisfação de 

ambas as partes, ao passo que o conflito construtivo se focaliza na questão principal e termina 

com resultados mutuamente satisfatórios para ambas as partes. 

Os programas educativos que promovem o desenvolvimento de estratégias de 

resolução de conflitos construtivas, fundamentam-se no ensino de competências de resolução 

de problemas colaborativas, ou seja, a resolução de conflitos implica negociação, onde ambas 

as partes definem o conflito e procuram soluções criativas para o mesmo, que sejam 

satisfatórias para ambos.   
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A resolução de conflitos construtiva está dependente dos indivíduos obterem 

competências satisfatórias para escolher a estratégia adequada que lhes permita alcançar uma 

solução desejável, o que implica uma certa versatibilidade na abordagem do problema. 

A aprendizagem de competências de resolução de conflitos, é benéfica para ambos os 

alunos envolvidos, assim o agressor descobre uma forma diferente de resolver conflitos sem 

recorrer à força, à intimidação ou ao sofrimento, por outro a vítima descobre soluções em vez 

de desistir e de se colocar à mercê do agressor. Corroborando esta óptica, Beane (2000) 

propõe sete passos para a resolução de um conflito entre alunos: arrefecer (evitar resolver o 

conflito enquanto estão zangados, sendo preferível conceder um tempo de espera e resolvê-lo 

mais tarde); descrever o conflito (cada aluno deve descrever o que se passou pelas suas 

próprias palavras, não se permitindo insultos); descrever o que causou o conflito, evitando 

atribuir culpas (o que aconteceu anteriormente, se o conflito começou com um pequeno 

desentendimento e depois evoluiu); descrever os sentimentos que ocorreram durante o 

conflito (um elemento de cada vez e pelas suas palavras, a honestidade é importante); ouvir 

atentamente e respeitosamente enquanto o outro fala (tentar perceber o ponto de vista do outro 

sem interromper); realizar um “brainstorm” para arranjar soluções (ser criativo e aberto a 

novas ideias, fazer uma lista das ideias dos alunos envolvidos e escolher uma solução); e, 

finalmente, tentar a solução escolhida e ver como funciona (experimentar outra solução se a 

anterior não resultar, e continuar a tentar até ser necessário). 

Carney e Merrell (2001) referem que é importantes os professores ensinarem aos seus 

alunos competências de resolução do conflito, mas fundamentalmente de transmitirem um 

método consistente de gestão do conflito, apresentam um procedimento formalizado e 

standardizado, constituído por seis questões dirigidas aos alunos envolvidos no conflito (“O 

que aconteceu?”; “Porque aconteceu?”; “Quem esteve envolvido?”; “Onde ocorreu?”; “Como 

sugeres que pode ser resolvido este problema?”). 

No âmbito da resolução de conflitos, existem algumas abordagens específicas 

implementadas em diversas escolas, o método “No Blame Approach” (Greene, 2003; Maines 

& Robinson, 1993; Rigby, 1996; Smith, Ananiadou & Cowie, 2003), o método “Shared 

Concern” (Greene, 2003; Peterson & Rigby, 1999; Rigby, 1995, 1996; Smith, Ananiadou & 

Cowie, 2003) e a mediação escolar pelos pares (Bonafé- Schmitt, 2001; Bouvier, 1999; Diaz 

& Liatard-Dulac, 1998; Limber, 2002; Studer, 1996). 

O método “No Blame Approach” defende uma abordagem que passa pela não 

culpabilização dos alunos, procurando trabalhar os sentimentos da vítima, tendo o cuidado de 
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envolver o grupo com o objetivo de encontrar uma solução construtiva para o problema. 

Primeiramente é feita uma abordagem individual à vítima, na qual se fala sobre o incidente na 

tentativa de identificar os alunos envolvidos, tentando compreender os seus sentimentos, 

posteriormente é convocado um encontro com todos os alunos envolvidos (incluindo os 

observadores ou incitadores), é explicado o problema (como se sente o aluno vitimizado) sem 

culpar ninguém em particular, mas atribuindo a responsabilidade ao grupo, onde cada 

membro é encorajado a sugerir uma forma de ajudar a vítima a sentir-se melhor. No final, o 

professor termina a reunião, passando ao grupo a responsabilidade para resolver o problema, 

mais tarde convoca novo encontro e conversa com cada elemento no sentido de monitorizar o 

processo.  

Num trabalho sobre treino de professores nesta estratégia de resolução de conflitos, 

Maines e Robinson (1993) verificaram, com base nos relatos dos próprios sujeitos, que a 

grande maioria considerou esta abordagem extremamente eficaz, realçando a inexistência de 

reincidências, após esta medida ter sido utilizada. 

No método “Shared Concern” a vítima não é inicialmente envolvida e o agressor é 

contactado individualmente, sem a presença de outros colegas que o possam reforçar pelo seu 

comportamento. Envolve essencialmente três passos: uma conversa inicial e isolada com o 

agressor que incentive sentimentos de preocupação pela vítima (encorajando o agressor a ter 

conhecimento e consciência do sofrimento da vítima e a tomar uma iniciativa para alterar a 

situação); uma conversa individual com a vítima; e um encontro com ambas as partes, no qual 

o objetivo é desenvolver uma preocupação partilhada relativamente à vítima. Esta abordagem 

alcança maior sucesso se os agressores se sentirem tratados com respeito, logo, a interrogação 

e a culpabilização são evitadas, sendo a finalidade a procura de um acordo para se 

comportarem mais positivamente no futuro. Comparando ambas as abordagens, e tendo em 

atenção as competências sóciocognitivas de alunos de diferentes idades, Rigby (1996) 

considera o método “No Blame Approach” mais apropriado para alunos da escola primária, 

ao passo que o método “Shared Concern” seria mais adequado para alunos da escola 

secundária. 

A mediação escolar pelos pares surge como outra estratégia de intervenção 

direcionada para alunos agressores e alunos vítimas, assim perante um conflito é chamada 

uma pessoa exterior ao mesmo (um aluno mediador), para encontrar uma solução negociada. 

Ao mediador é exigido o respeito pelo princípio da confidencialidade, imparcialidade e 

independência.  
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O mediador não é entendido nem como juiz, nem como conselheiro ou terapeuta, 

mas sim como um catalizador.  

Diaz e Liatard-Dulac (1998) referem que os programas de treino dos mediadores 

devem incluir uma reflexão sobre a importância do silêncio (o silêncio das vítimas que 

revelam medo de represálias, o silêncio das testemunhas que manifestam medo de que os seus 

relatos sejam entendidos como denúncias e o silêncio das autoridades); nestes programas 

devem existir também debates, para que os mediadores aprendam a argumentar e a exprimir-

se, mas também a escutar e a modificar pontos de vista; por fim devem ser trabalhadas as 

competências na gestão de conflitos, para que os mediadores sintam a necessidade de 

descobrir novas alternativas à violência e aprendizagem das etapas que conduzem à resolução 

construtiva dos conflitos.  

Operacionalizando um programa de mediação escolar, Studer (1996) descreve em seis 

passos a atuação dos pares treinados para serem mediadores: 

- Passo 1: Estabelecimento de regras: o mediador introduz as regras e questiona os 

participantes sobre a sua aceitação antes de continuar; 

- Passo 2: Recolha de informação: é dada a palavra a cada elemento para expor a sua 

perceção sobre o que causou o conflito; 

- Passo 3: Focalizar-se nos interesses comuns: procurar aspetos comuns que possam 

servir de base para um acordo; 

- Passo 4: Criar opções: os participantes são encorajados a identificar opções que 

possam resolver o problema, o que proporciona a oportunidade para reconhecer a existência 

de várias soluções perante um mesmo problema; 

- Passo 5: Avaliar as opções e escolher uma solução: os participantes são encorajados 

a concordarem mutuamente com uma opção da lista de possíveis soluções; 

- Passo 6: Escrever o acordo e finalizar a sessão: o mediador encoraja ambos os 

participantes a apertar as mãos e a promover a cooperação. 

Relativamente ao papel que os pares podem desempenhar enquanto mediadores 

surgem algumas divergências entre autores. De acordo com Diaz e Liatard-Dulac (1998), 

recorre-se aos mediadores por estes terem a mesma idade que o grupo de pares e terem o 

mesmo estatuto dos colegas. “On caractérisera la médiation scolaire par les pairs comme une 

médiation par les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes et entre les jeunes” (Diaz & Liatard- 

Dulac, 1998:11). Este motivo tem sido, contudo, alvo de crítica por parte de outros autores, 

defendendo a desigualdade de poder entre agressores e vítimas, como o principal fator pelo 
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qual a mediação pelos pares não funciona em situações de bullying (Limber, 2002; 

Northwest Regional Education Laboratory, 2001). A crítica a esta estratégia decorre porque o 

bullying implica uma relação de desigualdade entre o agressor e a vítima, e a mediação pelos 

pares pode transmitir uma mensagem inadequada de “you’re both partly right and partly 

wrong” quando deveria transmitir mensagens diferentes ao agressor “your behavior is 

inappropriate and won’t be tolerated” e à vítima “no one deserves to be bullied and we’re 

going to do everything we can to stop it” (Limber, 2002). Neste caso, a mediação pelos pares 

seria antes apropriada em casos de conflito entre alunos de igual estatuto ou poder. 
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Parte II- Investigação Empírica 

 

 

Capítulo 7- Objetivos e Hipóteses 

 
“O estudo da violência bullying na escola tem 

por objectivo, por um lado, o diagnóstico e 

compreensão do problema e, por outro lado, a 

procura de soluções concertadas da comunidade 

educativa, visando a prevenção e redução da 

violência.” Pereira (2001: 18) 

 

O presente trabalho de investigação assentou em dois estudos, estudo 1 que incidiu 

sobre dois agrupamentos, Escola EB 2, 3 da cidade de Elvas, com 9 turmas do 7º ano, 9 

turmas do 8º ano e 8 turmas do 9º ano e o estudo 2 que foi realizado com uma turma de 1º 

ciclo de uma escola do 1º ciclo de Elvas. 

Para o estudo explicitaremos os objetivos, o método, assim como os resultados 

obtidos. A discussão desta segunda parte dedicada à investigação, integrará as principais 

ideias emergentes do nosso estudo. Por fim, apresentaremos a conclusão deste trabalho, sem 

esquecer as principais limitações e assinalar os contributos para as novas investigações. 

 

 

7.1- Objetivos do estudo 

 

7.1.1- Objetivos gerais:  

Estudo 1 

- Obter dados que permitam conhecer a frequência e as várias manifestações dos 

comportamentos de agressão e vitimação entre adolescentes que frequentam as escolas 

oficiais do 3º ciclo da cidade de Elvas; 

 - Identificar a natureza e frequência da ocorrência de violência/bullying em contexto 

escolar nos alunos do terceiro ciclo de na cidade de Elvas. 
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Estudo 2 

- Compreender os comportamentos de vitimização e agressividade entre pares nas 

crianças que frequentam o 4º ano de escolaridade duma instituição educativa na cidade de 

Elvas; 

- Estudar o impacto da aceitação pelos pares no ajustamento comportamental e 

académico das crianças em idade escolar 

 

7.1.2- Objetivos específicos: 

O estudo 1 assenta sobre os objetivos específicos que passamos a discriminar: 

- Identificar algumas variáveis sociodemográficas que surgem associadas aos 

comportamentos de agressão e de vitimação que ocorrem entre adolescentes, em contexto 

escolar, e que poderão, eventualmente, contribuir para explicar a emergência dessas condutas;  

 - Identificar a natureza e frequência da ocorrência de violência/bullying em contexto 

escolar nos alunos do terceiro ciclo na cidade de Elvas; 

- Verificar se as atitudes face à violência se relacionam com os comportamentos 

agressivos e ou a condição de vítima; 

- Perceber o fenómeno de bullying, no que respeita à frequência e associações entre 

as diferentes condutas (vitimização, agressão e observação de situações de 

vitimação/agressão) e tipos de conduta (vítima de exclusão social e agressão verbal, 

vítima de agressão física, agressor físico, agressor verbal e de exclusão social, 

observador de agressão menor, observador de agressão grave, observador de exclusão 

social e agressão verbal); 

- Comparar os resultados obtidos nas duas escolas básicas do ensino oficial do 3º ciclo 

de Elvas. 

 

O nosso estudo 2 tem como objetivos específicos: 

- Diagnosticar o clima relacional das crianças de uma turma do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, com vista a melhorar as relações sociais entre as crianças, bem como os problemas de 

comportamento que algumas delas manifestavam; 

- Distribuição das crianças pela ocorrência dos comportamentos de vitimização e 

agressividade;  

- Distribuição das crianças pelas dimensões de vitimização e agressividade;  
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- Identificar quais as dimensões de vitimização e agressividade mais comuns entre 

pares. 

 

 

7.2- Hipóteses levantadas 

Para este estudo de investigação, foram desenvolvidas as seguintes hipóteses: 

 

No que concerne ao estudo caso 1: 

* Relativamente às diferenças de género: 

Globalmente, espera-se que os rapazes sejam mais agressivos do que as raparigas. 

H1 – As raparigas tenderão a envolver-se mais em condutas de vitimação e agressão 

do tipo exclusão social do que os rapazes; 

H2 – Os rapazes tenderão a envolver-se mais em condutas de vitimação e agressão 

física do que as raparigas; 

H3- Os rapazes exibirão, em média, mais atitudes favoráveis à violência do que as 

raparigas; 

 

*Relativamente às diferenças entre níveis de escolaridade e idade: 

Espera-se um decréscimo da vitimação com o nível de escolaridade, deste modo, 

prevemos que as alterações em função do grupo etário irão acompanhar as alterações com o 

nível de escolaridade porque, na maioria dos sujeitos, existe uma correspondência entre nível 

de escolaridade e grupo etário. 

H4- As condutas de vitimação tenderão a diminuir com o nível de escolaridade; 

H5- As atitudes face à violência encontram níveis ligeiramente mais baixos de 

legitimação nos adolescentes mais velhos. 

 

 

*Relativamente à comparação entre agrupamentos: 

H6- Espera-se que a taxa de vitimação seja mais elevada na escola TEIP, do que na 

escola de Ensino Regular; 

H7- Espera-se que os níveis percentuais das atitudes face à violência sejam mais 

elevados na escola TEIP, do que na escola de Ensino Regular. 
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Pretendemos ainda conhecer alguns aspetos relativos aos maus tratos entre pares para 

os quais não temos hipótese de partida, nomeadamente: 

- Qual a frequência com que a agressão e a vitimação, entre adolescentes, ocorrem nas 

escolas do 3º ciclo da cidade de Elvas, bem como quais as formas mais frequentes da sua 

manifestação? 

 

No que concerne ao estudo caso 2. 

H1- Os rapazes serão, em média, mais nomeados como agressivos do que as raparigas; 

H2- As vítimas, os agressores e as vítimas/agressoras serão mais rejeitadas pelos pares 

do que os restantes sujeitos; as vítimas, em particular, serão o grupo mais rejeitado. 
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Capítulo 8- Metodologia 

 

“Uma vez decidido o tema do seu trabalho, há que 

determinar a sua orientação. Terá de decidir exatamente que 

aspetos do seu tema serão investigados e de considerar as 

questões que gostaria de levantar.“ Bell (2004: 37) 

 

 

Feita a revisão bibliográfica, descrevem-se e fundamentam-se neste capítulo as 

opções metodológicas inerentes à realização da dissertação. Com vista à validade da 

pesquisa procurou-se a necessária congruência entre estas opções e as hipóteses de 

estudo levantadas. No âmbito da metodologia utilizada faz-se a caraterização da amostra e, 

em seguida, descrevem-se os instrumentos e o procedimento utilizados. Indicam-se ainda as 

variáveis de estudo. 

Segundo Gil (1999:42),“o objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas 

para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. Para Guerra (2002:119), 

a metodologia de projeto, quaisquer que sejam os seus entendimentos, objetos e formas de 

utilização, apresenta-se como uma previsão ou como um acompanhamento intelectual da 

produção de uma mudança. Neste sentido, ela adquire o seu pleno significado face a 

processos de intervenção social, de pesquisa – acção ou desenvolvimento local.  

Assim, qualquer investigação é uma tentativa de leitura da realidade que queremos 

conhecer, com o propósito de encontrar respostas para as questões e dúvidas, de modo 

sistémico e metódico, utilizando para isso técnicas e meios apropriados. Investigações 

realizadas no âmbito da educação 

Bertrand e Valois (1994) consideram que a s  i nvestigações realizadas no âmbito da 

educação podem ser integrada em dois paradigmas distintos: o positivista (quantitativo, 

empírico-analítico, racionalista) e o naturalista (qualitativo, interpretativo, fenomenológico e 

etnográfico). No entanto a dicotomia entre estes dois paradigmas tem sido equacionada por 

vários autores, que argumentam o radicalismo desta separação. Nesta linha de pensamento 

podemos encontrar, por exemplo, Del Rincón e outros (1995), que referem que, nas 

Ciências Sociais, a diversidade metodológica facilta o estudo da realidade social a partir 
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de diferentes perspectivas, já que nenhuma óptica metodológica, por si só, responde 

totalmente às questões que podem ser formuladas em contexto social. Torres (1997:105) 

por sua vez refere que, progressivamente, se  tem vindo a “esboçar uma tendência de 

complementaridade metodológica, procurando-se incorporar as duas vertentes empíricas: 

as análises quantitativas e qualitativas”. Na realidade, mesmo em estudos de caso,  

predominantemente de cariz qualitativo, a investigação pode ser de carácter 

qualitativo/quantitativo, ou seja pode utilizar-se uma combinação dos dois métodos 

(Stake, 1994). Tal escolha, segundo o mesmo autor, dependerá essencialmente dos objectivos 

que se pretendem atingir com a investigação a realizar. 

Atendendo ao exposto, as nossas opções metodológicas feitas tendo em conta, não só 

os objetivos a que nos propusemos mas, também, as limitações de tempo associadas ao 

desenvolvimento deste estudo, procurando, no entanto, eleger uma metodologia que 

permitisse ajudar a clarificar as representações que os alunos do 7, 8º e 9º anos de 

escolaridade têm acerca da indisciplina e violência na escola. Desta forma, o presente 

estudo teve por base uma metodologia quantitativa, a qual pode ser entendida como uma 

via muito “importante para dimensionar os problemas com os quais trabalhamos, para nos 

fazer grandes retratos da realidade” (Martinelli, 1999: 20). Encontrar relações entre as 

variáveis, fazer descrições, recorrendo ao tratamento estatístico dos dados recolhidos e testar 

teorias são os objetivos fundamentais da investigação quantitativa (Carmo & Ferreira, 

2008), o que permite ao investigador descobrir factos que interpreta e procura generalizar. 

Para dar execução aos objetivo do nosso estudo sentimos a necessidade de escolher 

instrumentos que nos dessem a possibilidade de quantificar uma multiplicidade de dados e 

daí retirar algumas conclusões. Assim, a utilização do inquérito por questionário parece ser 

a mais compatível com os objectivos deste trabalho. 

Na perspetiva de Gil (1999:128), o inquérito por questionário é um instrumento 

definido como “um técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objectivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas, etc.”. Segundo este autor, conceber um inquérito por questionário consiste, 

essencialmente, em traduzir os objetivos da pesquisa em questões específicas. Com os dados 

obtidos através das questões colocadas à população em estudo, o investigador reúne 

informações que lhe possibilitam o esclarecimento da pergunta de partida. O inquérito por 

questionário é um dos instrumentos de recolha de dados, mais usado no campo das Ciências 
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Sociais (Del Rincón et al., 1995), cuja principal vantagem reside na “possibilidade de 

quantificar uma multiplicidade de dados e de proceder, por conseguinte, a numerosas 

análises de correlação” (Quivy & Campenhoudt, 1992:91). Outra das vantagens deste 

instrumento é o facto de este constituir a forma mais rápida de recolher certo tipo de 

informação (Bell, 1997), permitindo, desta forma, ultrapassar o grande constrangimento, que 

é a limitação de tempo. Sublinhamos ainda outras vantagens, tais como o facto de o 

questionário poder ser aplicado a um grande número de sujeitos, aumentando as 

possibilidades de representatividade; a garantia de anonimato, que facilita a autenticidade 

das respostas e, ainda, a possibilidade do inquirido escolher a hora mais adequada ao 

preenchimento do inquérito. Obviamente que este método de recolha de dados também 

apresenta algumas desvantagens, das quais podemos destacar o facto de não oferecer a 

garantia de que a maioria dos inquiridos o devolva devidamente preenchido, o que pode 

implicar uma significativa diminuição da representatividade da amostra; a existência de itens 

que podem ter significados diferentes para cada sujeito, o que pode determinar resultados 

bastante críticos em relação à objectividade; o atraso no retorno dos inquéritos e a 

pequena percentagem que retorna. Assim, quando se utiliza um questionário é necessário 

estar atento às suas próprias limitações: os sujeitos devem cooperar; devem dizer o que é, 

mais do que referir o que pensam que deve ser, ou o que pensam que o investigador 

gostaria de saber; os sujeitos devem saber o que sentem e pensam de modo a poder 

referir-se a isso (Tuckman, 2000). Apesar das limitações enumeradas, o inquérito por 

questionário, “se bem construído, permite a recolha de dados fiáveis e razoavelmente 

válidos de forma simples, barata e atempadamente” (Anderson & Arsenault, 1999: 170). 

A análise dos dados é dedutiva e dela deverá ser possível extrair conclusões 

acerca da relação entre as variáveis. 
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8.1-Estudo 1/Metodologia 

 

8.1.1- Caraterização do contexto educativo 

Através do contexto um olhar mais fértil e aprofundado se revela sobre a situação e 

vivência dos atores que nele interagem: 

O contexto é mais do que um mero cenário que pode ir mudando sucessivamente ele 

faz parte do retrato, emprestando vida à imagem retratada pelo investigador. 

Um contexto é um espaço e um tempo cultural e historicamente situado, um aqui e 

agora específico. É o elo de ligação entre as categorias macro e micro-sociais. O 

contexto é o mundo apreendido através da interacção e o quadro de referência mais 

imediato para actores mutuamente envolvidos Graue & Walsh (2003: 25). 

Elvas é uma cidade situada no distrito de Portalegre, na região do Alentejo e na sub-

região do Alto Alentejo.  

 

Figura 3 -Mapa de Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://portugalfotografiaaerea.blogspot.pt/2014/04/elvas.html 
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Segundo Eurico Gama, escritor elvense, Elvas é o antigo “Chavee à Reynass” 

dada a importância da sua posição estratégica; o valor e solidez da sua fortaleza venerada 

e jamais vencida, ocupando na história da pátria um lugar do mais alto - relevo. 

A fundação de Elvas data de um tempo que não é possível fixar, mas não há 

dúvida de que a sua origem é remotíssima perdendo-se na bruma lendária dos séculos. Soube-

se, no entanto, que por aqui estiveram Celtas, Cartagineses, Lusitanos, Romanos, Suevos 

e Mouros na sua passagem pela Península Ibérica. 

Elvas antiga nasce à sombra do Castelo e da Alcáçova, designação por que ficou 

conhecido o núcleo inicial de habitações que viria a dar origem à cidade. 

Não pode de forma alguma ser esquecido o papel preponderante que Elvas 

desempenhou na consolidação da independência nacional como praça-forte e guarda 

avançada do reino ao resistir heroicamente travando o avanço castelhano na célebre Batalha 

das Linhas de Elvas, a 14 de janeiro de 1659, sendo um dos feitos mais ilustres da história 

desta cidade. 

Ficou assim o dia 14 de janeiro como o dia mais importante da história de Elvas, a ser 

celebrado como o dia da cidade. 

Atualmente Elvas é sede de município com 631,04 km² de área e 23 078 habitantes 

(Censos 2011), subdividido em 11 freguesias.  

A nível demográfico, Elvas regista a seguinte população: 

 

Tabela 1 – População residente no concelho de Elvas, por freguesias, 2011 

 
Total Homens Mulheres 

Área 

(Km2)  

Densidade 

populacional 

Portugal 10.047.083 4.799.593 5.247.490 92.391,00 108,75 

Elvas 23.078 11.095 11.983 631,04 36,57 

Ajuda, Salvador e 

Santo Ildefonso 
986 398 588 91,06 10,83 

Alcáçova 2.147 1.049 1.098 9,22 232,86 

Assunção 8.702 4.177 4.525 8,04 1.082,34 

Barbacena 663 318 345 31,16 21,28 

Caia e S. Pedro 4.106 2.002 2.104 94,31 43,54 

Santa Eulália 1.198 585 613 98,63 12,15 

S. Brás e S. 

Lourenço 
1.684 826 858 47,57 35,40 

S. Vicente e 

Ventosa 
801 398 403 101,53 7,89 

Terrugem 1.251 603 648 72,71 17,21 

Vila Boim 1.224 595 629 25,54 47,92 

Vila Fernando 316 144 172 51,27 6,16 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População – Censos 2011 
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Gráfico 1 : Pirâmide Etária do Concelho de Elvas (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População – Censos 2011 

 

Gráfico 2: População residente no concelho de Elvas segundo o sexo e a idade 

 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 

 

Assiste-se a uma redução da densidade populacional, que se cifra em 36,57 

habitantes/Km2 muito aquém dos 108,75 habitantes/km2 para Portugal Continental, em 2011. 
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Gráfico 3 – densidade populacional do concelho de Elvas 

 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População – Censos 2011 

 

O município é limitado a norte pelo município de Arronches, a nordeste por Campo 

Maior, a sudeste por Olivença e pelo município espanhol de Badajoz, a sul pelo Alandroal e 

por Vila Viçosa e a oeste por Borba e por Monforte.  

 

Figura 4– mapa do distrito de Portalegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.destinoportugal.pt-tur.com/destino_concelhos/distrito_portalegre.html 

 

Às portas de Espanha, distando apenas 8 km (em linha reta) da cidade de Badajoz, 

Elvas foi a mais importante praça-forte da fronteira portuguesa, a cidade mais fortificada da 

Europa. 
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  Elvas alberga o maior conjunto de fortificações abaluartadas do mundo, as 

muralhas de Elvas, as quais em conjunto com o Centro Histórico da cidade, são Património 

Mundial da Humanidade, título atribuído pela UNESCO a 30 de Junho de 2012.  

A nível económico no concelho predominam as atividades ligadas ao setor terciário, 

seguidas pelas do secundário, com as indústrias, das famosas azeitonas e lagares de azeite, 

transformação de carnes (enchidos) e por último os do setor primário.  

Na agricultura destacam-se os cultivos de oliveira, cereais para grão, de prados 

temporários e culturas forrageiras, de culturas industriais, de pousio, de olival e de prados e 

pastagens permanentes.  

A pecuária tem também alguma importância, nomeadamente na criação de ovinos e 

bovinos.  

Quase 18% (1588 ha) do seu território está coberto de floresta.  

A população inativa idosa é de 19%. A população ativa aproxima-se da média do Alentejo 

com cerca 50%. Desta, 44% da população ativa exerce uma atividade e apenas 6% está 

desempregada. 

 

Gráfico 4- Taxa de emprego, taxa de desemprego e taxa de reformados do concelho de 

Elvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 Fonte: INE, Recenseamento Geral da População – Censos 2011 

 

Relativamente aos setores de atividade, constata-se a predominância de população no 

setor terciário e um baixo valor (9%) no setor primário. 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 155  

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Sector Primário Sector Secundário Sector Terceário (Social) Sector Terceário (Económico)

Taxa de População empregada por sectores de actividade

Portugal Alentejo Elvas

 

 

Gráfico 5 – Taxa de população empregada por setores de atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População – Censos 2011 

 

No que concerne à educação o concelho de Elvas dispõe de 3 agrupamentos de 

escolas, constituídos por jardins-de-infância, escolas de 1º ciclo e escolas de 2º e 3º ciclo. 

(ensino público)  

Um colégio privado com JI, 1º,2º e3º ciclos. 

Vários Jardins e Infância e creches privadas.  

Tem ainda uma escola secundária, a Escola Secundária D. Sancho II.  

Dispõe também de uma escola de ensino superior, a Escola Superior Agrária de Elvas.  

Estima-se que no total existam cerca de 5000 estudantes nas instituições de ensino do 

concelho de Elvas.  

Relativamente ao nível de escolaridade da população do concelho de Elvas, podemos 

observar o gráfico: 
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Gráfico 6 – Nível de escolaridade da população do concelho de Elvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População – Censos 2011 

 

O elevado grau de envelhecimento da estrutura etária é um dos fatores que condiciona 

o baixo nível de instrução da população do concelho de Elvas. Verifica-se que cerca de 50% 

da população tem apenas o 1º ciclo ou é analfabeta.  

A taxa de analfabetismo no concelho é de quase 23%, sendo particularmente elevada 

nas freguesias mais rurais e entre as mulheres. 

 

No que concerne aos aspetos sociais da cidade de Elvas, temos ao nível da cultura:  

Academia de Música 

Coral Públia Hortênsia de Castro 

Banda 14 de janeiro 

Rádio Elvas 

Rádio SIMharanga dos Bombeiros Voluntários de Elvas 

Biblioteca Municipal 

Museu de Arte Contemporânea 

Museu da Fotografia 
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Museu Militar 

Arquivo Histórico Municipal 

Museu de Arte Sacra 

 

Ao nível da saúde: 

Hospital de Santa Luzia de Elvas 

Centro de Saúde de Elvas 

 

Ao nível do desporto: 

O Elvas C.A.D. (Clube Alentejano de Desportos) 

Os Elvenses 

C.E.N. (Clube Elvense de Natação) 

Estádio Municipal de Atletismo  

Clube de Tiro e Caça de Elvas 

Piscina Municipal 

Clube Escola de Ténis 

Centro de Trabalhadores do Bairro da Boa-Fé 

Clube de Tiro 

Gota de Arte 

 

Ao nível da imprensa escrita e páginas web: 

Jornal “Linhas de Elvas” 

Boletim Municipal 

Tudobem.com 

www.cm-elvas.pt 

 

O concelho de Elvas em termos do Índice de Desenvolvimento Social encontra-se no 

patamar IDS 3.  
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8.1.1.1- Amostra: caraterização dos agrupamentos e participantes 

A investigação empírica realizou-se no final do ano letivo 2011/2012 em dois 

agrupamentos da rede pública da cidade de Elvas, Portugal, a saber: Agrupamento A, 

designado no nosso estudo como Agrupamento do Ensino Regular (com 1154 alunos a 

frequentar níveis de escolaridade entre o ensino pré-escolar e 9º anos) e o Agrupamento B, 

que no nosso estudo foi designado Agrupamento TEIP (com 858 alunos a frequentar níveis de 

escolaridade entre o ensino pré- escolar e o 9º ano). Ambos os agrupamentos têm o ensino 

pré-escolar e o 1º ciclo a funcionar noutros estabelecimentos de ensino, sendo ambos escolas 

2/3 que incluem os níveis de escolaridade do 5º ao 9º ano de escolaridades (os dois primeiros 

anos correspondentes ao 2º ciclo e os outros três anos correspondem ao 3º ciclo de 

escolaridade).  

No que concerne ao Agrupamento A- Regular: o contexto socioeconómico é 

composto maioritariamente pela classe média e média-alta. Segundo o Relatório de 

Avaliação Externa (novembro de 2010), 55% dos alunos beneficiam de auxílio 

económico, no âmbito da Ação Social Escolar. 

De acordo com o Projeto Educativo de Escola (2011-2015:31), os principais problemas 

identificados foram: 

desmotivação para a aprendizagem por parte de alguns alunos; falta de persistência da 

comunidade escolar, o que se reflete nos resultados escolares; falta de expectativas 

positivas quanto à importância da Escola por parte de alguns alunos; baixo nível de 

escolaridade de algumas famílias; pouco envolvimento de pais/ encarregados de 

educação na vida escolar dos seus educandos.  

 

Relativamente ao agrupamento B – TEIP, segundo dados obtidos no Relatório de 

Avaliação Externa das Escolas (dezembro de 2010), este agrupamento integra o Programa de 

Territórios Educativos de Intervenção Prioritária II. Encontra-se inserido num meio com 

caraterísticas sociais muito diversas embora predominem famílias com fraco nível económico 

e cultural e pouco estruturadas, recebendo muitos jovens de bairros problemáticos e alunos 

carenciados. Os auxílios económicos, no âmbito da Ação Social Escolar, rondam os 69 %.  É  

a i n d a  r e f e r i d o  q u e  o agrupamento já dispõe de serviços especializados do apoio 

educativo e tutorias que abrangem “serviço de Psicologia e Orientação (SPO); Departamento 

de Educação Especial; Professor Tutor (para acompanhamento do processo educativo) e a 
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existência de um GAJF (Gabinete de Apoio ao Jovem e à Família) que “têm como objetivo 

a regulação de comportamentos dos alunos preferencialmente em sala de aula e o 

desenvolvimento de competências sociais no contexto escolar” 

Relativamente às fragilidades do Agrupamento, o Projeto Educativo refere a: 

 existência de um número de alunos com taxas de repetências elevadas; desmotivação 

para a aprendizagem por parte dos alunos; baixo reconhecimento do valor humano do 

trabalho e falta de persistência da comunidade escolar, incluindo alunos e alguns 

docentes, o que se reflete nos resultados escolares; falta de expectativas positivas 

quanto à importância da Escola por parte dos alunos; reduzido envolvimento dos alunos 

na vida escolar e nas decisões sobre o seu processo; ténue articulação inter e intraciclos; 

o nível cultural e académico médio/baixo; a dificuldade de integração resultante da 

diversidade étnico- cultural; a existência de famílias problemáticas, situações de 

emprego precário e desemprego; a falta de recursos económicos e materiais; as 

situações de absentismo e abandono escolar; a dificuldade em aceitar e cumprir 

regras (2011-2015: 40). 

O tratamento destes dados obtidos através da leitura dos Projetos Educativos, dos 

Regulamentos Internos e/ou nos relatórios de avaliação externa destes dois Agrupamentos 

permitiu saber que o bullying está identificado no Agrupamento B- TEIP,  s endo uma das  

preocupações da escola combater a violência em meio escolar, no entanto não houve qualquer 

referência a este fenómeno nos documentos do Agrupamento A, ou por não estar identificado, 

ou simplesmente por não se manifestar. 

Relativamente à amostra, temos a referir que participaram neste estudo 391 alunos, 

198 (50,60%) do sexo feminino e 193 (49,40%) do sexo masculino, que frequentavam o 7º 

ano, o 8º ano e o 9º ano, no ano letivo 2011/2012. A distribuição dos sexos por nível de 

escolaridade encontra-se discriminada na tabela 2.  
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Tabela 2 – Distribuição dos inquiridos por Género e Ano escolar 

 

Ano 
Sexo 

Total 
Feminino Masculino 

       7º Ano 73 18,70% 54 13,80% 127 32,50% 

       8º Ano 72 18,40% 73 18,70% 145 37,10% 

       9º Ano 53 13,60% 66 16,90% 119 30,40% 

       Total 198 50,60% 193 49,40% 391 100,00% 

 

Tentou-se que o número de rapazes e de raparigas fosse o mais próximo possível, 

porém no 7º e 8º ano o número de raparigas era superior ao número de rapazes, ao nível total 

das inscrições efetuadas nos dois agrupamentos em estudo.   

 

Na tabela 3 temos a representação dos números que participou na investigação por 

nível de escolaridade e por escola, por comparação ao número total de alunos de cada nível de 

escolaridade, em cada escola. A leitura da tabela 4 permite-nos evidenciar que foram objeto 

de estudo da investigação mais de metade dos alunos que frequentavam os referidos três anos 

de escolaridade, nos dois agrupamentos, no ano em que foi realizado o estudo empírico. Em 

cada ano de escolaridade, foram entregues os questionários em todas as turmas de todos os 

anos, nos dois agrupamentos. 

 

Tabela 3- Número de alunos por escola e ano de escolaridade que foram sujeitos da 

investigação, por comparação ao total de alunos que frequentaram os agrupamentos nos três 

níveis de escolaridade. 

 

Nº de Alunos Inquiridos Nº de Alunos Inquiridos Nº de Alunos Inquiridos Nº de Alunos Inquiridos

Agrupamento 1 Regular 104 78 116 90 106 67 326 235

Agrupamento 2 TEIP 85 49 77 55 85 52 247 156

Total 189 127 193 145 191 119 573 391

TotalEscola
7º Ano 8º Ano 9º Ano

Ano Escolar
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Como podemos constatar da análise da tabela 3 e do gráfico 7, a amostra é constituída 

por 391 alunos do 7º, 8º e 9º ano das EB 2, 3 de Elvas, sendo que no Agrupamento 1 Regular 

participaram no nosso estudo 235 alunos (60,10%) e no Agrupamento 2 TEIP foram 

inquiridos 156 alunos (39,90%).  

 

Gráfico 7- Distribuição dos alunos inquiridos por agrupamento 

Agrupamento 
1 Regular
60,10%

Agrupamento 
2 TEIP

39,90%

 

 Os indivíduos (sujeitos) em estudo têm idades compreendidas entre os 12 e os 17 

anos, sendo a idade média de 13,92 anos e desvio padrão 1,199 como se pode constatar na 

tabela 4. Sucedendo que, os alunos que frequentam o 7º ano de escolaridade têm idades entre 

os 12 e 16 anos, mas note-se que apenas três alunos têm 15 e 16 anos respectivamente, 

apresentando uma média de idade de 12,94 anos. No 8º ano de escolaridade os alunos têm 

idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, onde apenas um aluno tem 12 anos e três têm 

16 anos, sendo a sua média de idades 13,84 anos. Enquanto, que no 9º ano de escolaridade as 

idades variam entre os 14 e os 17 anos, com uma média de idade de 15,06 anos. 

Da análise da tabela 5, podemos constatar que frequentam o 7º ano e 8º ano, alunos 

com idade superior ao esperado, em função do nível de escolaridade. Podemos inferir que esta 

discrepância de idades se deve a reprovações em anos anteriores. Importa referir que estes 

dois agrupamentos têm matriculados muitos alunos de etnia cigana que revelam um elevado 

absentismo, o que conduz a reprovações e muitas vezes ao abandono escolar. 
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Tabela 4- Caraterização da amostra dos alunos do 3º ciclo 

 

  N Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

Idade 391 12 17 13,92 1,199 

 

 

Tabela 5- Distribuição dos alunos em função da idade e do nível de escolaridade 

 

idade 
Ano Escolar 

Total 
7º Ano 8º Ano 9º Ano 

                  

12 40 10,20% 1 0,30%     41 10,50% 

                  

13 63 16,10% 50 12,80%     113 28,90% 

                  

14 18 4,60% 68 17,40% 37 9,50% 123 31,50% 

                  

15 3 0,80% 23 5,90% 49 12,50% 75 19,20% 

                  

16 3 0,80% 3 0,80% 22 5,60% 28 7,20% 

                  

17         11 2,80% 11 2,80% 

                  

Total 127 32,50% 145 37,10% 119 30,40% 391 100,00% 

 

 

 

8.1.2- Instrumento de recolha de dados 

Formuladas as questões de estudo, fez-se uma revisão da literatura a nível 

nac ional  e internacional, com o intuito de escolher os instrumentos que fossem mais 

pertinentes e que melhor satisfizessem o nosso estudo. Deste modo, optou-se pela aplicação 

de questionários, sobretudo por facilitarem o tratamento estatístico de um significativo 

número de dados e pela sua objetividade e consonância com o trabalho que se pretende 

desenvolver. 

Relativamente ao modo de recolha de informação, existe uma variedade 

considerável de instrumentos, tanto de natureza qualitativa como quantitativa. De entre as 

metodologias mais frequentes de recolha de informação de natureza qualitativa, destacam-se 

as entrevistas semi-estruturadas, os inquéritos com questões abertas, a observação naturalista 

na sala de aula ou nos espaços escolares e os relatórios de professores (Wong, 2009; 
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Martins, 2007). Os instrumentos de recolha de informação de natureza quantitativa mais 

comuns são: os questionários individuais dirigidos a alunos, a professores, a funcionários 

e a pais; a nomeação de pares e os testes sociométricos e psicossociais (Wong, 2009; 

Martins, 2007). 

Segundo Carvalhosa et al. (2009a), os questionários são a forma mais utilizada de 

recolha de informação e o melhor método para identificar os agressores e as vítimas, 

sendo considerada a forma mais fiável e mais rápida para aplicar a um grande número de 

alunos. 

 

Com o objectivo de responder às questões de estudo foram utilizados os seguintes 

questionários: 

- O questionário de exclusão Social e a violência escolar (QEVE) de Diaz-Aguado 

- Escala de Atitudes face à violência (EAV) de Diaz-Aguado  

 

8.1.2.1- O questionário de exclusão Social e a violência escolar (QEVE) de Diaz-

Aguado 

Para avaliar o envolvimento dos participantes em condutas de agressão/vitimação 

utilizou-se uma adaptação do “Cuestionario de Evaluación de la Violencia entre iguales en la 

Escuela y en el Ocio” (CEVEO) de Diaz-Aguado, traduzido e adaptado para português com o 

nome de “Questionário de Exclusão Social e Violência Escolar” (QEVE), por Martins (2003) 

que consiste num questionário de comportamentos referidos pelo próprio (“self-report”) sobre 

o tipo e grau de envolvimento do indivíduo em condutas de bullying. 

O questionário inicia-se com uma série de 12 itens (Bloco A), em que os adolescentes 

indicam como se sentem em determinados lugares e situações, bem como nos 

relacionamentos que estabelecem com pessoas significativas nas suas vidas (como sejam o 

pai, a mãe, os amigos, os colegas, os professores), numa escala de 1 a 7 pontos.  

Em seguida os sujeitos são confrontados com três conjuntos de 15 itens cada um 

(Blocos B, C e D) que pretendem avaliar o tipo de envolvimento da criança ou adolescente 

nas situações de agressão e vitimação. Aqui as alternativas de resposta são sempre quatro (1 = 

nunca, 2 =algumas vezes, 3 = muitas vezes, 4 = quase sempre). Os quatro primeiros itens do 

Bloco B remetem para situações de exclusão social ou bullying indireto (os meus colegas 

ignoram-me; Os meus colegas impedem-me de participar nas suas actividades; Os meus 
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colegas falam mal de mim; Os meus colegas rejeitam-me); os dois itens seguintes remetem 

para agressão verbal (Os meus colegas insultam-me e gozam-me; Os meus colegas chamam-

me nomes que me ofendem e ridicularizam); os cinco itens seguintes referem-se a situações 

de violência com agressão menor (Os meus colegas escondem-me coisas; os meus colegas 

estragam-me coisas; os meus colegas roubam-me coisas; os meus colegas batem-me; os meus 

colegas ameaçam-me para me meter medo) e os seguintes quatro itens referem-se a situações 

de violência com agressão grave (Os meus colegas obrigam-me a fazer coisas que não quero 

com ameaças, como trazer e dar-lhes dinheiro, fazer-lhes tarefas, dar-lhes as minhas coisas; os 

meus colegas intimidam-me com frases ou insultos de carácter sexual; os meus colegas 

obrigam-me, através de ameaças, a ter comportamentos ou a participar em situações de 

carácter sexual, contra a minha vontade; os meus colegas ameaçam-me com armas). 

O questionário inclui outros 30 itens, similares aos anteriores na formulação sintática, 

mas que pretendem avaliar em que medida o respondente foi agressor nas situações 

equivalentes às que acabamos de descrever (Bloco C) ou observador dessas situações (Bloco 

D). No que concerne à escala do observador foram identificados 3 factores (um que inclui 

os itens relativos à observação de agressão verbal e relacional - observador de exclusão 

social - e os outros dois relacionados com a observação de situações de violência física – 

observador de agressão menor e observador de agressão grave).  

 Assim, trata-se de um questionário de auto-relato que inclui 3 subescalas que avaliam 

respectivamente condutas de vitimação, de agressão e de observação. 

 No entanto, é de salientar a existência ainda de um quarto grupo de sujeitos, o das 

vítimas agressivas, que resulta de condutas simultaneamente ligadas à condição de agressor e 

de vítima. 

Seguem-se ainda uma dimensão que avalia quem, do ponto de vista dos sujeitos, 

intervém e ajuda quando ocorrem situações de bullying (8 itens), uma outra dimensão que 

avalia as atitudes dos professores (tal como percebidas pelos adolescentes) relativamente a 

essas situações (7 itens) e ainda uma dimensão que pretende conhecer a atitude do próprio 

adolescente face a condutas de bullying perpetradas pelos colegas (7 itens). 

Todas as respostas são fechadas, de escolha múltipla, numa escala que vai de 1 a 7 do 

item um ao item doze, e que vai de 1 a 4 do item treze ao item setenta e nove, tal como já 

referimos anteriormente. 

De acordo com os estudos de adaptação deste instrumento para a população 

portuguesa (Martins, 2003, 2005), cada uma das subescalas do QEVE avalia diferentes 
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dimensões. Assim, a análise factorial permitiu identificar dois factores nas escalas de 

vitimação e de agressão, um factor que remete predominantemente para a “agressão física” e 

um outro que remete mais para a agressão verbal e relacional (que foi designado por 

“exclusão social”); e, na escala de observação foram identificados 3 factores (um que inclui os 

itens relativos à observação de agressão verbal e relacional – “observador de exclusão social” 

- e os outros dois relacionados com a observação de situações de violência física – 

“observador de agressão menor e observador de agressão grave”). Por sua vez, os estudos 

psicométricos realizados com o QEVE apontam para uma elevada fidelidade deste 

instrumento (Martins, 2003, 2005; Duarte, 2010). 

Segundo Martins (2009:280), este questionário tem a vantagem de enunciar 

objetivamente as situações de vitimação/agressão sem nunca mencionar a palavra bullying, 

levando os sujeitos a não efetuar ou induzir juízos de valor sobre as situações. O questionário 

limita-se a questionar os alunos sobre se já sofreram, infligiram ou observaram algumas 

daquelas situações sem efetuar juízos de valor sobre as situações. 

 

 

8.1.2.2- Escala de Atitudes face à violência (EAV) de Diaz-Aguado, Arias & Seoane 

A escala de atitudes face à diversidade e à violência de Diaz- Aguado (2004), adaptada 

para português por Martins (2003), estava originalmente dividida em 72 itens divididos por 

três seções: 40 itens na seção A (40 afirmações que justificam a violência doméstica e a 

violência entre pares); 17 itens na seção B (17 afirmações sobre intolerância face a minorias 

religiosas, étnicas e a homossexuais) e 15 itens na C que avaliam a diposição comportamental 

para interagir e conviber com grupos étnicos minoritários. Por razões que se prendem com a 

idade dos sujeitos, objetivos do estudo, e tempo disponível para aplicar todos os instrumentos, 

no nosso estudo aplicámos apenas a seção A da escala de atitudes, ou seja reduzimo-la apenas 

à sua componente de atitudes face à violência. Excluímos da nossa versão as seções B e C, 

referentes à avaliação das atitudes face à diversidade, por serem aquelas que menos relações 

tinham com os objetivos da presente investigação. 

A fim de estabelecer diferentes dimensões da escala de atitudes, com os seus 72 itens, 

Diaz- Aguado (2004) submeteu-a a uma análise fatorial. , no entanto nosso estudo para 

podermos analisar o inquérito de uma forma mais sucinta, obtámos por definir diferentes 

escalas: 
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Escala de atitudes sexistas: P.1- “ser forte e valente é mais importante para os 

rapazes do que paras as raparigas”; P.4- “o homem que parece agressivo é mais atraente”; P.5- 

“parece bem que os rapazes saiam com as raparigas, mas o contrário não”; P.9- “o problema 

da violência contra as mulheres, por parte dos seus maridos ou companheiros, afeta o 

conjunto da sociedade”; P.11- “justifica-se que um homem agrida a sua mulher ou a sua 

namorada quando ela decide deixá-lo”; P.15- “os homens não devem chorar”; P.16- “a 

violência que sofrem algumas mulheres por parte dos seus maridos ou companheiros acontece 

por eles não conseguirem reprimir os seus instintos biológicos”; P.19- “a mulher que parece 

frágil é mais atraente”; P.22- “a prevenção da gravidez é responsabilidade das raparigas”; 

P.28- “sempre existirá violência contra as mulheres, como consequência das diferenças 

biológicas ligadas ao sexo”; P.29- “quando uma mulher é agredida pelo seu marido, ela 

deverá ter feito algo para o provocar “ e P.33- “para um casal ter uma boa relação pode ser 

bom que a mulher às vezes seja submissa”. 

Escala de atitudes perante os pares onde estão inseridos os seguintes itens: P.2- 

“quando um amigo(a) teu agride alguém que o aborreceu deves ficar do lado do teu amigo”; 

P.31- “se pedes ajuda aos outros pensam que não vales muito”; P.35- “se não retribuis os 

golpes que recebes, os outros pensarão que és um cobarde”; P.38- “os rapazes ou raparigas 

que não têm amigos é porque não os querem ter”; P.39- “as brigas entre jovens, que com 

frequência acontecem durante o fim-de-semana, são inevitáveis”; P.40- “deves meter medo a 

algumas pessoas para que te respeitem”. 

Escala de atitudes em contexto escolar: P.10- “o rapaz ou rapariga que tem medo de 

algum colega da escola é um cobarde”; P.12- “os professores (as) não devem intervir nas 

brigas que ocorrem entre alunos”; P.21- “convém mostrar aos teus colegas que podes meter-te 

em brigas”. 

Escala de atitudes em contexto familiar: P.3- “uma solução aceitável para diminuir o 

desemprego seria não incentivar o trabalho da mulher fora de casa”; P.6- “para o bem dos 

seus filhos, a mulher deve suportar a violência do seu marido ou companheiro, sem o 

denunciar”; P.18- “no caso de um dos pais ter de deixar de trabalhar para cuidar dos filhos 

conviria que fosse a mulher”; P.23- “o melhor é que o homem assuma a responsabilidade nas 

principais decisões familiares”; P.26- “há que castigar com dureza as crianças para corrigir a 

sua maldade natural”; P.30- “um bom pai deve mostrar ao resto da sua família quem é que 

manda”; P.34- “a violência que acontece dentro de casa é um assunto da família e não deve 

sai daí”; P.36- “às vezes pode ser necessário que os pais deem uma bofetada nos seus filhos 
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para que estes aprendam” e P.37-“se os pais escutam demasiado os seus filhos, estes podem 

tornar-se uns “queixinhas”.  

Escala de atitudes face à violência: P.7- “justifica-se agredires alguém que te tirou o 

que era teu”; P.8- “é correto ameaçar, por vezes, os outros para que saibam que tens carácter 

enérgico”; P.13- “a violência faz parte da natureza humana, por isso sempre haverá guerras”; 

P.14- “é correto bateres em alguém que te tenha ofendido”; P.17- “há que impedir a tendência 

de alguns jovens para levar facas para lugares de divertimento”; P.20- “se alguém mais forte 

que tu ameaça que te vai agredir não deves contá-lo a ninguém, porque te tornarias um 

denunciante”; P.24- “andar em brigas aos fins-de-semana faz com que estes sejam mais 

divertidos”; P.25- “a maioria das violações que acontecem, poderiam evitar-se se as vítimas se 

tivessem vestido de forma menos provocadora ou se não tivessem passado por zonas 

perigosas e fora de horas”; P.27- “pode justificar-se que um aluno risque o carro de um 

professor que o tenha reprovado” e P.32- “a pena de morte devia ser abolida em todo o 

mundo”. 

O estudo destas escalas é feito de forma descritiva de acordo com as alternativas de 

resposta: 1= mínimo acordo; 2= pouco acordo; 3= discordo; 4= nem concordo nem discordo; 

5= concordo; 6= muito acordo e 7=  máximo acordo. 

 

  

8.1.2.3- Procedimentos 

Os instrumentos utilizados nesta investigação foram selecionados de acordo com os 

objetivos do estudo. Relativamente ao “Cuestionario de Evaluación de la Violencia entre 

iguales en la Escuela y en el Ocio” (CEVEO) de Diaz-Aguado, traduzido e adaptado para 

português com o nome de “Questionário de Exclusão Social e Violência Escolar” (QEVE), 

por Martins (2003) e à “Escala de Atitudes face à violência (EAV)” de Diaz-Aguado, Arias & 

Seoane, 2004, também traduzida e adaptada por Martins (2003), foi solicitada autorização à 

autora (professora Doutora Maria José Martins) para que pudessem ser aplicadas para 

este estudo de investigação. 

Após termos definido todos os requisitos para a realização do estudo, foi 

estabelecido contacto com os Diretores dos Agrupamentos A e B, da cidade de Elvas, 

com a finalidade de adquirir autorização para desenvolver o trabalho de investigação 

que apresentamos. 

 Após estas autorizações, procedeu-se à aplicação dos instrumentos de estudo.  
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Os inquéritos por questionário foram aplicados nas duas primeiras semanas de 

Junho de 2012, foram aplicados, durante as aulas das áreas curriculares não disciplinares, 

realizando-se uma abordagem prévia acerca do tema do bullying. O preenchimento dos 

inquéritos durou cerca de trinta minutos. A participação dos alunos foi voluntária e anónima, 

os alunos após terem completado o questionário inseriam-no num envelope que foi fechado 

pelo último aluno a terminar o preenchimento. 

Ao longo do processo de investigação, estabeleceram-se vários contactos com os 

membros das direções dos agrupamentos, de modo a obter as informações necessárias ao 

prosseguimento do estudo e facilitar os contactos com os Diretores de Turma. 

Recolhidos os dados, os mesmos foram introduzidos em Excel e exportados para o 

programa informático Statistical Package for the Social Sciences- versão 19 para 

Windows (SPSS) e sujeitos a uma análise descritiva, a qual apresentaremos no nosso 

estudo. A cada questão foi atribuído um código para se proceder à contagem e elaboração de 

gráficos e tabelas de resultados. Posteriormente, os dados foram analisados e em seguida 

interpretados, tendo como orientação as questões de investigação e como sustentação a 

revisão da literatura. 

Na análise de dados seguimos o que refere Wolcott (1994 citado por Vale, 

2004:11) indicando três componentes no processo analítico: descrição, análise e 

interpretação. A descrição é o processo de escrita dos dados originais registados nas 

observações feitas pelo investigador. O investigador tem que ser um contador de histórias, 

isto é, tem que narrar os factos observados e/ou relatados. A análise é o momento da 

organização de dados, no sentido de procurar os aspetos essenciais e identificar as relações 

entre eles.  

Finalmente, a interpretação é o processo de obtenção de significados e ilações a partir 

dos dados obtidos. A interpretação pode vir a seguir à análise ou pode surgir logo na 

descrição. Não há fronteiras definidas que delimitem onde termina a descrição e onde começa 

a análise, ou onde a análise se torna interpretação. Neste sentido, Vale (2004:12) alerta: 

“tendo em atenção as suas próprias características, a finalidade do trabalho e o tipo de 

problemas, o investigador poderá apresentar os seus dados dando mais ou menos ênfase à 

descrição, à análise ou à interpretação, podendo optar por uma das formas.” 

A análise de dados envolve várias operações, salientando três delas: a descrição e a 

preparação (agregada ou não) dos dados necessários para testar hipóteses; depois a análise das 
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relações entre as variáveis; por fim, a comparação dos resultados observados com os 

resultados esperados a partir da hipótese.  

Deste modo O tratamento dos dados dos questionários permite distinguir a dimensão 

do problema da violência ocasional daquela que alguns alunos vivem de forma sistemática, 

quer como vítimas, quer como agressores, quer ainda como testemunhas. Apenas a 

agressividade de forma sistemática (considerada como bullying) foi alvo de análise no 

presente estudo. 

Para analisar os resultados da aplicação do questionário usaram-se diversos métodos 

de análise exploratória de dados, tendo-se também procedido ao estudo da relação entre os 

diversos estatutos associados ao fenómeno do bullying (vítimas, agressores, testemunhas) e as 

diversas caraterísticas sociodemográficas (género e ano de escolaridade). 
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8.2-Estudo 2/Metodologia 

 

8.2.1- Caraterização da Escola 

A área ocupada pela Escola é de cerca de 8.500 m2, na qual estão situados 6 edifícios: 

três do Plano dos Centenários datados de 1957, um edifício do Plano indiferenciado datado do 

início da década de oitenta e dois mais recentes. Em quatro destes edifícios estão distribuídas 

16 salas de aula de 1º Ciclo. Num deles foi fechado o alpendre, onde funciona a Sala de 

Professores. No quinto localizam-se duas salas de atividades do Jardim Infância, com um 

pequeno espaço destinado ao funcionamento da componente de Apoio à família. No último 

encontram-se também duas salas do 1º ciclo, utilizadas conforme as necessidades, a 

Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos (também integrada na Rede Nacional de 

Bibliotecas Escolares) e o bufete.  

A Escola dispõe de um pátio de recreio descoberto com um pequeno espaço infantil, 

equipado com algumas estruturas lúdicas. No restante terreno estão plantadas árvores, quase 

todas laranjeiras e limoeiros.  

Todo este espaço está rodeado por um muro rematado com gradeamento, no qual 

foram instalados dois portões de ferro. No portão mais pequeno, existe uma portaria com 

guarda, que controla as entradas e saídas dos alunos e de pessoas estranhas aos serviços. 

 

  

8.2.2- Caraterização da população e amostra 

Como já foi referido, a agressividade infantil é alvo de vários estudos e encontramo-

nos perante “um número cada vez maior de crianças que apresentam comportamentos 

agressivos em desacordo com o que é socialmente considerado normal” (Santos, 2008:1). 

Assim, a realização do estudo com esta amostra, justifica-se pelos seguintes motivos:  

1) Compreender os comportamentos que as crianças têm face a atos agressivos e à 

vitimização entre pares pois, os episódios que ocorrem são cada vez mais assentes, havendo 

por isso necessidade de evitar o agravamento do fenómeno (Costa & Vale, 1998; Santos 

2008).  

2) O 4º ano de escolaridade é composto por crianças mais velhas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, e neste sentido, e de acordo com a literatura espera-se uma maior maturação e 
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conhecimento face ao tema de estudo a explorar, (Volpi &Volpi, 2006). Como já são mais 

capazes de ultrapassar o egocentrismo, embora ainda de forma limitada, permite que a criança 

consiga aceitar diferentes perspetivas e ter uma maior noção do mundo que a rodeia e dos 

seus pares (Monteiro & Ferreira, 2012).  

3) Segundo estudos realizados os alunos do 1º ciclo tendem a comportar-se de forma 

mais agressiva, sendo que à medida que o nível de escolaridade aumenta, os comportamentos 

de vitimização/agressividade, tendem a diminuir (Santos, 2008), o que mais uma vez 

corrobora a escolha da presente amostra. 

 

A presente investigação empírica realizou-se no ano letivo de 2011/2012, numa turma 

do 4º ano de escolaridade de uma escola pública da cidade de Elvas. 

A turma sobre a qual incidiu o estudo é constituída por vinte e três alunos, sendo 

constituída por treze alunos do sexo feminino e dez do sexo masculino. A média de idades é 

de 9,48 anos, com um devio padrão de 0,898. Dos vinte e quatro alunos, dezanove seguiram 

os conteúdos programáticos do quarto ano sem dificuldades; uma aluna que, embora 

matriculada no quarto ano, desenvolveu competências a nível do terceiro ano; duas alunas que 

estão matriculadas no terceiro ano desenvolvem competências a nível do primeiro ano; por 

fim, um aluno que, embora matriculado no terceiro ano, desenvolve competências a nível da 

educação pré-escolar . Existe ainda a aluna que está matriculada no quarto ano e está inserida 

no Regime Educativo Especial, Decreto - Lei 3/2008 de 7 de janeiro, estando a cumprir 

Curriculo Específico Individualizado.  

A turma é heterogénea, comportando alunos com um nível socioeconómico elevado e 

outros que revelam algumas carências. Essas diferenças verificam-se pela existência/ausência 

de materiais escolares ou brinquedos e ainda ao nível da linguagem, do vestuário e da 

apresentação de cada criança. As crianças que têm um nível socioeconómico mais elevado são 

as que demonstram mais motivação e apoio familiar, possuindo as expectativas mais elevadas. 

Algumas crianças tiveram retenções em anos anteriores. A maioria frequenta as 

atividades de enriquecimento curricular oferecida pela instituição escolar. 

A nível cultural, as diferenças são igualmente acentuadas, visto que as crianças são 

expostas a vivências culturais muito diversas. Há crianças que nunca saem da localidade e 

outras que viajam e adquirem vivências mais ricas e diversificadas. Tal facto poderá dever-se 

às diferenças que se verificam, não só a nível económico mas também no que diz respeito às 
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habilitações académicas dos pais das crianças, que variam entre a frequência do ensino 

superior e a “quarta classe” do regime antigo. 

De acordo com professora, na sua maioria, os pais revelam interesse e valorizam o 

papel da escola. Procuram ter conhecimento da evolução e do comportamento dos filhos.  

A docente refere que, em termos de comportamento, a turma é, por vezes, barulhenta e 

irrequieta. Há crianças com múltiplos graus de motivação e interesse pelas atividades. É 

difícil prestar apoio individualizado a todos os alunos, muitas vezes a realizarem trabalhos 

diferentes, tendo em conta os seus diferentes graus de aprendizagem. 

Este facto motiva alguns comportamentos desadequados, que são resolvidos quando as 

crianças encontram resposta aos seus interesses. O comportamento piora na ausência da 

professora titular de sala, nomeadamente no recreio, na cantina e nas atividades de 

enriquecimento curricular. 

Alguns alunos revelam pouca responsabilidade, demonstrando dificuldade em 

responderem às solicitações feitas, nomeadamente no que respeita às atividades de trabalho de 

casa.  

Desta turma fazem parte 6 alunos de etnia cigana e dois alunos que se encontram na 

instituição “Os cucos” tendo sido retirados provisoriamente à família.  

 

 

          Caraterização da Amostra 

A amostra foi composta por 23 crianças, do 4.º ano, que frequentam uma escola do 1º 

Ciclo de Elvas. Os alunos têm idades compreendidas entre os 9 anos e os 12 anos, como se pode 

observar na tabela 6. 

Tabela 6 - Caraterização da amostra- 4º ano 

 

 

 

Sendo que, a maioria dos alunos tem idade de 9 anos (69,60%) como ilustra o seguinte 

gráfico. 

 

 

  N Mínimo Máximo Média  Desvio Padrão 

Idade 23 9 12 9,48 0,898 
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Gráfico 8- Caraterização da amostra por idades 

 

9 Anos 10 Anos 12 Anos

69,60%

21,70%

8,70%

 

Relativamente ao sexo dos alunos, temos mais alunos do sexo feminino (56.5%) do 

que do sexo masculino como se constata no seguinte gráfico. 

 

Gráfico 9- Caraterização da amostra por género sexual 

Feminino
56,50%

Masculino
43,50%

 

Do total dos 23 sujeitos da amostra 13 são do género feminino (56,5%) e 10 do género 

masculino (43,5%), sendo a média de idade de 9,48 anos. 

 

Quadro 8- Caraterísticas sociodemográficas da amostra (n=23; 100%) 

  Geral n=23 

Características  sóciodemográficas M DP 

Idade 9,48 0,898 
Anos de escolaridade 4 0 

 N % 

Género 

Feminino 

 

13 
 

56,5% 

Masculino 10 43,5% 
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8.2.3- Instrumento de recolha de dados 

Qualquer investigação social tem como objetivo o de conhecer melhor a realidade 

social (Pardal & Correia, 1995), e para tal existem normas científicas que “exigem uma 

interação constante entre os métodos e os objetos de estudo” (Gauthier, 1986, citado por 

Pedro, 2002), ou seja, “a natureza de um objeto de investigação impõe um certo tipo de 

percurso (…) e a adoção de um método condiciona a escolha do objeto de investigação e o 

tipo de dados a recolher” (Gauthier, 1986, citado por Pedro, 2002), isto significa que é 

necessário adequar a metodologia de investigação ao que se pretende estudar.  

Desta forma, para o presente estudo, como estratégia metodológica, optou-se pela 

escolha do inquérito por questionário como forma de recolha de dados, uma vez que, para 

além de garantir o anonimato e não necessitar de ser respondido de imediato, “permite ao 

inquirido a escolha da hora mais adequada para o efeito” (Pardal & Correia, 1995: 52).  

 

 

8.2.3.1-Questionário de nomeação de pares (sociometria e atributos percebidos 

pelos colegas) 

Segundo Diaz-Aguado, Royo, Segura e Andrés (1996: 232), “os questionários 

sociométricos e os questionários de atributos percebidos pelos colegas são um dos 

procedimentos mais utilizados para avaliar a integração social ou ajustamento psicossocial 

dos alunos nas suas turmas e fornecerm algumas informações sobre a adaptação 

socioemocional e a competência social dos adolescentes, na medida em que os amigos e a 

integração no grupo de pares são fatores importantes na construção da identidade na 

adolescência e no desenvolvimento de competências sociais sofisticadas (como cooperar, 

negociar, criar normas) necessárias para a vida adulta”. 

Este questionário sociométrico, adaptado de Diaz-Aguado et. al (1996), por Martins 

(2009) baseia-se no método das nomeações por parte dos pares. Deste modo, consiste em 

pedir a cada aluno que indique, os nomes de três colegas da sua turma com os quais gosta 

mais de interagir em duas situações diferentes, trabalho escolar e tempos livres. Por outro 

lado, é pedido a cada aluno, que indique o nome de três colegas da sua turma com quem gosta 

menos de interagir, nas mesmas duas situações. 
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O questionário sociométrico utilizado é um questionário de atributos psicossociais 

com 9 questões, eleborado com base nos instrumentos de nomeação de pares sugerido por 

Dodge (1989). As primeiras questões permitiram obter indicadores sobre preferências (em 

contexto de sala de aula e no recreio) e rejeição (no trabalho e no recreio), e as 5 questões 

seguintes permitiram obter indicadores sobre os atributos psicossociais, nomeadamente: 

agressividade, liderança, isolamento, conduta pró-social e vitimação. 

A partir do nosso instrumento de estudo construímos uma tabela de índices 

sociométricos e atributos psicossociais e uma matriz sociométrica que nos permitiu chegar aos 

resultados apresentados, a partir da sua análise. 

 

 

8.2.4- Procedimentos 

No início do ano letivo 2011/2012 obteve-se autorização do órgão de gestão da 

instituição educativa para se proceder à aplicação dos questionários sociométricos, adaptado 

de Diaz-Aguado et. al (1996) por Martins (2009). A aplicação dos questionários foi efetuada 

pela professora titular de turma e decorreu no início de junho de 2012, de forma coletiva, na 

sala de aula. Os questionários foram aplicados em contexto de sala de aula tendo as instruções 

e as perguntas do questionário sido lidas em voz alta, à medida que as crianças foram 

respondendo ao mesmo. 

Foi garantida aos alunos a confidencialidade dos resultados obtidos. Foi-lhes ainda 

explicado que poderiam, em cada questão, escolher um ou mais colegas até ao limite de 3, e 

que até se poderiam escolher a eles próprios, ou não escolher nenhum, se assim o 

entendessem.  

 Este procedimento teve como objetivo diminuir os efeitos da competência de leitura 

de cada criança e consequente compreensão dos itens. 
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Capítulo 9- Análise dos resultados 

 

“Apesar de algumas oscilações na sua 

frequência, consoante as escolas, as regiões ou 

os países considerados, os estudos têm 

salientado notáveis semelhanças na sua 

natureza e estrutura”. Martins (2009: 68) 

 

 

9.1- Estudo 1/ Apresentação de resultados do Questionário de Exclusão Social e 

Violência Escolar- QEVE 

Apresentamos nesta parte do nosso trabalho o estudo com análises descritivas de 

distintas partes do questionário. Procederemos posteriormente às relações do instrumento do 

estudo com as variáveis sociodemográficas.  

 

 

9.1.1- Sentimentos dos adolescentes em diferentes lugares e situações 

Procedemos a uma análise preliminar das estatísticas referentes às diferentes partes 

que compõem o questionário. Começamos por analisar os sentimentos dos adolescentes em 

diferentes lugares e situações.  

A seguinte tabela exibe as respostas dadas pelos inquiridos aos primeiros 12 itens do 

questionário que averigua sobre como se sentem em diferentes lugares ou situações, 

apresentando a descrição, em termos de valores mínimo, máximo, média e desvio padrão. 

Deste modo será feita uma análise de como os adolescentes se sentem em casa, com o 

teu pai, com a tua mãe, na escola em geral,  na turma, com os(as) professores(as), com o que 

aprende na escola, com os amigos, com os colegas, com os tempos livres, consigo mesmo e 

com o seu futuro. Para a análise descritiva da tabela são consideradas os “míninos” e 

“máximos” que cada um dos itens obteve. 
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Tabela 7- Estatísticas descritivas de “Como te sentes em diferentes lugares e 

situações” do QEVE 

 

Itens N Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

            

A1- casa 391 1 7 6,57 1,012 

            

A2- pai 379 1 7 6,04 1,784 

            

A3- mãe 390 1 7 6,61 1,002 

            

A4- escola 391 1 7 5,61 1,371 

            

A5- turma 389 1 7 5,94 1,383 

            

A6- professores 387 1 7 5,82 1,347 

            

A7- com o que 

aprendes 388 1 7 5,76 1,289 

            

A8- amigos 391 1 7 6,62 0,836 

            

A9- colegas 391 1 7 6,18 1,174 

            

A10-  tempos livres 389 3 7 6,68 0,743 

            

A11- contigo 389 1 7 6,43 1,203 

            

A12- futuro 391 1 7 6,09 1,202 

 

A tabela 7 ilustra que os inquiridos mostram sentir-se muito bem na maioria das 

situações e com a maioria das pessoas de com quem se relacionam, obtendo valores muito 

próximos do valor máximo no caso da família (principalmente a mãe), amigos e tempos 

livres. Note-se que nos tempos livres o valor mínimo é três (“mal”). No conceito escolar 

(escola, turma, professores, o que se aprende) é onde se optem os valores mais baixos, mas 

saliente-se que todos os itens estão acima média teórica que é 4. Estes resultados seguem o 

padrão de resultados obtidos por Diaz- Aguado (2004) com adolescentes do ensino secundário 

da zona de Madrid e Martins (2009) que realizou um estudo com 572 alunos a frequentar 

quatro estabelecimentos de ensino público da cidade (norte) alentejana de Portalegre. O 

estudo decorreu no ano letivo de 2000/2001 e envolveu alunos do 7.º ano, 9.º ano e 11.º 

ano de escolaridade. De acordo com as autoras o facto do relacionamento com os professores 
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obter a menor pontuação, reflete quer dificuldades de interação professor/aluno nos dias de 

hoje, quer o facto de em décadas anteriores a interação com as pessoas ser mais valorizada que 

as relações com os contextos (Diaz- Aguado, 2004 e Martins, 2009: 330). 

 

 

9.1.2- Situações de vitimação no contexto escolar 

Apresentamos agora as distribuições de frequências das respostas dadas às diferentes 

situações de vitimação que ocorrem na escola, ou seja, avaliam em que medida o respondente 

foi vítima de diferentes formas de agressão na escola. A tabela 8 ilustra esses resultados. 

 

Tabela 8- Frequências das respostas aos 15 itens da escala da vítima do QEVE 

Itens da escala do vítima Nunca  
Algumas  

vezes 

Muitas  

vezes 

Quase  

sempre 

Sem 

 resposta 
Total 

B.13 Os meus colegas ignoram-me 57,80% 34,30% 5,60% 1,80% 0,50% 100% 

B.14 Os meus colegas impedem-me de 

participar nas suas actividades 
81,10% 14,30% 3,10% 1,00% 0,50% 100% 

B.15 Os meus colegas falam mal de mim 41,20% 47,60% 7,20% 3,60% 0,50% 100% 

B.16 Os meus colegas rejeitam-me 75,70% 19,40% 2,60% 1,50% 0,80% 100% 

B.17 Os meus colegas insultam-me 

 insultam-me e gozam-me 
69,80% 22,50% 5,10% 2% 0,50% 100% 

B.18 Os meus colegas chamam-me nomes 

 que me ofendem e ridicularizam 
74,40% 19,40% 3,10% 2,60% 0,50% 100% 

B.19 Os meus colegas escondem-me coisas 51,70% 38,90% 7,70% 1,30% 0,50% 100% 

B.20 Os meus colegas estragam-me coisas 74,20% 20,50% 3,30% 1,50% 0,50% 100% 

B.21 Os meus colegas roubam-me coisas 83,60% 11,80% 2,60% 1,50% 0,50% 100% 

B.22 Os meus colegas batem-me 89,30% 6,60% 2,60% 1,00% 0,50% 100% 

B.23 Os meus colegas ameaçam-me para 

me meter medo 
88% 7,40% 2,80% 1,30% 0,50% 100% 

B.24 Os meus colegas obrigam-me a fazer  

coisas que não quero, com ameaças 
96,20% 1,50% 1,00% 0,50% 0,80% 100% 

B.25 Os meus colegas intimidam-me com 

frases ou insultos de carácter sexual 
92,80% 4,60% 1,30% 0,30% 1,00% 100% 

B.26 
Os meus colegas obrigam-me a ter 

comportamentos contra a minha vontade, 

de carácter sexual 

96,70% 2,00% 0,50% 0,30% 0,50% 100% 

B.27 Os meus colegas ameaçam-me com 

 armas 
97,20% 1,30% 0,80% 0,30% 0,50% 100% 
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No gráfico 10 pode-se analisar um resumo dos comportamentos relativos a ter 

experienciado vitimação na escola, assim somou-se apenas as percentagens às respostas 

“algumas vezes”, “muitas vezes” e “quase sempre”. 

 

Gráfico 10- Comportamentos relativos à experiência de ser vítima na escola (algumas 

vezes, muitas vezes ou quase sempre) 

 

Através da análise à tabela 8 e ao gráfico 10 ficou patente que as situações de 

vitimação mais frequentes são associadas à exclusão social ou bullying indirecto (B.13,B.15) 

e à agressão verbal (B.19), com excepção da situação “B19- escondem-me coisas” (47,90%) 

que foi a segunda mais escolhida, procedendo a situação “B15- Os meus colegas falam mal de 

mim” (58,40%). Podemos assim referir que as situações que ocorrem com maior frequência 

são: “B15- Os meus colegas falam mal de mim” (58,40%); “B19- Os meus colegas escondem-

me coisas” (47,90%); “B13- Os meus colegas ignoram-me” (41,90%); “B17- Os meus 
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colegas insultam-me e ignoram-me” (29,60%) e “B18- Os meus colegas chamam-me 

nomes que me ofendem e ridicularizam” (25,10%).  

Estas tendências são similares às encontradas por Martins (2009:332) com alunos das 

escolas de Portalegre, à exceção da alternativa “os meus colegas impedem-me de participar 

nas suas atividades” que no estudo da autora foi mais escolhida do que no nosso. Esta conduta 

de exclusão social está associada ao bullying indireto, uma vez que é um comportamento que 

não atinge o aluno de forma direta, mas que causa consequências na sua vida social. De 

acordo com Gabriel Chalita (2008), o bullying indireto leva a vítima ao isolamento social, 

desenvolvendo uma atitude de insegurança e dificuldade de se relacionar, muitas vezes 

tornando-se uma pessoa retraída, e indefesa. 

No que concerne a outras formas de vitimação, temos a referir que alguns alunos 

revelam estar sujeitos a situações do tipo “B20- os meus colegas estragam-me 

coisas”825,30%); “B21- Os meus colegas roubam-me coisas”815,90%); “B23- Os meus 

colegas ameaçam-me para me meter medo” (11,50%); “B22- Os meus colegas batem-me” 

(10,20%); “B25- Os meus colegas intimidam-me com frases ou insultos de carácter 

sexual”(6,20%) e “B24- Os meus colegas obrigam-me a fazer coisas que não quero, com 

ameaças” (3%) e por fim “B26- Os meus colegas obrigam-me a ter comportamentos contra a 

minha vontade, de carácter sexual” (2,80%). A obtenção destes resultados revela-se de 

alguma forma preocupante, uma vez que o nosso estudo incidiu sobre jovens menores de 18 

anos, que de acordo com a nossa análise de resultados obtidos, se encontram sujeitos a formas 

de violência graves. A situação que obteve menor percentagem foi “B27- Os meus colegas 

ameaçam-me com armas” (2,40%), no entanto se compararmos com os resultados obtidos por 

Martins (2003, 2009) verificamos que obtivémos valores muito superiores, uma vez que esta 

autora só obteve (0,7%). Assim, temos a referir que enquanto Martins (2003, 2009) realizou o 

seu estudo numa cidade portuguesa com menor densidade populacional, comparativamente ao 

resto do país, o nosso estudo incidiu numa cidade onde é frequente o recurso à violência como 

forma de resolução de conflitos. Não podemos esquecer que Elvas é uma cidade fronteiriça, 

onde o uso de armas de fogo e o consumo de drogas se tornou prática corrente. 
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9.1.3- Comportamentos de agressão no contexto escolar 

Apresentamos agora o estudo efetuado relativamente à distribuição de frequências das 

respostas dadas às diferentes situações no que concerne às condutas de agressão ocorridas em 

contexto escolar. Assim, iremos proceder à avaliação para sabermos em que medida o 

respondente foi agressor nas situações equivalentes (na escola). A Tabela 9 apresenta as 

frequências para cada uma das respostas dadas da subescala do agressor. 

Tabela 9- Frequências das respostas aos 15 itens da escala do agressor do QEVE 

Itens da escala do agressor Nunca  
Algumas  

vezes 

Muitas  

vezes 

Quase  

sempre 

Sem 

 resposta 
Total 

C.28 Ignorei um colega 48,30% 43,50% 6,60% 0,80% 0,80% 100% 

C.29 Impedi um colega de 

participar nas suas actividades 
82,90% 13,60% 2,30% 0,30% 1,00% 100% 

C.30 Falei mal de um colega 47,60% 45,80% 4,90% 1,30% 0,50% 100% 

C.31 Rejeitei um colega 74,90% 21,50% 2,00% 0,80% 0,80% 100% 

C.32  Insultei ou gozei um colega 64,70% 30,40% 2,80% 1,30% 0,80% 100% 

C.33 Chamei nomes que  ofendem e 

ridicularizam 
80,30% 16,40% 1,50% 1,00% 0,80% 100% 

C.34 Escondi as coisas de um colega 69,10% 25,80% 3,10% 1,50% 0,50% 100% 

C.35 Estraguei as coisas de um colega 88,00% 9,50% 1,50% 0,50% 1% 100% 

C.36 Roubei as coisas de um colega 81,10% 15,10% 2,30% 0,80% 0,80% 100% 

C.37 Bati num colega 81,10% 15,10% 2,30% 0,80% 0,80% 100% 

C.38 
Ameacei um colega para lhe meter medo 

90,50% 7,20% 1,00% 0,80% 0,50% 100% 

C.39 Obriguei-o através de ameaças a fazer 

coisas que não quer 
97,40% 1,00% 0,80% 0,30% 0,50% 100% 

C.40 
Intimidei com insultos de carácter sexual 

95,40% 2,30% 1,00% 0,50% 0,80% 100% 

C.41 Obriguei-o a participar em situações de 

carácter sexual 
97,70% 1,30% 0,30% 0,30% 0,50% 100% 

C.42 Ameacei um colega com armas 96,90% 1,80% 0,50% 0,30% 0,50% 100% 

 

Apresentamos de seguida no gráfico 11, um resumo dos comportamentos relativos à 

agressão em contexto escolar, tendo-se selecionado as percentagens relativas às alternativas 

de resposta “algumas vezes”, “muitas vezes” e “quase sempe”, excluindo-se a alternativa 

“nunca”, como aconteceu na subescala de vitimação.  
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Gráfico 11- Comportamentos relativos à experiência de ser agressor na escola 

(algumas vezes, muitas vezes ou quase sempre) 
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Após a análise à tabela 9 e ao gráfico 11 constatamos que as percentagens obtidas são 

semelhantes às percentagens relativas às condutas da vítima. Porém a conduta “C28- ignorei 

um colega” e “C37- bati num colega) ” é superior nos agressores em comparação à vítima, por 

outro lado, as condutas da “C34 -escondi as coisas de um colega” é inferior nos agressores em 

comparação à vítima. Assim, as condutas mais frequentes entre os agressores foram “C28-

Ignorei um colega” com 50,90%; “C30 -Falei mal de um colega” com 52,00%; “C32- Insultei 

ou gozei um colega” com 34,5% e “C34- Escondi as coisas de um colega “ com 30,40%., ou 

seja, tal como no caso da vitimação as formas de agressão mais frequentes são a exclusão 

social e a agressão verbal. 
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9.1.4- Situação relativa à condição de observador de condutas de 

vitimação/agressão na escola 

Analogamente às condutas de observador de situações de vitimação/agressão, a tabela 

10 contem as respostas dadas pelos inquiridos aos itens da escala do observador. 

 

Tabela 10- Frequências das respostas aos 15 itens da escala do observador do QEVE 

Itens da escala do observador Nunca  
Algumas  

vezes 

Muitas  

vezes 

Quase  

sempre 

Sem 

 resposta 
Total 

D.43 Ignorem um colega 42,70% 39,90% 12% 4,60% 0,80% 100% 

D.44 Um colega ser impedido de 

participar nas suas actividades 
55,80% 30,20% 11,30% 1,80% 1,00% 100% 

D.45 Falarem mal de um colega 36,10% 35,80% 19,70% 7,70% 0,80% 100% 

D.46 Rejeitem um colega 46,50% 35,30% 13,00% 4,30% 0,80% 100% 

D.47  Insultem ou gozem um colega 39,90% 34,50% 19,40% 5,40% 0,80% 100% 

D.48 Chamarem nomes que  ofendem e 

ridicularizam 
45,00% 33,80% 16,60% 3,60% 1,00% 100% 

D.49 Esconderem as coisas de um colega 49,60% 31,20% 13,30% 5,10% 0,80% 100% 

D.50 Estraguem as coisas de um colega 58,60% 29,70% 8,20% 2,80% 0,80% 100% 

D.51 Roubarem as coisas de um colega 66,20% 20,50% 9,70% 2,80% 0,80% 100% 

D.52 Baterem num colega 52,90% 27,90% 14,10% 4,10% 1,00% 100% 

D.53 Ameaçarem um colega para lhe meter 

medo 
61,10% 24% 10,20% 3,60% 1,00% 100% 

D.54 Obrigarem através de ameaças a fazer 

coisas que não quer 
80,30% 13,80% 3,80% 0,50% 1,50% 100% 

D.55 Intimidarem com insultos de carácter 

sexual 
78,00% 15,30% 3,60% 1,30% 1,80% 100% 

D.56 Obriguem a participar em situações de 

carácter sexual 
88,00% 7,90% 2,60% 0,80% 0,80% 100% 

D.57 Ameaçarem um colega com armas 90,30% 6,40% 1,50% 0,80% 1,00% 100% 

 

Novamente somando percentagens às respostas “algumas vezes”, “muitas vezes” e 

“quase sempre”, o gráfico 12 mostra um resumo dos comportamentos relativos a ter 

observado vitimação/agressão na escola. 
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Gráfico 12- Comportamentos relativos à situação de observador de vitimação/agressão 

na escola (algumas vezes, muitas vezes ou quase sempre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após observação da tabela 10 e do gráfico 12 importa salientar que todas as condutas 

referentes à observação de situações vitimação/agressão na escola exibem percentagens 

superiores, quer às condutas de vítima, quer às condutas de agressor. Destacando-se a 

exclusão social, a agressão verbal e a agressão com agressão menor, embora de forma não tão 

proeminente, esta propensão mantém-se também para as condutas que refletem violência com 

agressões graves. As atitudes mais referenciadas pelos observadores foram: “D45- Falarem 

mal de um(a) colega” com 63,20%; “D47- Insultarem e gozarem um(a) colega” com 59,30%; 

“D43- Ignorarem um(a) colega com 56,50%; “D48-Chamarem nomes que ofendem e 

ridicularizam a um(a) colega” com 54%; “D49- Esconderem as coisas de um(a) colega” com 

49,60% e “D52- Baterem em um(a) colegas” com 46,10%. Uma vez mais as condutas mais 

observadas foram as relativas à exclusão social e à agressão verbal, estando em concordância 

com as outras duas escalas, a de vítima e a do agressor.  
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Tal como aconteceu no estudo de Martins (2003, 2009), também na nossa 

investigação, a exclusão social ou agressão indireta, em particular, a conduta “falar mal de um 

colega” foi a mais frequente nas três escalas (vitimação, agressão e observação) consideradas, 

contrariamente ao que aconteceu nos estudos levados a cabo por Olweus (1999) e Whitney & 

Smith (1993) nos quais a agressão verbal era a mais reiterada. Esta situação pode ter como 

explicação o facto de a nossa amostra incluir apenas adolescentes e de, presumivelmente, 

existir uma tendência, de com a idade, a agressão direta, seja ela física ou verbal diminuir, 

convertendo-se em agressão indireta. De acordo com Martins (2009: 338) a obtenção destes 

resultados corrubora com outros estudos com adolescentes que constatam que a agressão 

indireta é mais frequente nesta faixa etária (Diaz- Aguado, 2004 citada por Martins, 

2009:338). 

Esta discrepância nos resultados relativamente ao estudo realizado por Olweus (1999) 

pode ser explicada pelo facto do mesmo se ter centrado apenas em situações de bullying, em 

que se faz referência à repetição ou simples ameaça de que um qualquer comportamento 

possa repetir-se, ao contrário do nosso estudo, que se debruça de forma mais abrangente, 

sobre as experiências de agressão e vitimação. Por outro lado, os nossos resultados 

aproximam-se dos encontrados por autores que utilizam instrumentos diferentes (Carvalhosa, 

Lima & Matos, 2001). 

O facto de se verificar uma maior percentagem de respostas na escala do observador, 

comparativamente às outras duas escalas (vítima e agressor), pode evidenciar que algumas 

vítimas ou agressores ocultaram a sua condição, inibindo as suas respostas por medo de serem 

identificados e sofrerem possíveis represálias, ou porque os jovens têm uma perspetiva 

exagerada desta problemática, que cada vez assume maior destaque nos meios de 

comunicação social.  
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9.1.5- Descrição das pessoas que prestam auxílio quando confrontadas com 

situações de vitimação/agressão na escola 

A Tabela 11 ilustra as frequências relativas às respostas que indicam quem são as 

pessoas disponíveis para ajudar o inquirido, ou seja a quem este recorre em caso de se 

confrontar com uma situação de vitimação/agressão. 

 

Tabela 11- Frequências das respostas aos 8 itens relativos às pessoas que ajudam em 

caso de envolvimento no bullying do QEVE 

 

Itens  Nunca  
Algumas  

vezes 

Muitas  

vezes 

Quase  

sempre 

Sem 

 

resposta 

Total 

E.58 As amigas ou amigos 16,40% 24,30% 23,80% 34,50% 
1,00% 

100% 

E.59 
Os colegas 22,80% 37,60% 22,80% 15,90% 

1,00% 100% 

E.60 O director de turma 26,90% 32,20% 17,90% 22,30% 0,80% 100% 

E.61 
Os professores 34,80% 34,50% 16,40% 13,60% 0,80% 100% 

E.62 O concelho diretivo 46,50% 23,50% 11,50% 17,40% 
1,00% 

100% 

E.63 
O meu pai 40,40% 17,90% 13,00% 26,90% 

1,80% 100% 

E.64 A minha mãe 33,80% 18,70% 14,10% 32,20% 1,30% 
100% 

E.65 
Outra pessoa 49,40% 6,90% 5,90% 14,30% 23,50% 

100% 

 

 

Após a análise da tabela 11, importa salientar que 23,50% dos inquiridos não 

respondeu à questão outra pessoa, pois nesta questão o inquirido pode escrever o nome de 

outra pessoa diferente dos itens em questão, assim dos 64 alunos (16,4%) responderam outros 

familiares sem ser o pai e a mãe (76,56%), funcionários da escola (18,75%) e Psicóloga 

(4,69%). 
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No gráfico 13 apresentamos uma compilação dos dados da tabela 12 referentes à 

percentagem de pessoas que ajudam o sujeito “algumas vezes”, “muitas vezes” ou “quase 

sempre” quando ocorrem situações de vitimação/agressão em contexto escolar. 

Gráfico 13- Pessoas que ajudam prestam auxílio quando ocorrem situações 

de4vitimação/agressão na escola (algumas vezes, muitas vezes ou quase sempre) 
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Os resultados que se resumem no gráfico 13 contêm as alternativas de resposta 

algumas vezes”, “muitas vezes” e “quase sempre”, põe em evidência que as pessoas mais 

disponíveis para ajudar são os amigos (82,60%), os colegas (76,30%) e o diretor de turma 

(72,40%). Também se verifica que os sujeitos recorrerem aos pais (mãe 65,00%; pai 57,80%) 

apesar de ser com um pouco menos de expressão. 

 Verificamos no nosso estudo, que os professores embora se encontrem no “palco da 

agressão”, surgem como uns dos menos solicitados para prestar auxílio. Estes nossos 

resultados seguem o mesmo padrão encontrado por Diaz- Aguado (2004) e por Martins (2003, 

2009). 

Verificamos que os pedidos de ajuda aos professores (64,5%) se aproxima dos pedidos 

de auxílio à mãe (65%). 
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9.1.6- Atitudes dos professores perante situações de vitimação/agressão 

A seguinte tabela 12 apresenta as frequências relativas às condutas/atitudes dos 

professores das escolas em questão, quando os inquiridos são confrontados com situações de 

vitimação/agressão. A tabela 12 demonstra as respostas dadas a cada item que descreve o 

comportamento possível dos professores, quando os mesmos são confrontados com situações 

de vitimação/agressão entre os alunos. 

 

Tabela 12- Frequência das respostas aos 7 itens relativos às atitudes dos professores 

perante comportamentos agressivos do QEVE 

 

Itens  Nunca  
Algumas  

vezes 

Muitas  

vezes 

Quase  

sempre 

Sem 

resposta 
Total 

F.66 
Tentam activamente prevenir 

 esses problemas 
15,90% 21,00% 24% 36,10% 3,10% 100% 

F.67 Nem se dão conta 39,40% 35,00% 18,40% 4,30% 2,80% 100% 

F.68 
Não querem saber, olham 

 para o outro lado 
58,30% 22,80% 10,00% 6,10% 2,80% 100% 

F.69 Não sabem impedi-los 46,00% 31,20% 13% 6,90% 2,80% 100% 

F.70 
Intervêm activamente para resolver esses 

problemas 
17,90% 28,40% 23,30% 27,10% 3,30% 100% 

F.71 
Actuam como mediadores para ajudar-nos a 

resolver esses problemas 
19,40% 25,30% 26,10% 26,30% 2,80% 100% 

F.72 
Podemos contar com um professor  

quando alguém tente abusar 
16,60% 21,70% 21,50% 37,10% 3,10% 100% 

 

De seguida apresentamos o gráfico 14 que resume atitudes dos professores face a 

situações de vitimação/agressão em contexto escolar. 

 Gráfico 14- Atitudes dos professores face a situações de vitimação/agressão na escola 

do QEVE 
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Com a mesma lógica utilizada anteriormente com as alternativas de resposta 

“algumas vezes”, “muitas vezes” e “quase sempre”, o gráfico 14 ilustra que os inquiridos 

sentem que os professores tentam activamente prevenir esses problemas (81,10%), podendo 

contar com um professor quando alguém tente abusar (80,30%), intervêm activamente para 

resolver esses problemas (78,80%) e actuam como mediadores para ajudar-nos a resolver 

esses problemas (77,70%). Como se verifica na análise do gráfico 15, a atitude que recebeu 

menos respostas foi o item “F 68- Não querem sequer saber, olham para outro lado” com 

38,90%, o que é indicativo que existe uma preocupação por parte dos docentes para tentar 

resolver o problema, de acordo com a perceção dos alunos.  

 

 

9.1.7- Atitudes ou comportamentos dos próprios sujeitos face a comportamentos 

de bullying 

Importa saber quando os inquiridos se encontram perante uma situação de 

vitimação/agressão, assim a tabela 13 mostra as distribuições das frequências das respostas 

dos inquiridos, ou seja apresenta as atitudes/comportamentos dos indivíduos face ao 

“bulling”, tendo-se reunido as respostas resposta “algumas vezes”, “muitas vezes” e “quase 

sempre”. 

 

Tabela 13- Frequências das respostas aos 7 itens relativos às atitudes do próprio 

sujeito quando confrontado com comportamentos de bullying do QEVE 

 

Itens  Nunca  
Algumas  

vezes 

Muitas  

vezes 

Quase  

sempre 

Sem 

 

resposta 

Total 

G.73 
Tento resolver a situação se é um 

amigo meu 
11,30% 15,30% 25,10% 45,50% 2,80% 100% 

G.74 
Tento resolver a situação, embora 

não seja um amigo meu 
25,10% 34,80% 20,50% 16,90% 2,80% 100% 

G.75 Peço ajuda a um professor 32,50% 25,80% 23,80% 14,80% 3,10% 100% 

G.76 Peço ajuda a outra pessoa 41,20% 18,70% 20,20% 10,50% 9,50% 100% 

G.77 
Não faço nada, embora pense que 

deva fazê-lo 
41,40% 35,80% 12,00% 7,90% 2,80% 100% 

G.78 Não faço nada, o problema não é meu 47,30% 29,70% 11,50% 9,00% 2,60% 100% 

G.79 
Meto-me com ele, juntamente com o 

resto do grupo 
70,80% 13,80% 7,90% 4,90% 2,60% 100% 
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Apresentamos o gráfico 15, onde estão aglutinadas as respostas “algumas vezes”, 

“muitas vezes” e quase sempre” no que concerne às atitudes dos sujeitos perante 

comportamentos de bullying. 

 

Gráfico 15- Comportamentos do sujeito quando confrontado com comportamentos de 

vitimação/agressão (algumas vezes, muitas vezes e quase sempre) 

 

  

Da análise da tabela 13 e do gráfico 15, constatamos que quanto à atitude e/ou 

comportamento dos próprios alunos perante as situações de agressão e vitimação, estes a 

quase totalidade dos participantes (85,9%) refere tentar resolver a situação se o colega que 

está a ser agredido for um amigo seu (G73), baixando um pouco esta percentagem (para os 

72, 20%) na possibilidade de o colega agredido não ser seu amigo (G74). Estes dados vão de 

encontro aos encontrados por Martins (2003) e Diaz-Aguado et al. (2004). 

Como se verifica no gráfico 16, mais de metade dos alunos inquiridos admite pedir 

ajuda a um professor se for confrontado com comportamentos de vitimação/agressão. “G75-

peço ajuda a um professor (64,40%), o que certifica que o professor continua a ter um papel 

ativo neste tipo de situações.  

Também é explícito que mais de metade dos sujeitos responde no item “G78- não faço 

nada, o problema não é meu” (50,20%), o que no nosso entender se revela preocupante, pois 

estas respostas confirmam que o papel de cúmplice passivo e ativo está patente na escola. 

Relativamente ao item “G76- peço ajuda a outra pessoa” tinha a possibilidade de 

responder a que outra pessoa recorria, dos 98 inquiridos (25,1%) que responderam, verificou-

se que grande parte recorre a amigos (45,82%). Mas também importa salientar que os 

funcionários da escola também têm um papel activo face a estes comportamentos com 

30.68%), como se pode observar no gráfico 16. 
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Gráfico 16- Outras pessoas a quem pediria ajuda face a situações de 

vitimação/agressão na escola do QEVE 

 

Família
21,51%

Amigos
45,82%

Funcionári
os da 
escola
30,68%

Diretor de 
turma
1,99%

 

 

As percentagens encontradas nas condutas de vitimação e agressão encontram-se 

equiparados, em conformidade com os valores encontrados por Seixas (2006), onde a 

percentagem é igual tanto para o grupo de vítimas como para o grupo de agressores. No 

presente estudo, a conduta de observação apresenta valores ainda mais significativos, 

revelando que os observadores aprendem a conviver com os agressores, calando-se e 

tornando-se testemunhas das ações de bullying (Barros et al., 2009). Num estudo de 

violência entre pares no 3º ciclo do ensino básico, Freire, Simão e Ferreira (2006) 

também verificaram que a maior parte dos alunos envolvidos em fenómenos de bullying 

eram observadores frequentes de situações de agressão entre colegas. 

Estes nos resultados apontam para a necessidade de se olhar para o fenómeno da 

agressão e vitimação entre pares em contexto escolar com o objetivo último de estabelecer 

projetos de prevenção e/ou intervenção devidamente adaptados à realidade de cada escola e 

população de alunos. 

 

 

9.2- Vitimação/ agressão e variáveis sociodemográficas 

Importa salientar que o estudo efectuado nas tabelas anteriores foram analisadas 

através de frequências relativas, no estudo que se segue que é comparar os itens das resposta 

B, C e D de cada uma das três escalas do Queve (vitimação, agressão e observação) pelos 
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anos escolares, género, idade e por agrupamento, nestes casos de comparação iremos 

analisar através das frequências absolutas. 

 

 

9.2.1- Vitimação/agressão por género 

A tabela 14 apresenta um resumo dos comportamentos relativos a cada uma das três 

escalas do QEVE (vitimação, agressão e observação) por género, seleccionando-se apenas as 

percentagens somadas relativas às alternativas de resposta “algumas vezes”, “muitas vezes” 

e” quase sempre”.  

Tabela 14- comportamentos relativos a cada uma das três escalas do QEVE 

(vitimação, agressão e observação) por género 

  

Escala de 

 Vitimação 

Escala de  

Agressão 

Escala de 

 Observação 

Itens (abreviados) Sexo % Sexo % Sexo % 

1. Ignoram-me; Ignorei; Ignorem um colega 
F 23,40% F 27,50% F 31,40% 

M 18,40% M 23,80% M 25,60% 

2. Impedem-me; Ignorei; Um colega ser impedido de 

participar nas suas actividades 

F 9,10% F 6,20% F 23,80% 

M 9,50% M 10,10% M 19,90% 

3. Falam; Falei; Falarem mal de um colega 
F 35,20% F 31,30% F 36,90% 

M 23,40% M 20,90% M 26,80% 

4. Rejeitam-me; Rejeitei; Rejeitem um colega 
F 12,40% F 12,40% F 29,70% 

M 11,30% M 12,10% M 23,50% 

5. Insultam-me e gozam-me; Insultei ou gozei;  

 Insultem ou gozem um colega 

F 16,80% F 17,00% F 32,20% 

M 13,20% M 17,80% M 27,50% 

6. Chamam-me; Chamei; Chamarem nomes que ofendem 

e ridicularizam 

F 13,60% F 9,20% F 27,70% 

M 11,60% M 9,70% M 26,90% 

7. Escondem-me; Escondi; Esconderem as coisas de um 

colega 

F 27,30% F 15,10% F 25,80% 

M 20,80% M 15,50% M 24,20% 

8. Estragam-me coisas; Estraguei; Estraguem as coisas de 

um colega 

F 13,90% F 4,70% F 20,30% 

M 11,60% M 6,90% M 20,70% 

9. Roubam-me; Roubei; Roubarem as coisas de um colega 
F 8,00% F 1,30% F 15,40% 

M 8,00% M 4,40% M 17,80% 

10. Batem-me; Bati; Baterem num colega 
F 4,70% F 6,50% F 23,80% 

M 5,70% M 11,80% M 22,80% 

11. Ameaçam-me; Ameacei; Ameaçarem um colega para 

lhe meter medo 

F 5,30% F 2,60% F 18,90% 

M 6,20% M 6,40% M 19,40% 

12. Obrigam-me; Obriguei-o; Obrigarem através de 

ameaças a fazer coisa que não quer 

F 0,30% F 0,30% F 8,90% 

M 2,80% M 1,90% M 9,70% 
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13. Intimidam-me; Intimidei; Intimidarem com insultos de 

carácter sexual 

F 2,60% F 0,80% F 9,10% 

M 3,60% M 3,10% M 11,40% 

14. Obrigam-me; Obriguei-o; Obriguem a participar em 

situações de carácter sexual 

F 0,00% F 0,30% F 3,60% 

M 2,90% M 1,60% M 7,80% 

15. Ameaçam-me; Ameacei; Ameaçarem um colega com 

armas 

F 0,00% F 0,30% F 3,90% 

M 2,40% M 2,30% M 4,90% 

 

Da análise da tabela 14 verificamos que os itens com as percentagens mais elevadas 

são os que se referem às situações de exclusão social (itens 1,2,3 e 4) de agressão verbal (itens 

5 e 6) e de violência com agressão menor (itens 7 e 10). Note-se que a conduta “falar mal de 

“é aquela que apresenta as percentagens mais elevadas. O sexo feminino obteve percentagens 

mais elevadas do que o sexo masculino nas condutas de exclusão social e agressão verbal, o 

que vai de encontro aos estudos realizados por Björkqvist & Österman (1999); Crick (1997, 

2000); Carvalhosa et al. ( 2001); Freire et al. (2006) confirmando assim a nossa hipótese 

(H1) de que as raparigas exibem mais vitimação e agressão, do tipo exclusão social, do que os 

rapazes.  

Os resultados do nosso estudo vão de encontro ao referido por Olweus (1999) e 

Pereira (2008) que sublinham que o bullying verbal é utilizado por rapazes e raparigas, mas a 

agressão física é mais comum nos rapazes e que as raparigas recorrem mais a formas 

psicológica de agressão, isto é, à agressão indireta. 

No que concerne às condutas de violência com agressão menor e grave o sexo 

masculino apresenta percentagens mais elevadas do que o sexo feminino. 

Estes resultados apontam para um maior envolvimento dos rapazes mais novos nas 

situações de bullying físico (quer como vítimas, quer como agressores), em relação às 

raparigas. Esta particularidade foi igualmente detetada noutras investigações realizadas em 

Portugal (Almeida, Pereira & Valente, 1995; Martins, 2003, 2005; Seixas, 2006). 

A obtenção destes resultado vem confirmar a nossa hipótese (H2) de que os rapazes 

tendem a ser mais vítimas e mais agressores, no que respeita à agressão física, do que as 

raparigas. 

Os estudos realizados por diversos autores permitem-nos concluir que as situações de 

bullying associadas a questões de género não parecem ser congruentes, assim Espinheira & 

Jólluskin (2009) concluíram que não se pode afirmar que o género masculino seja mais 

vitimizado do que o feminino, e Due et al. (2005) constataram que no que toca à 

prevalência do bullying em função do género, as diferenças entre rapazes e raparigas era 
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baixa. No entanto, noutros estudos o género masculino é indicado como sendo aquele 

que se envolve mais frequentemente em situações de bullying quando comparado com o 

género feminino (Camodeca, Goosens, Terwogt & Schuengel, 2002; Moulton, 2010; 

Moura, Cruz & Quevedo, 2011; Veenstra et al. 2005). Kim (2006) conclui que os 

rapazes são vitimizados duas vezes mais do que as raparigas, e três vezes mais agressores 

do que estas. 

A incongruência dos resultados associados ao género pode ser justificada pelo facto 

de que, quando se assume que o género masculino é mais vítima e mais agressor, temos de 

ter em atenção que o tipo de violência avaliado na maior parte dos estudos refere-se à 

violência direta mais comum nos rapazes, sendo que a violência entre raparigas também 

ocorre, embora de forma diferente, tornando-se menos visível e mais difícil de identificar 

Pereira (2001). Olweus e Limber (2010) num estudo desenvolvido em 40 países concluíram 

que os resultados da prevalência do bullying em função do género varia, ainda, em função 

da cultura e da própria utilização do termo. 

 

 

 

9.2.2- Vitimação/agressão por idade 

Procedemos ao estudo das diferenças de entre vitimação, agressão e observação em 

função do grupo etário, assim a tabela 15 apresentamos os comportamentos relativos a cada 

uma das três escalas do QEVE (vitimação, agressão e observação) por idade. 

 

Tabela 15- Comportamentos relativos a cada uma das três escalas do QEVE 

(vitimação, agressão e observação) por idade 

  
Escala de 

 vitimação 
Escala de  
Agressão 

Escala de 
 Observação 

Itens (abreviados) Idade % Idade % Idade % 

1. Ignoram-me; Ignorei; 

Ignorem um colega 

12 5,20% 12 5,20% 12 6,20% 

13 9,10% 13 15,20% 13 17,50% 

14 13,40% 14 16,00% 14 18,60% 

15 10,30% 15 10,90% 15 11,60% 

16 2,90% 16 3,10% 16 2,40% 

17 1,30% 17 1,00% 17 0,90% 

2. Impedem-me; Ignorei; 

Um colega ser impedido de 

participar nas suas 

12 3,20% 12 1,90% 12 4,90% 

13 4,90% 13 3,40% 13 14,00% 

14 4,40% 14 5,90% 14 14,80% 
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actividades 15 3,40% 15 3,30% 15 8,00% 

16 2,40% 16 1,50% 16 1,60% 

17 0,50% 17 0,30% 17 0,60% 

3. Falam; Falei; Falarem mal 

de um colega 

12 6,90% 12 5,40% 12 8,30% 

13 16,20% 13 15,40% 13 20,60% 

14 19,40% 14 17,50% 14 19,50% 

15 11,10% 15 9,50% 15 11,60% 

16 3,10% 16 2,80% 16 2,90% 

17 2,10% 17 1,50% 17 0,90% 

4. Rejeitam-me; Rejeitei; 

Rejeitem um colega 

12 3,30% 12 3,10% 12 6,40% 

13 3,90% 13 6,20% 13 16,00% 

14 7,00% 14 8,00% 14 16,50% 

15 6,20% 15 5,20% 15 10,60% 

16 2,30% 16 1,80% 16 2,90% 

17 1,10% 17 0,30% 17 0,80% 

5. Insultam-me e gozam-me; 

Insultei ou gozei; Insultem 

ou gozem um colega 

12 4,60% 12 3,60% 12 7,40% 

13 6,40% 13 10,60% 13 18,60% 

14 9,50% 14 9,30% 14 18,80% 

15 5,60% 15 7,50% 15 10,80% 

16 1,90% 16 3,10% 16 3,10% 

17 1,80% 17 0,80% 17 1,10% 

6. Chamam-me; Chamei; 

Chamarem nomes que 

ofendem e ridicularizam 

12 3,40% 12 2,90% 12 5,70% 

13 6,20% 13 3,90% 13 16,00% 

14 7,00% 14 6,20% 14 17,30% 

15 5,90% 15 3,80% 15 11,40% 

16 1,80% 16 2,30% 16 3,10% 

17 1,10% 17 0,00% 17 1,00% 

7. Escondem-me; Escondi; 

Esconderem as coisas de um 

colega 

12 4,90% 12 2,30% 12 5,40% 

13 13,10% 13 8,60% 13 14,70% 

14 16,50% 14 8,20% 14 16,00% 

15 10,00% 15 7,70% 15 10,80% 

16 2,60% 16 3,30% 16 2,60% 

17 1,10% 17 0,50% 17 0,60% 

8. Estragam-me coisas; 

Estraguei; Estraguem as 

coisas de um colega 

12 2,60% 12 1,80% 12 4,70% 

13 6,20% 13 3,90% 13 12,90% 

14 8,50% 14 2,00% 14 11,80% 

15 4,90% 15 1,60% 15 8,00% 

16 2,40% 16 2,10% 16 2,90% 

17 1,00% 17 0,30% 17 0,80% 

9. Roubam-me; Roubei; 

Roubarem as coisas de um 

colega 

12 1,50% 12 0,50% 12 3,40% 

13 3,10% 13 0,80% 13 8,60% 

14 4,60% 14 1,50% 14 11,10% 

15 4,10% 15 1,60% 15 7,50% 

16 1,80% 16 1,00% 16 2,30% 

17 0,80% 17 0,30% 17 0,60% 

10. Batem-me; Bati; 

Baterem num colega 

12 1,30% 12 2,10% 12 4,20% 

13 1,80% 13 4,20% 13 14,70% 

14 2,80% 14 6,20% 14 14,50% 

15 2,30% 15 3,70% 15 9,30% 

16 1,30% 16 1,90% 16 2,80% 

17 0,80% 17 0,50% 17 1,10% 

11. Ameaçam-me; Ameacei; 

Ameaçarem um colega para 

lhe meter medo 

12 2,10% 12 0,80% 12 3,80% 

13 2,30% 13 2,10% 13 12,10% 

14 3,90% 14 2,10% 14 11,40% 

15 1,60% 15 2,00% 15 6,90% 

16 1,40% 16 1,40% 16 2,80% 

17 0,60% 17 0,80% 17 1,00% 

12. Obrigam-me; Obriguei-

o; Obrigarem através de 

ameaças a fazer coisa que 

não quer 

12 0,60% 12 0,30% 12 2,10% 

13 0,30% 13 0,30% 13 5,30% 

14 0,60% 14 0,30% 14 4,90% 

15 0,90% 15 0,60% 15 4,20% 
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16 0,60% 16 0,80% 16 1,50% 

17 0,60% 17 0,00% 17 0,60% 

13. Intimidam-me; Intimidei; 

Intimidarem com insultos de 

carácter sexual 

12 1,10% 12 0,30% 12 2,10% 

13 1,90% 13 0,50% 13 6,20% 

14 0,80% 14 0,50% 14 4,90% 

15 1,60% 15 1,60% 15 5,50% 

16 0,60% 16 1,10% 16 1,30% 

17 0,50% 17 0,00% 17 0,50% 

14. Obrigam-me; Obriguei-

o; Obrigarem a participar em 

situações de carácter sexual 

12 0,50% 12 0,30% 12 1,30% 

13 0,30% 13 0,00% 13 2,90% 

14 0,50% 14 0,30% 14 3,20% 

15 0,80% 15 0,60% 15 2,50% 

16 0,60% 16 0,60% 16 1,10% 

17 0,30% 17 0,30% 17 0,50% 

15. Ameaçam-me; Ameacei; 

Ameaçarem um colega com 

armas 

12 0,30% 12 0,30% 12 1,10% 

13 0,00% 13 0,00% 13 1,60% 

14 0,60% 14 0,50% 14 2,60% 

15 0,50% 15 0,90% 15 2,20% 

16 0,80% 16 0,80% 16 0,90% 

17 0,30% 17 0,30% 17 0,80% 

 

Da análise da tabela 15 podemos verificar que os itens com as percentagens mais 

elevadas são os que se referem às situações de exclusão social (itens 1,2,3 e 4) de agressão 

verbal (itens 5 e 6) e de violência com agressão menor (itens 7 e 10). Importa salientar que os 

inquiridos com idades compreendidas entre os 13 e 14 anos são os que têm as percentagens 

mais elevadas em todos itens, esta situação pode dever-se ao facto de ser uma idade crítica da 

adolescência. De acordo com Melim Pereira a fase dos 13- 14 anos é considerada uma “fase 

de turbulência, de incremento da pressão pelos pares, e de tensão no relacionamento com os 

adultos, especialmente com aqueles que ocupam posições de autoridade (pais e professores) “ 

(2013: 302). Também Smith (2010) a este propósito refere que os adolescentes com 13- 14 

anos, revelam alterações significativas no seu comportamento, como um acréscimo de 

ansiedade em relação às amizades e maior conformidade a pressão do grupo, especialmente 

em situações antissociais.  

Temos também a evidenciar que nos inquiridos com mais idade as percentagens são 

relativamente baixas, o que nosso entender possa estar relacionado com o facto de estarem 

menos propessos a situações de conflito ou de agressão, mas também podem querer 

salvaguardar-se, ou seja ficam inibidos ou constrangidos por confidenciar este tipo de 

problemas, mesmo num questionário anónimo (Rigby, 2007). 

De acordo com a análise feita à tabela 15, podemos dizer que com o aumento da idade 

se verifica uma diminuição da vitimação do tipo exclusão social e uma estabilização das 

condutas de vitimação resultantes da agressão física. 
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Os resultados do nosso estudo, no que concerne à idade de ocorrência dos vários 

tipos de agressão são similares aos resultados dos estudos realizados por diversos autores. 

Assim vários são os estudos que demonstram que as situações de bullying aumentam a partir 

dos 10 anos e reduz a partir dos 15, 16, 17 anos e que o pico deste comportamento, para 

ambos os géneros, se situa entre os 13 e os 14 anos (Rigby, 2007; Sharp &Smith, 1994).  

Outros resultados foram obtidos por Neto (2005)  que releva a existência de 

diferenças na prevalência do bullying associadas à idade, indicando que a maior incidência 

do mesmo predomina entre os 11 e os 13 anos, o que vai ao encontro dos resultados 

obtidos por Martins (2007) em Portugal. Carvalhosa, Lima e Matos (2001) concluíram 

que os alunos mais novos são frequentemente mais vitimizados e Due et al. (2005) 

também constataram que a prevalência do bullying diminui com o aumento da idade. 

 

 

 

9.2.3- Vitimação/agressão por ano de escolaridade 

Procedemos à apresentação dos diferentes tipos de condutas de vitimação, agressão e 

observação em cada um dos três níveis de escolaridade estudados, através da tabela 16, na 

qual se compilaram os resultados das respostas obtidas através do QEVE. 

 Tabela 16- comportamentos relativos a cada uma das três escalas do QEVE 

(vitimação, agressão e observação) por ano de escolaridade 

  
Escala de 

 Vitimação 

Escala de  

Agressão 

Escala de 

 Observação   
Itens (abreviados) Ano % Ano % Ano %   

1. Ignoram-me; Ignorei; 

Ignorem um  

colega 

7º 12,60% 7º 14,70% 7º 16,30%   
8º 13,10% 8º 20,80% 8º 24,00%   

9º 16,30% 9º 15,70% 9º 16,70%   
2. Impedem-me; 

Ignorei; Um colega ser 

impedido de participar 

nas suas actividades 

7º 7,50% 7º 3,90% 7º 13,40%   
8º 5,60% 8º 6,70% 8º 18,00%   

9º 5,40% 9º 5,70% 9º 12,20%   

3. Falam; Falei; 

Falarem mal de um 

colega 

7º 17,70% 7º 15,00% 7º 20,90%   
8º 23,40% 8º 20,60% 8º 26,30%   

9º 17,50% 9º 16,70% 9º 16,60%   

4. Rejeitam-me; 

Rejeitei; Rejeitem um 

colega 

7º 7,20% 7º 6,40% 7º 16,50%   
8º 7,30% 8º 10,60% 8º 21,90%   

9º 9,20% 9º 7,50% 9º 14,70%   
5. Insultam-me e 7º 10,60% 7º 10,80% 7º 20,40%   
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gozam-me; Insultei ou 

gozei; Insultem ou 

gozem um colega 

8º 9,80% 8º 12,70% 8º 22,90%   

9º 9,50% 9º 11,30% 9º 16,60%   
6. Chamam-me; 

Chamei; Chamarem 

nomes que ofendem e 

ridicularizam 

7º 9,70% 7º 5,90% 7º 17,30%   
8º 7,20% 8º 6,70% 8º 20,10%   

9º 8,20% 9º 6,40% 9º 17,00%   

7. Escondem-me; 

Escondi; Esconderem 

as coisas de um colega 

7º 13,70% 7º 6,90% 7º 15,00%   
8º 19,80% 8º 12,40% 8º 19,60%   

9º 14,60% 9º 11,40% 9º 15,50%   

8. Estragam-me coisas; 

Estraguei; Estraguem as 

coisas de um colega 

7º 7,50% 7º 3,30% 7º 13,90%   
8º 9,00% 8º 3,90% 8º 14,40%   

9º 9,00% 9º 4,40% 9º 12,70%   

9. Roubam-me; Roubei; 

Roubarem as coisas de 

um colega 

7º 5,20% 7º 1,30% 7º 10,20%   
8º 3,60% 8º 1,00% 8º 10,60%   

9º 7,20% 9º 3,40% 9º 12,30%   

10. Batem-me; Bati; 

Baterem num colega 

7º 3,90% 7º 5,20% 7º 13,20%   
8º 2,30% 8º 7,70% 8º 20,40%   

9º 4,10% 9º 5,40% 9º 12,90%   
11. Ameaçam-me; 

Ameacei; Ameaçarem 

um colega para lhe 

meter medo 

7º 4,70% 7º 2,60% 7º 11,60%   
8º 3,40% 8º 3,20% 8º 15,20%   

9º 3,60% 9º 3,40% 9º 11,40%   
12. Obrigam-me; 

Obriguei-o; Obrigarem 

através de ameaças a 

fazer coisa que não quer 

7º 1,00% 7º 0,30% 7º 6,00%   
8º 0,80% 8º 0,60% 8º 6,00%   

9º 1,30% 9º 1,30% 9º 6,50%   
13. Intimidam-me; 

Intimidei; Intimidarem 

com insultos de carácter 

sexual 

7º 2,60% 7º 0,80% 7º 6,00%   
8º 1,00% 8º 0,80% 8º 6,80%   

9º 2,60% 9º 2,30% 9º 7,80%   
14. Obrigam-me; 

Obriguei-o; Obriguem a 

participar em situações 

de carácter sexual 

7º 0,80% 7º 0,30% 7º 2,70%   
8º 1,00% 8º 0,30% 8º 4,10%   

9º 1,10% 9º 1,30% 9º 4,60%   

15. Ameaçam-me; 

Ameacei; Ameaçarem 

um colega com armas 

7º 0,30% 7º 0,50% 7º 1,60%   
8º 0,80% 8º 0,60% 8º 3,60%   

9º 1,40% 9º 1,50% 9º 3,60%   

 

 

Da análise da tabela 16, podemos sistematizar, referindo que nas condutas de exclusão 

social ou de bulling indireto os alunos do 8º ano apresentam a maior percentagem na 

generalidade dos itens (itens 1,2, 3 e 4) o que vai de encontro ao que foi descrito na tabela 

anterior, uma vez que a maioria dos alunos do 8º ano tem idades compreendidas entre os 13 e 

14 anos (ver tabela 15).  

Comparando os resultados dos vários anos de escolaridade verifica-se ainda que na 

conduta de agressão verbal (itens 5 e 6) o 7º ano exibe maior percentagem na subescala de 

vitimação do que os restantes anos letivos; na subescala de observação, a frequência de quase 

todos os itens é mais elevada no 8º ano, com excepção dos itens 9, 12, 13, 14 e 15; na 
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subescala de agressão, as frequências oscilam em função da natureza dos itens, com uma 

tendência para o 8º e 9º ano obter percentagens mais elevadas nos itens relativos às situações 

de violência com condutas de exclusão social e nas condutas de agressão verbal. Esta 

tendência dos alunos mais novos se envolverem mais em situações de bullying físico 

(quer como vítimas quer como agressores) e os alunos mais velhos se envolverem mais 

em situações de bullying indirecto tem sido confirmada em várias investigações (Freire et 

al., 2006; Martins, 2003, 2007; Seixas, 2006). 

Estes resultados obtidos no nosso estudo estão em concordância com as investigações 

que apontam para uma diminuição da vitimação ao longo da escolaridade (Martins, 2005, 

2007; Olweus, 1995, 1997; 1999; Seixas, 2006), enquanto a agressão se mantêm 

independente do nível de escolaridade em alunos do 3º ciclo do ensino básico (Freire et al., 

2006). Estes resultados obtidos na nossa investigação vêm também confirmar a nossa hipótes 

(H4) de que as condutas de vitimação diminuem com a idade. 

A análise da tabela 16 permite verificar que, em todos os anos de escolaridade e em 

todos os itens, as situações de observação são mais frequentes do que situações de agressão ou 

vitimação, tal como outros estudos têm evidenciado (Martins, 2003, 2005, 2009; Seixas, 

2006). Estes dados parecem confirmar a ideia de que a observação de situações de 

agressividade entre pares faz parte do quotidiano da maioria dos adolescentes nesta fase de 

escolaridade, independentemente do ano que frequentam, da idade, do género a que 

pertencem, do seu estatuto social ou origem étnica (Freire et al., 2006).  

Também verificamos na tabela 16 que os alunos do 9º ano revelam algumas condutas 

de violência com agressão maior ou menor, o que poderá significar que apesar de revelarem 

maior percentagem nas condutas de exclusão social e agressão verbal, a verdade é que 

também se envolvem em situações de violência com agressão grave. Assim Beane considera 

que as crianças “depois de desenvolverem comportamentos de bullying, não abandonam com 

facilidade esses comportamentos à medida que crescem. Têm de ser ensinadas a relacionar-

se melhor com os outros” (2006:9).   

De salientar ainda que a conduta “falar mal de” é aquela que apresenta percentagens 

mais elevadas em todas as situações, o que também se verificou nos estudos realizados por 

Martins (2003, 2009). 
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9.2.4- Vitimação/agressão- comparação entre os agrupamentos estudados 

Na tabela 17 vamos apresentar a compilação dos resultados das subescalas 

devitimação, agressão e observação no que concerne aos agrupamentos em estudo: o 

Agrupamento A, de ensino regular e o Agrupamento B, um TEIP.  

Tabela 17- comportamentos relativos a cada uma das três escalas do QEVE 

(vitimação, agressão e observação) por agrupamento 

  

Escala de 

 Vitimação 

Escala de  

Agressão 

Escala de 

 Observação 

Itens (abreviados) Escola % Escola % Escola % 

Ignoram-me; Ignorei; Ignorem um colega 
Regular 22,60% Regular 29,40% Regular 31,80% 

TEIP 19,40% TEIP 21,90% TEIP 25,20% 

Impedem-me; Ignorei; Um colega ser impedido de participar 

nas suas actividades 

Regular 10,50% Regular 10,80% Regular 26,60% 

TEIP 8,00% TEIP 5,50% TEIP 17,10% 

Falam; Falei; Falarem mal de um colega 
Regular 35,20% Regular 28,80% Regular 36,60% 

TEIP 23,40% TEIP 23,50% TEIP 27,00% 

Rejeitam-me; Rejeitei; Rejeitem um colega 
Regular 13,90% Regular 15,20% Regular 30,10% 

TEIP 9,80% TEIP 9,20% TEIP 22,90% 

Insultam-me e gozam-me; Insultei ou gozei;  

 Insultem ou gozem um colega 

Regular 17,70% Regular 20,90% Regular 34,60% 

TEIP 12,10% TEIP 13,90% TEIP 25,30% 

Chamam-me; Chamei; Chamarem nomes que   

ofendem e ridicularizam 

Regular 15,70% Regular 12,70% Regular 30,80% 

TEIP 9,60% TEIP 6,50% TEIP 23,80% 

Escondem-me; Escondi; Esconderem as coisas de um colega 
Regular 28,10% Regular 18,00% Regular 28,60% 

TEIP 20,10% TEIP 12,60% TEIP 21,40% 

Estragam-me coisas; Estraguei; Estraguem as coisas de um 

colega 

Regular 16,00% Regular 6,70% Regular 22,50% 

TEIP 9,50% TEIP 4,90% TEIP 18,50% 

Roubam-me; Roubei; Roubarem as coisas de um colega 
Regular 10,80% Regular 4,20% Regular 17,00% 

TEIP 5,10% TEIP 1,50% TEIP 16,20% 

Batem-me; Bati; Baterem num colega 
Regular 4,60% Regular 9,60% Regular 23,80% 

TEIP 5,60% TEIP 8,70% TEIP 22,70% 

Ameaçam-me; Ameacei; Ameaçarem um colega para lhe meter 

medo 

Regular 6,20% Regular 4,70% Regular 20,00% 

TEIP 5,40% TEIP 4,40% TEIP 18,40% 

Obrigam-me; Obriguei-o; Obrigarem através de ameaças a fazer 

coisa que não quer 

Regular 1,90% Regular 0,80% Regular 8,30% 

TEIP 1,40% TEIP 1,30% TEIP 10,20% 

Intimidam-me; Intimidei; Intimidarem com insultos de carácter 

sexual 

Regular 2,90% Regular 1,90% Regular 10,60% 

TEIP 3,40% TEIP 2,10% TEIP 9,90% 

Obrigam-me; Obriguei-o; Obriguem a participar em situações 

de carácter sexual 

Regular 1,00% Regular 0,80% Regular 5,20% 

TEIP 1,80% TEIP 1,10% TEIP 6,20% 

Ameaçam-me; Ameacei; Ameaçarem um colega com armas 
Regular 0,80% Regular 1,30% Regular 3,60% 

TEIP 1,60% TEIP 1,40% TEIP 5,20% 
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Da análise da tabela 17 podemos aferir que a escola regular apresenta percentagens 

mais altas nas três subescalas (vitimação, agressão e observação), na conduta de exclusão 

social, agressão verbal e violência com agressão menor. No que concerne à conduta de 

violência com agressão grave a escola TEIP tem percentagem ligeiramente superior à escola 

regular.  

Ao contrário da hipótese (H6) que colocámos inicialmente, de que a taxa de vitimação 

na escola TEIP seria mais elevada do que na escola de ensino regular, verificou-se que a 

escola TEIP possui níveis de vitimação mais baixos, o que poderá ser explicado pela 

implementação do seu Projeto Educativo que refere ser prioridade do agrupamento, no que 

concerne à Violência e Indisciplina: 

- Melhorar a qualidade dos ambientes de aprendizagem (interações sociais / afetivos e 

lúdico); 

- Desenvolver a autonomia e a responsabilidade de todos os alunos no sentido da 

melhoria do ambiente social e educativo necessário; 

- Melhorar a Segurança e o Bem-Estar de toda a Comunidade Educativa, reforçando 

as ações de acompanhamento e de vigilância, de modo a prevenir a indisciplina e a violência 

em meio escolar; 

- Melhorar a qualidade das interações sociais, interagindo com mais saúde e 

respeito,aprendendo a prevenir e a gerir conflitos; 

- Minimizar a violência e a indisciplina em meio escolar, nos diferentes contextos 

onde é mais sentida: sala de aula; recreios; sala dos alunos; refeitório; espaços comuns;  

- Desincentivar as situações de indisciplina ocorridas (desrespeito pelas regras / 

normas, pelos colegas, docentes e pessoal não docente); 

- Reduzir gradualmente o número de participações (ocorrências / suspensões).  

 

Relativamente ao Projeto Educativo da escola de ensino regular, após consulta do 

mesmo, verificámos não haver referência a qualquer medida a tomar em caso de violência, ou 

por não estar identificado ou por não se manifestar. 

Pensamos que os resultados do nosso estudo podem revelar que o facto de existir por 

parte das Escolas TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) uma preocupação 

eminente no combate à violência escolar, ao insucesso e à integração dos alunos das várias 

nacionalidades e etnias, pode justificar que se verifiquem baixas percentagens de vitimação 

e/ou agressão, o que vai de encontro ao defendido por Mascarenhas (2006) que salienta a 
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necessidade das escolas enfrentarem o bullying através de estratégias que favoreçam o 

bem-estar psicossocial no ambiente escolar. Também Canário (2004) refere que o 

aparecimento dos programas TEIP possibilitou um aumento nos recursos humanos nas 

escolas e estabeleceu parcerias com a família e instituições externas à escola. Esta 

medida educativa assume um papel fundamental na promoção e integração de populações 

mais “fragilizadas” socialmente.  

Sendo o bullying um fenómeno multicasual são muitos os fatores que podem contribuir 

para as diferenças encontradas entre os dois agrupamentos que vão para além das regras 

delineadas no Projeto Educativo e que podem dever-se à cultura de cada escola, à classe social 

dos alunos inquiridos, a etnia e o sexo dos participantes. (Berger, 2007) 

 

 

 

9.3- Resumo dos resultados obtidos com o questionário de exclusão social e 

violência escolar 

Em resumo, os resultados obtidos através do questionário de exclusão social e 

violência escolar revelam que as condutas de vitimação e agressão ocorrem com alguma 

frequência nas Escolas Básicas 2,3 da cidade de Elvas. 

No que concerne aos tipos de vitimação e de agressão que se manifestam mais 

frequentemente pelos alunos, estes apontam para o bullying indireto ou exclusão social, em 

particular para as condutas “falar mal de” e “esconder coisas”, seguidas das condutas 

“ignorar” e depois da agressão verbal “insultar”. Este nosso resultado corrobora com outros 

estudos realizados (Martins, 2003, 2009; Diaz- Aguado, 2004).  

Perante uma situação de agressão os jovens preferem pedir ajuda a um amigo ou a um 

colega e só depois ao professor, no entanto a maioria dos alunos considera que pode contar 

com o professor se alguém tentar agredi-los e que o professor atua como mediador para ajudá-

los a resolver o problema. No que se refere ao comportamento do próprio, quando 

confrontado com situações de agressão, uma grande maioria dos adolescentes tenta resolver a 

situação se se trata de um amigo seu ou de um colega, porém cerca de metade pensa que não 

deve fazer nada, por não se tratar de um problema seu e cerca de um quarto dos alunos 

considera mesmo a hipótese de se juntar ao grupo e tomar parte ativa na agressão. 
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Uma parte dos alunos revela não se sentir bem na escola, no entanto sentem-se bem 

com os amigos, o que pode funcionar como fator protetor para a ocorrência de 

comportamentos agressivos e de vitimação em contexto escolar. 

Relativamente às diferenças nas condutas e tipos de condutas de bullying em função de 

variáveis sociodemográficas, a literatura refere que, por norma, são os rapazes que se 

apresentam mais envolvidos nestas situações de violência (Amado, 1998; Freire, 2001; 

Pereira et al., 1996; Seixas, 2006). Porém, no presente estudo, as raparigas são as que 

em média praticam mais situações de bullying, nas condutas de exclusão social e 

violência verbal. Resultados semelhantes foram referidos por outros autores, que 

verificaram uma tendência para as raparigas estarem mais envolvidas em situações de 

bullying indireto e agressão verbal (Carvalhosa et al., 2001; Freire et al., 2006). No entanto, 

temos ainda a referir que os rapazes apresentam percentagens mais elevadas nas condutas de 

violência com agressão menor e grave. Estes dados confirmaram as nossas hipóteses relativas 

ao género. Estes resultados vão ao encontro dos encontrados na maior parte das 

investigações visto que Comodeca et al., (2002), Espinheira e Jólluskin (2009), Martins 

(2007), Ortega & Monks (2005) e Veenstra et al. (2005) identificam os agressores como 

sendo do género masculino.  

No que se refere ao ano de escolaridade, verificámos que existe uma tendência para a 

diminuição da vitimação, quer do tipo exclusão social, quer do tipo físico, o que também 

confirmou a nossa hipótese.  

No que respeita às variações com a idade, estas acompanharam as alterações com o 

nível de escolaridade, tendo-se registado uma maior percentagem nas condutas de exclusão 

social ou de bullying indireto no grupo etário entre os 13 - 14 anos. 

Estes resultados confirmam os valores encontrados pelos seguintes autores: 

Carvalhosa et al. (2001) que concluíram que os alunos mais novos são frequentemente 

mais vitimizados; Due et al. (2005) que constataram que a prevalência do bullying 

diminui com o aumento da idade. 

Ao compararmos as condutas de agressão e vitimação nos dois agrupamentos em 

estudo, verificámos que existe maior incidência destas condutas no Agrupamento A, no qual se 

processa um ensino regular, comparativamente ao Agrupamento B, que é um Território de 

Intervenção Prioritária. Pensamos que estes resultados se justificam com as medidas de 

prevenção de violência e indisciplina delineadas no Projeto Educativo do Agrupamento. 
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Os resultados que obtivemos com o questionário de exclusão social e violência 

escolar foram análogos aos obtidos por Diaz- Aguado (2004) com adolescentes da região de 

Madrid e com os resultados obtidos por Martins (2009) com estudantes das escolas de 

Portalegre. 

Atendendo a que as percentagens de agressores e de vítimas encontradas (cerca de 

1%) são inferiores aos encontrados noutros estudos, considerámos ser pertinente realizar um 

segundo estudo, que incidiu sobre uma turma de 4º ano de escolaridade de uma escola do 1º 

ciclo da cidade de Elvas, que apresentava problemas graves de comportamento.  
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  9.4- Análise dos resultados da Escala de Atitudes Face à Violência 

Com vista a examinar as possíveis dimensões ou fatores da escala de atitudes fase à 

violência apresentamos de seguida os resultados do nosso estudo. 

Dado que não se conseguiu encontrar nenhuma escala para analisar este questionário e 

poder confrontar os resultados obtidos pelos inquiridos com essa escala. Assim por autoria 

própria sem saber se se estava a tomar uma decisão correcta para essa escala, mas para se 

poder analisar o inquérito de uma forma mais sucinta escolheu-se as seguintes escalas por 

questões: 

Escala de atitudes sexistas: P.1- “ser forte e valente é mais importante para os rapazes 

do que paras as raparigas”; P.4- “o homem que parece agressivo é mais atraente”; P.5- 

“parece bem que os rapazes saiam com as raparigas, mas o contrário não”; P.9- “o problema 

da violência contra as mulheres, por parte dos seus maridos ou companheiros, afeta o 

conjunto da sociedade”; P.11- “justifica-se que um homem agrida a sua mulher ou a sua 

namorada quando ela decide deixá-lo”; P.15- “os homens não devem chorar”; P.16- “a 

violência que sofrem algumas mulheres por parte dos seus maridos ou companheiros acontece 

por eles não conseguirem reprimir os seus instintos biológicos”; P.19- “a mulher que parece 

frágil é mais atraente”; P.22- “a prevenção da gravidez é responsabilidade das raparigas”; 

P.28- “sempre existirá violência contra as mulheres, como consequência das diferenças 

biológicas ligadas ao sexo”; P.29- “quando uma mulher é agredida pelo seu marido, ela 

deverá ter feito algo para o provocar “ e P.33- “para um casal ter uma boa relação pode ser 

bom que a mulher às vezes seja submissa”. 

Escala de atitudes perante os pares onde estão inseridos os seguintes itens: P.2- 

“quando um amigo(a) teu agride alguém que o aborreceu deves ficar do lado do teu amigo”; 

P.31- “se pedes ajuda aos outros pensam que não vales muito”; P.35- “se não retribuis os 

golpes que recebes, os outros pensarão que és um cobarde”; P.38- “os rapazes ou raparigas 

que não têm amigos é porque não os querem ter”; P.39- “as brigas entre jovens, que com 

frequência acontecem durante o fim-de-semana, são inevitáveis”; P.40- “deves meter medo a 

algumas pessoas para que te respeitem”. 

Escala de atitudes em contexto escolar: P.10- “o rapaz ou rapariga que tem medo de 

algum colega da escola é um cobarde”; P.12- “os professores (as) não devem intervir nas 
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brigas que ocorrem entre alunos”; P.21- “convém mostrar aos teus colegas que podes 

meter-te em brigas”. 

Escala de atitudes em contexto familiar: P.3- “uma solução aceitável para diminuir o 

desemprego seria não incentivar o trabalho da mulher fora de casa”; P.6- “para o bem dos 

seus filhos, a mulher deve suportar a violência do seu marido ou companheiro, sem o 

denunciar”; P.18- “no caso de um dos pais ter de deixar de trabalhar para cuidar dos filhos 

conviria que fosse a mulher”; P.23- “o melhor é que o homem assuma a responsabilidade nas 

principais decisões familiares”; P.26- “há que castigar com dureza as crianças para corrigir a 

sua maldade natural”; P.30- “um bom pai deve mostrar ao resto da sua família quem é que 

manda”; P.34- “a violência que acontece dentro de casa é um assunto da família e não deve 

sai daí”; P.36- “às vezes pode ser necessário que os pais deem uma bofetada nos seus filhos 

para que estes aprendam” e P.37-“se os pais escutam demasiado os seus filhos, estes podem 

tornar-se uns “queixinhas”.  

Escala de atitudes face à violência: P.7- “justifica-se agredires alguém que te tirou o 

que era teu”; P.8- “é correto ameaçar, por vezes, os outros para que saibam que tens carácter 

enérgico”; P.13- “a violência faz parte da natureza humana, por isso sempre haverá guerras”; 

P.14- “é correto bateres em alguém que te tenha ofendido”; P.17- “há que impedir a tendência 

de alguns jovens para levar facas para lugares de divertimento”; P.20- “se alguém mais forte 

que tu ameaça que te vai agredir não deves contá-lo a ninguém, porque te tornarias um 

denunciante”; P.24- “andar em brigas aos fins-de-semana faz com que estes sejam mais 

divertidos”; P.25- “a maioria das violações que acontecem, poderiam evitar-se se as vítimas se 

tivessem vestido de forma menos provocadora ou se não tivessem passado por zonas 

perigosas e fora de horas”; P.27- “pode justificar-se que um aluno risque o carro de um 

professor que o tenha reprovado” e P.32- “a pena de morte devia ser abolida em todo o 

mundo”. 

Faremos uma análise de caráter descritivo, exploratório e comparativo preliminar das 

estatíticas referente às diferentes partes que constituem a Escala de Atitudes face à Violencia 

em termos de “mínimo acordo”, “pouco acordo”, “discordo”, “nem concordo nem discordo”, 

“concordo”, “muito acordo” e “máximo acordo”, no entanto a nossa análise descritiva incidirá 

sobre o “mínimo acordo” e “máximo acordo” por considerarmos serem os termos que obtêm 

maiores índices percentuais e que permitem fazer uma análise comparativa mais adequada.  
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9.4.1- Escala de atitudes sexistas 

Começamos por analisar as atitudes face à competição (confronto) entre o sexo 

feminino e o sexo masculino. 

Tabela 18- Escala de atitudes sexistas 

 

Itens 
Mínimo  

acordo 

Pouco 

acordo 
Discordo 

Nem concordo  

nem discordo 
Concordo 

Muito  

acordo 

Máximo  

acordo 

Sem  

Resposta 
Total 

P.1 17,40% 4,90% 9,50% 14,60% 13,00% 12,50% 28,10% 0,00% 100,00% 

P.4 67,00% 10,20% 6,90% 5,90% 4,90% 1,50% 3,30% 0,30% 100,00% 

P.5 48,10% 9,70% 6,40% 14,30% 4,30% 5,90% 11,30% 0,00% 100,00% 

P.9 17,10% 7,20% 7,90% 10,70% 10,00% 11,30% 35,80% 0,00% 100,00% 

P.11 82,90% 4,10% 2,30% 4,60% 1,50% 1,30% 3,30% 0,00% 100,00% 

P.15 63,40% 6,90% 5,40% 9,00% 3,80% 2,60% 8,70% 0,30% 100,00% 

P.16 38,40% 16,60% 10,20% 15,60% 5,90% 5,10% 8,20% 0,00% 100,00% 

P.19 42,70% 9,70% 11,30% 19,20% 5,90% 3,60% 7,70% 0,00% 100,00% 

P.22 47,60% 9,70% 6,40% 13,80% 5,40% 5,10% 11,30% 0,80% 100,00% 

P.28 42,20% 13,80% 11,00% 15,30% 6,90% 2,60% 7,90% 0,30% 100,00% 

P.29 47,80% 16,10% 10,70% 13,00% 3,60% 3,60% 5,10% 0,00% 100,00% 

P.33 46,30% 13,80% 9,50% 16,40% 3,80% 4,30% 5,60% 0,30% 100,00% 

 

A tabela 18 permite-nos averiguar que na maioria dos itens das atitudes face ao 

confronto entre o sexo masculino e feminino na maioria dos itens os inquiridos estão de 

mínimo acordo (itens P.4- “o homem que parece agressivo é mais atraente”; P.5-“parece bem 

que os rapazes saiam com as raparigas, mas o contrário não”; P.9- “o problema da violência 

contra as mulheres, por parte dos seus maridos ou companheiros, afeta o conjunto da 

sociedade”; P.11- “justifica-se que um homem agrida a sua mulher ou a sua namorada quando 

ela decide deixá-lo”; P.15- “os homens não devem chorar”; P.16- “a violência que sofrem 

algumas mulheres por parte dos seus maridos ou companheiros acontece por eles não 

conseguirem reprimir os seus instintos biológicos”; P.19- “a mulher que parece frágil é mais 

atraente”; P.22- “a prevenção da gravidez é responsabilidade das raparigas”; P.28- “sempre 

existirá violência contra as mulheres, como consequência das diferenças biológicas ligadas ao 

sexo”; P.29- “quando uma mulher é agredida pelo seu marido, ela deverá ter feito algo para o 

provocar” e P.33- “para um casal ter uma boa relação pode ser bom que a mulher às vezes 

seja submissa”) como se verifica na tabela 18. A obtenção destes resultados talvez se deva a 
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uma mudança de mentalidades, assim atualmente, e de acordo com os resultados obtidos, 

parece não existir um pensamento machista e sexista, entendendo-se que o sexo masculino e 

feminino têm os mesmos direitos e obrigações. 

No entanto os itens P.1- “ser forte e valente é mais importante para os rapazes do que 

para as raparigas” (28,10%) estão de máximo acordo ser uma pessoa valente e forte é mais 

importante para os rapazes do que para as raparigas e com 35,80% dos inquiridos estão de 

máximo acordo no item P.9- “o problema da violência contra as mulheres, por parte dos seus 

maridos ou companheiros, afeta o conjunto da sociedade”.  

Também nos parece ser evidente que atualmente os jovens consideram que o problema 

da violência doméstica acaba por afetar toda a sociedade, não se restringindo apenas a 

problema familiar.  

Os resultados que obtivemos neste nosso estudo permite-nos afirmar que se nota uma 

clara mudança de mentalidades face à problemática da violência, no entanto ainda revelam 

uma tendência sexista ao afirmarem que ser forte é mais importante para os rapazes do que 

para as raparigas, talvez por considerarem que é mais frequente serem os elementos do sexo 

masculino a envolverem-se em situações de agressão física. Também não podemos esquecer a 

carga cultural que é transmitida a estes jovens e que apontam para a importância do homem 

ser forte e “não poder chorar”. 
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9.4.1.1- Escala de atitudes sexistas por géneros 

Passamos a analisar as atitudes sexistas por géneros. 

 

Tabela 19- Escala de atitudes sexistas por género 

    Sexo feminino   Sexo masculino 

Itens N Mínimo Máximo Média 
Desvio  

Padrão 
N Mínimo Máximo Média 

Desvio 

 Padrão 

P.1 198 1 7 4,29 2,195 193 1 7 4,73 2,161 

P.4 198 1 7 1,62 1,32 192 1 7 2,19 1,77 

P.5 198 1 7 2,22 1,801 193 1 7 3,43 2,322 

P.9 198 1 7 4,66 2,257 193 1 7 4,71 2,323 

P.11 198 1 7 1,25 0,931 193 1 7 1,87 1,743 

P.15 197 1 7 1,9 1,835 193 1 7 2,61 2,064 

P.16 198 1 7 2,88 1,935 193 1 7 2,72 1,95 

P.19 198 1 7 2,47 1,831 193 1 7 3,09 2,005 

P.22 196 1 7 2,42 2,035 192 1 7 3,2 2,203 

P.28 197 1 7 2,52 1,724 193 1 7 2,86 2,056 

P.29 198 1 7 1,96 1,412 193 1 7 2,87 1,984 

P.33 197 1 7 2,19 1,656 193 1 7 2,9 1,963 

 

Ainda relativamente ao ao item P.1- “ser forte e valente é mais importante para os 

rapazes do que para as raparigas” que na tabela 19 possui uma percentagem de “máximo 

acordo” de 28, 10%, podemos referir que atinge uma das percentagens mais elevada na tabela 

20, assim 4,29% das raparigas e 4, 73% dos rapazes consideram que é importante os rapazes 

serem mais fortes que as raparigas.  

No que concerne ao item P.9- “O problema da violência contra as mulheres, por parte 

dos seus maridos ou companheiros, afeta o conjunto da sociedade”, possui na tabela 18 as 

maiores percentagens, tendo as raparigas 4,66% e os rapazes 4,71%.  

Nos itens P.1 e P.9 não se verificam grandes discrepâncias entre as percentagens dos 

rapazes e das raparigas, o que no nosso entender se justifica pelo facto de não existir uma 

grande diferença de mentalidade entre os géneros relativamente a estes dois aspetos. 

No que diz respeito aos restantes itens nota-se que em todos eles, com exceção do item 

P.16- “a violência que sofrem algumas mulheres por parte dos seus maridos ou companheiros 

acontece por eles não conseguirem reprimir os seus instintos biológicos”, o sexo masculino 

tem as médias mais altas de resposta, o que pode significar que os rapazes revelam através das 

suas respostas um sentimento de posse e força perante as mulheres. 
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Relativamente ao item P.22 “ a prevenção da gravidez é responsabilidade das 

raparigas” é notória alguma discrepância de opiniões neste item, embora não exista uma 

diferença significativa nas percentagens, os elementos do sexo feminino (2,42%) e os 

elementos do sexo masculino (3,2%), a verdade que é que ainda existem adolescentes (de 

ambos os sexos) que consideram que a gravidez é da responsabilidade da rapariga, não 

admitindo ser um problema de ambos.  

No que concerne ao item P.4 “o homem que parece agressivo é mais atraente” possui 

uma pequena percentagem nas raparigas (1,62%) e nos rapazes (2,19%), assim podemos 

referir que poucos são os jovens que consideram que o homem agressivo é mais atraente, no 

entanto o sexo masculino tem uma convicção mais vincada neste tópico. 

No que diz respeito ao item P.29 “quando uma mulher é agredida pelo seu marido, ela 

deverá ter feito algo para o provocar”, os adolescentes de ambos os sexos possuem uma 

pequena diferença de percentagem, assim as raparigas têm uma média de 1,96% e os rapazes 

de 2,87%, revelando que ainda existem jovens que justificam os atos violentos praticados para 

com as mulheres como uma consequência de algo feito pelas mesmas. Consideramos ser 

preocupante esta perceção que alguns jovens ainda possuem sobre a temática da violência 

conjugal, uma vez que esta se traduz numa questão com fortes raízes culturais, que se tem 

perpetuado ao longo dos tempos. Não podemos esquecer que temos assistido a um assustador 

escalar de violência nas relações de intimidade, que terminam frequentemente em homicídios 

seguidos de suicídios. 

De acordo com Redondo (2005) as relações conjugais, começando logo nas relações de namoro 

deveriam ser um espaço representativo de amor, compreensão e respeito mútuo e a emergência de 

comportamentos violentos conduz, inevitavelmente, ao desrespeito pelos valores e direitos humanos 

fundamentais. Não podemos esquecer que os jovens inquiridos estão na idade de iniciarem as suas relações 

amorosas e torna-se preocupante que encarem a agressão às mulheres como um ato reflexo do seu 

comportamento provocador, quando deveriam percecionar que nada justifica os comportamentos agressivos 

sejam eles fenómenos de bullying ou de violência conjugal. 

As percentagens reveladas pelas respostas destes jovens podem encontrar a sua justificação na 

educação cultural dos alunos inquiridos uma vez que existe o mito de que “existem mulheres que 

provocam os maridos, não admira que eles se descontrolem”, quando a realidade aponta para 

que a descompensação do agressor não pode desculpabilizar a agressão. Esta agressão é um 

ato criminoso e os seus perpetradores devem ser tratados como criminosos. 
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Torna-se imperativo que a sociedade e essencialmente as famílias não perpetuem os 

mitos da violência doméstica, reeducando os jovens para o facto de estas falácias não 

corresponderem à realidade. 

Ainda no âmbito do fenómeno da violência doméstica, no item P.11 “Justifica-se que 

um homem agrida a sua mulher ou a sua namorada quando ela decide deixá-lo” as 

percentagens obtidas são as mais baixas desta escala, tanto nas raparigas com 1,25% como 

nos rapazes com 1,87%, o que nosso entender é revelador de que os jovens atendem que a 

violência não pode ser tolerada na resolução de conflitos entre duas pessoas, considerando 

que o diálogo e o respeito mútuo devem ser os meios fundamentais de resolver os conflitos. 

No entanto não podemos deixar de referir que existe ainda uma pequena percentagem de 

adolescentes que considera a hipótese de existir agressão porque um dos elementos decide 

terminar uma relação.  

Esta perceção das atitudes sexistas apesar de obterem médias baixas em ambos os 

sexos não deixam de ser preocupantes, uma vez que podem ser indutoras de comportamentos 

agressivos que têm início com pequenas agressões para serem depois projetadas no fenómeno 

de bullying e posteriormente em atos de violência no namoro e violência conjugal. 

As atitudes sexistas e a aceitação da violência conjugal conduzem ao aparecimento de 

problemas de conduta nos adolescentes, como infração, comportamentos antissociais e, em 

especial, bullying (Baldry, 2003; Pinheiro & Williams, 2009; Weil et al., 2004). De acordo 

com Bauer et al. (2006) a manifestação de atitudes sexistas e a aceitação ou justificação das 

atitudes que levam à agressão entre cônjuges, os jovens aprendem modelos de relacionamento 

negativos, no qual a violência é vista como o método para a resolução de conflitos.  
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9.4.1.2- Escala de atitudes sexistas por idades 

 

Tabela 20- Escala de atitudes sexistas por idades 

Itens Idade % Idade % Idade % Idade % Idade % Idade % Idade %

12 2,60% 12 0,30% 12 1,80% 12 1,50% 12 1,50% 12 0,80% 12 2,00%

13 5,10% 13 1,80% 13 2,80% 13 4,10% 13 2,30% 13 3,30% 13 9,50%

14 4,60% 14 2,00% 14 2,30% 14 5,60% 14 3,60% 14 5,60% 14 7,90%

15 3,10% 15 0,80% 15 1,30% 15 2,80% 15 3,60% 15 2,00% 15 5,40%

16 1,00% 16 0,00% 16 1,00% 16 0,30% 16 1,00% 16 0,50% 16 3,30%

17 1,00% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,30% 17 1,00% 17 0,30% 17 0,00%

12 7,70% 12 0,00% 12 0,80% 12 0,50% 12 1,00% 12 0,00% 12 0,50%

13 21,30% 13 2,60% 13 1,80% 13 0,80% 13 0,80% 13 0,50% 13 1,30%

14 19,20% 14 5,10% 14 2,80% 14 1,50% 14 1,80% 14 0,50% 14 0,80%

15 13,60% 15 1,30% 15 0,80% 15 2,10% 15 0,50% 15 0,30% 15 0,30%

16 3,60% 16 0,30% 16 0,80% 16 1,00% 16 0,80% 16 0,30% 16 0,50%

17 1,80% 17 1,00% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00%

12 4,10% 12 0,80% 12 1,30% 12 2,30% 12 0,50% 12 0,30% 12 1,30%

13 15,90% 13 2,30% 13 2,00% 13 3,80% 13 1,00% 13 1,50% 13 2,30%

14 14,80% 14 3,60% 14 1,80% 14 5,60% 14 1,00% 14 2,30% 14 2,60%

15 9,70% 15 2,30% 15 0,50% 15 1,80% 15 1,00% 15 0,50% 15 3,10%

16 2,30% 16 0,50% 16 0,50% 16 0,50% 16 0,80% 16 0,80% 16 1,80%

17 1,30% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,50% 17 0,30%

12 1,30% 12 1,00% 12 1,00% 12 1,30% 12 1,00% 12 0,50% 12 4,30%

13 6,60% 13 2,00% 13 1,30% 13 3,10% 13 2,30% 13 3,30% 13 10,20%

14 4,60% 14 1,80% 14 2,80% 14 3,10% 14 4,90% 14 5,10% 14 9,50%

15 2,60% 15 1,30% 15 1,30% 15 2,60% 15 1,00% 15 1,30% 15 9,00%

16 1,50% 16 0,80% 16 0,50% 16 0,50% 16 0,80% 16 0,80% 16 2,30%

17 0,50% 17 0,30% 17 1,00% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,50%

12 9,00% 12 0,50% 12 0,30% 12 0,50% 12 0,00% 12 0,00% 12 0,30%

13 25,80% 13 0,50% 13 0,30% 13 0,50% 13 0,30% 13 0,00% 13 1,50%

14 25,10% 14 1,00% 14 0,50% 14 2,60% 14 0,80% 14 1,00% 14 0,80%

15 16,90% 15 0,80% 15 0,50% 15 0,80% 15 0,00% 15 0,00% 15 0,00%

16 4,30% 16 0,50% 16 0,80% 16 0,30% 16 0,50% 16 0,00% 16 0,80%

17 1,80% 17 0,80% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,00%

12 6,40% 12 1,30% 12 0,00% 12 1,30% 12 0,30% 12 0,30% 12 1,00%

13 20,30% 13 0,80% 13 1,30% 13 2,30% 13 1,30% 13 0,80% 13 2,30%

14 18,70% 14 2,60% 14 2,60% 14 3,10% 14 1,30% 14 0,80% 14 2,80%

15 13,10% 15 1,30% 15 1,00% 15 0,80% 15 0,80% 15 0,80% 15 1,00%

16 3,80% 16 0,80% 16 0,50% 16 1,00% 16 0,30% 16 0,00% 16 0,80%

17 1,30% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,50% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,80%

12 4,10% 12 1,00% 12 2,00% 12 1,50% 12 0,50% 12 0,30% 12 1,00%

13 10,50% 13 6,40% 13 2,30% 13 3,80% 13 1,50% 13 1,30% 13 3,10%

14 11,50% 14 5,40% 14 2,60% 14 5,10% 14 2,60% 14 2,30% 14 2,30%

15 9,00% 15 2,00% 15 1,80% 15 3,60% 15 0,80% 15 1,30% 15 0,50%

16 2,30% 16 1,50% 16 0,80% 16 1,00% 16 0,30% 16 0,00% 16 1,30%

17 1,00% 17 0,30% 17 0,80% 17 0,50% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,00%

12 4,10% 12 1,30% 12 1,50% 12 2,80% 12 0,50% 12 0,00% 12 0,30%

13 16,40% 13 1,50% 13 3,10% 13 4,10% 13 0,80% 13 1,50% 13 1,50%

14 10,70% 14 4,60% 14 3,30% 14 6,90% 14 2,80% 14 1,30% 14 2,00%

15 8,40% 15 1,30% 15 2,30% 15 3,80% 15 1,30% 15 0,50% 15 1,30%

16 2,00% 16 0,80% 16 0,30% 16 1,00% 16 0,50% 16 0,30% 16 2,30%

17 1,00% 17 0,30% 17 0,80% 17 0,50% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,30%

12 4,40% 12 1,30% 12 0,30% 12 2,30% 12 0,50% 12 0,00% 12 1,80%

13 14,20% 13 2,80% 13 1,50% 13 4,10% 13 1,30% 13 2,30% 13 2,60%

14 15,50% 14 2,80% 14 2,10% 14 4,10% 14 2,30% 14 2,10% 14 2,80%

15 10,60% 15 1,80% 15 1,50% 15 1,80% 15 0,80% 15 0,50% 15 1,80%

16 2,10% 16 0,80% 16 0,80% 16 1,00% 16 0,30% 16 0,30% 16 2,10%

17 1,30% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,50% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,30%

12 4,60% 12 1,80% 12 0,80% 12 2,10% 12 0,30% 12 0,00% 12 1,00%

13 13,80% 13 3,60% 13 2,80% 13 4,10% 13 2,60% 13 0,50% 13 1,50%

14 12,60% 14 4,60% 14 3,80% 14 5,90% 14 2,80% 14 0,30% 14 1,50%

15 7,20% 15 3,10% 15 2,30% 15 2,30% 15 1,30% 15 1,00% 15 1,80%

16 3,10% 16 0,30% 16 0,80% 16 1,00% 16 0,00% 16 0,50% 16 1,50%

17 1,00% 17 0,50% 17 0,50% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,50%

12 4,90% 12 2,00% 12 0,50% 12 2,00% 12 0,50% 12 0,30% 12 0,30%

13 13,60% 13 5,60% 13 2,80% 13 3,80% 13 1,00% 13 0,50% 13 1,50%

14 16,10% 14 4,30% 14 3,30% 14 4,10% 14 1,30% 14 1,50% 14 1,00%

15 9,50% 15 2,00% 15 3,30% 15 1,80% 15 0,50% 15 0,80% 15 1,00%

16 3,10% 16 1,00% 16 0,50% 16 1,00% 16 0,30% 16 0,30% 16 1,00%

17 0,80% 17 1,00% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,30%

12 5,60% 12 1,00% 12 1,30% 12 1,80% 12 0,30% 12 0,00% 12 0,50%

13 15,40% 13 3,80% 13 2,10% 13 3,30% 13 1,30% 13 1,80% 13 1,30%

14 12,10% 14 6,40% 14 3,80% 14 5,60% 14 0,80% 14 1,30% 14 1,50%

15 9,20% 15 1,50% 15 1,50% 15 3,60% 15 1,50% 15 0,00% 15 1,50%

16 3,10% 16 0,30% 16 0,50% 16 1,80% 16 0,00% 16 1,00% 16 0,50%

17 1,00% 17 0,80% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,30%

P.1

P.4

P.5

P.29

P.33

P.19

P.22

P.28

Concordo
Muito 

acordo

Máximo 

acordo

Mínimo 

acordo

Pouco

 acordo
Descordo

Nem concordo 

nem descordo

P.9

P.11

P.15

P.16
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A análise da tabela 20 plasma que a idade dos 13- 14 anos é a que tem percentagens 

mais elevadas para cada resposta, o que vem corrobar a análise feita no questionário de 

exclusão social e violência escolar, no qual concluímos ser a faixa etária dos 13- 14 anos a 

que revelou maior agressividade. 

Os itens P.4 “o homem que parece agressivo é mais atraente”, P.11 “justifica-se que 

um homem agrida a sua mulher ou a sua namorada quando ela decide deixá-lo” e P.15 “os 

homens não devem chorar” são os que obtêm percentagens mais elevadas relativamente ao 

“mínimo acordo”. No que concerne ao “máximo acordo”, os itens que registam percentagens 

mais elevadas são P.9 “o problema da violência contra as mulheres, por parte dos seus 

maridos ou companheiros, afeta o conjunto da sociedade”, P.1 “ser forte e valente é mais 

importante para os rapazes do que para as raparigas” e P.16 “a violência que sofrem algumas 

mulheres por parte dos seus maridos ou companheiros acontece por eles não conseguirem 

reprimir os seus instintos biológicos”. Estes resultados obtidos permitem-nos aferir que as 

atitudes sexistas parecem dimunir com a idade, atingindo o seu auge entre os 13- 14 anos. De 

acordo com Matos et al. (2006) e Caridade et al. (2007) com o aumento da idade cada jovem 

sofre uma maturação natural (pensamento abstrato, maior capacidade de compreender a 

perspetiva do outro), o que os induz a uma maior consciência, maturidade relacional e 

capacidade de reflexão crítica sobre as temáticas, o que neste caso pode justificar a melhor 

compreensão entre o confronto entre géneros, o que diminiu a percentagem de atitudes 

sexistas e cimenta as condutas sociais assertivas. 

 Não podemos esquecer que desde que nascem meninos e meninas começam a ser 

ensinados (as) sobre o que é adequado no comportamento de cada género. Assim, os meninos 

são ensinados que os “homens não choram” e “não devem demonstrar os seus sentimentos”. 

Estas atitudes vão sendo construídas a partir dos modelos que a sociedade vai delineando, ou 

seja, mesmo sendo produtores de culturas, com maneiras muito particulares de ver e de 

“sentir” o mundo, as crianças durante o seu desenvolvimento, são influenciadas a partir do 

que a família, a sociedade e o seu grupo de pares lhe vão ensinando. Deste modo os jovens 

vão aprendendo as conceções hierárquicas entre os sexos e os papéis que os mesmos devem 

assumir perante a sociedade. Só gradualmente os jovens vão atingindo maturidade para “se 

livrarem do peso da cultura sexista” e vão adotando condutas sociais que vão de encontro à 

sua perceção do mundo e à forma como se relaciona com o seu grupo de pares. Esta poderá 

ser a justificação para que no nosso estudo as atitudes sexistas diminuam à medida que a 

idade aumenta. 
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9.4.1.3- Escala de atitudes sexistas por anos de escolaridade 

Tabela 21- Escala de atitudes sexistas por anos de escolaridade 

  

Mínimo  

acordo 

Pouco 

 acordo 
Discordo 

Nem concordo  

nem discordo 
Concordo 

Muito  

acordo 

Máximo  

acordo 

Itens Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % 

P.1 

7º 6,10% 7º 1,80% 7º 4,30% 7º 3,80% 7º 4,10% 7º 3,10% 7º 9,20% 

8º 5,60% 8º 2,00% 8º 2,30% 8º 5,90% 8º 3,10% 8º 6,90% 8º 11,30% 

9º 5,60% 9º 1,00% 9º 2,80% 9º 4,90% 9º 5,90% 9º 2,60% 9º 7,70% 

P.4 

7º 22,60% 7º 2,30% 7º 2,30% 7º 1,00% 7º 1,30% 7º 0,30% 7º 2,80% 

8º 24,40% 8º 4,90% 8º 2,30% 8º 2,30% 8º 2,10% 8º 0,50% 8º 0,50% 

9º 20,30% 9º 3,10% 9º 2,30% 9º 2,60% 9º 1,50% 9º 0,80% 9º 0,00% 

P.5 

7º 15,10% 7º 3,60% 7º 2,60% 7º 4,90% 7º 1,30% 7º 0,80% 7º 4,30% 

8º 17,60% 8º 2,30% 8º 2,60% 8º 6,10% 8º 2,00% 8º 2,60% 8º 3,80% 

9º 15,30% 9º 3,80% 9º 1,30% 9º 3,30% 9º 1,00% 9º 2,60% 9º 3,10% 

P.9 

7º 6,90% 7º 2,30% 7º 2,60% 7º 3,80% 7º 2,60% 7º 2,60% 7º 11,80% 

8º 7,40% 8º 3,10% 8º 2,00% 8º 2,60% 8º 4,90% 8º 5,40% 8º 11,80% 

9º 2,80% 9º 1,80% 9º 3,30% 9º 4,30% 9º 2,60% 9º 3,30% 9º 12,30% 

P.11 

7º 26,30% 7º 1,00% 7º 0,50% 7º 2,00% 7º 0,50% 7º 0,00% 7º 2,00% 

8º 33,00% 8º 1,30% 8º 0,30% 8º 0,80% 8º 0,30% 8º 0,80% 8º 0,80% 

9º 23,50% 9º 1,80% 9º 1,50% 9º 1,80% 9º 0,80% 9º 0,50% 9º 0,50% 

P.15 

7º 19,70% 7º 2,10% 7º 1,30% 7º 3,30% 7º 1,30% 7º 1,00% 7º 3,80% 

8º 25,10% 8º 2,10% 8º 1,50% 8º 3,30% 8º 1,30% 8º 0,80% 8º 2,80% 

9º 18,70% 9º 2,80% 9º 2,60% 9º 2,30% 9º 1,30% 9º 0,80% 9º 2,10% 

P.16 

7º 12,50% 7º 6,40% 7º 3,30% 7º 3,60% 7º 1,80% 7º 1,30% 7º 3,60% 

8º 15,10% 8º 6,40% 8º 2,60% 8º 5,60% 8º 2,60% 8º 2,00% 8º 2,80% 

9º 10,70% 9º 3,80% 9º 4,30% 9º 6,40% 9º 1,50% 9º 1,80% 9º 1,80% 

P.19 

7º 16,10% 7º 2,80% 7º 4,10% 7º 5,90% 7º 1,30% 7º 1,00% 7º 1,30% 

8º 15,90% 8º 4,60% 8º 3,60% 8º 6,90% 8º 1,80% 8º 2,30% 8º 2,00% 

9º 10,70% 9º 2,30% 9º 3,60% 9º 6,40% 9º 2,80% 9º 0,30% 9º 4,30% 

P.22 

7º 14,40% 7º 3,90% 7º 1,80% 7º 5,20% 7º 1,30% 7º 1,50% 7º 4,60% 

8º 18,30% 8º 3,60% 8º 1,50% 8º 5,20% 8º 2,60% 8º 2,10% 8º 3,40% 

9º 15,20% 9º 2,30% 9º 3,10% 9º 3,60% 9º 1,50% 9º 1,50% 9º 3,40% 

P.28 

7º 14,90% 7º 5,10% 7º 3,10% 7º 5,40% 7º 2,10% 7º 0,30% 7º 1,80% 

8º 16,70% 8º 5,10% 8º 3,10% 8º 5,90% 8º 2,80% 8º 0,50% 8º 2,80% 

9º 10,80% 9º 3,60% 9º 4,90% 9º 4,10% 9º 2,10% 9º 1,80% 9º 3,30% 

P.29 

7º 15,10% 7º 7,20% 7º 2,00% 7º 4,60% 7º 1,00% 7º 0,80% 7º 1,80% 

8º 18,70% 8º 5,10% 8º 4,10% 8º 5,40% 8º 1,30% 8º 1,30% 8º 1,30% 

9º 14,10% 9º 3,80% 9º 4,60% 9º 3,10% 9º 1,30% 9º 1,50% 9º 2,00% 

P.33 

7º 15,60% 7º 3,80% 7º 3,10% 7º 4,40% 7º 2,30% 7º 0,80% 7º 2,60% 

8º 17,20% 8º 7,20% 8º 3,30% 8º 5,40% 8º 0,30% 8º 1,80% 8º 1,80% 

9º 13,60% 9º 2,80% 9º 3,10% 9º 6,70% 9º 1,30% 9º 1,80% 9º 1,30% 
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Após análise da tabela 21 constatamos que as atitudes sexistas são mais evidente no 

7º e 8º ano, verificando-se que também aqui estas atitudes tendem a diminuir com o nível de 

escolaridade. 

Estes dados são coerentes com os resultados obtidos com o nível etário e acentuam a 

descida das atitudes sexistas entre os grupos etários 15/16 e 16/17, que no nosso estudo 

corresponde maioritariamente aos alunos que frequentam o 9º ano de escolaridade.  

Apesar de não existir um limite claro relativamente à idade para determinar em que 

altura os jovens toleram mais ou menos certos tipos de comportamentos abusivos, como as 

atitudes sexistas perante comportamentos de violência doméstica, Sears e colaboradores 

(2006, citado por Ayers & Davies, 2011) afirmam que os rapazes e as raparigas mais novas 

tendem a percecionar os comportamentos de carácter ofensivo e agressivo como partes 

integrantes de brincadeiras, no entanto, a partir de uma determinada idade os jovens começam 

a posicionar-se face a este tipo de comportamentos, tornando-se menos tolerantes e mais 

críticos face aos mesmos, fazendo uma “triagem” e optando por condutas assertivas que 

assentam na quase irradiação de atitudes sexistas dos seus comportamentos. 

No nosso estudo é possível percecionar que os jovens do 7º e 8º ano possuem uma 

maior percentagem de “mínimo acordo” nos itens P. 11 “Justifica-se que um homem agrida a 

sua mulher ou a sua namorada quando ela decide deixá-lo “, P.4 “o homem que parece 

agressivo é mais atraente” e P.15 “Os homens não devem chorar” enquanto no “máximo 

acordo” as percentagens são mais acentudas nos itens P.9 “O problema da violência contra as 

mulheres, por parte dos seus maridos ou companheiros, afeta o conjunto da sociedade”, P.1 

“ser forte e valente é mais importante para os rapazes do que para as raparigas” e P.5 “parece 

bem que os rapazes saiam com as raparigas, mas o contrário não”. Temos ainda a referir que 

no item P.4 “o homem que parece agressivo é mais atraente” os alunos do 9º ano obtém uma 

percentagem de 0% no “máximo acordo”, o que é revelador de que os alunos que frequentam 

os anos de escolaridade mais avançados possuem maior maturidade, conseguem “filtrar” as 

expetativas culturais que lhe foram sendo transmitidas pela família e pela sociedade sobre o 

modus operandi de cada género (Gini & Pozzoli, 2006) e atuam de acordo com os seus traços 

de personalidade, revelando atitudes mais tolerantes face às crenças sexistas que lhes foram 

sendo transmitidas. 

Os resultados obtidos no nosso estudo vão de encontro aos de Fernández e Castro 

(2003) realizado com estudantes das escolas de educação secundárias de Espanha e de Belo et 
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al. (2005) que demonstraram que quanto maior é a escolaridade menores são as atitudes 

sexistas. 

 

 

9.4.1.4- Escala de atitudes sexistas por agrupamentos 

Relativamente à diferença das atitudes sexistas entre os dois agrupamentos em estudo, 

podemos observar a tabela 22, onde estão registadas as percentagens obtidas em cada item 

relativamente ao agrupamento de Ensino Regular e o agrupamento TEIP. 

 

Tabela 22- Escala de atitudes sexistas por agrupamento 

Itens Escola % Escola % Escola % Escola % Escola % Escola % Escola %

Regular 8,20% Regular 3,10% Regular 5,40% Regular 8,40% Regular 8,20% Regular 7,70% Regular 19,20%

TEIP 9,20% TEIP 1,80% TEIP 4,10% TEIP 6,10% TEIP 4,90% TEIP 4,90% TEIP 9,00%

Regular 39,70% Regular 7,40% Regular 4,60% Regular 3,30% Regular 3,10% Regular 0,80% Regular 1,30%

TEIP 27,40% TEIP 2,80% TEIP 2,30% TEIP 2,60% TEIP 1,80% TEIP 0,80% TEIP 2,10%

Regular 29,90% Regular 5,40% Regular 3,80% Regular 8,20% Regular 2,30% Regular 4,60% Regular 5,90%

TEIP 18,20% TEIP 4,30% TEIP 2,60% TEIP 6,10% TEIP 2,00% TEIP 1,30% TEIP 5,40%

Regular 10,20% Regular 3,80% Regular 4,10% Regular 5,90% Regular 5,60% Regular 8,40% Regular 22,00%

TEIP 6,90% TEIP 3,30% TEIP 3,80% TEIP 4,90% TEIP 4,30% TEIP 2,80% TEIP 13,80%

Regular 49,60% Regular 2,00% Regular 1,00% Regular 3,60% Regular 0,80% Regular 1,30% Regular 1,80%

TEIP 33,20% TEIP 2,00% TEIP 1,30% TEIP 1,00% TEIP 0,80% TEIP 0,00% TEIP 1,50%

Regular 35,60% Regular 4,90% Regular 3,10% Regular 6,70% Regular 2,80% Regular 1,30% Regular 5,90%

TEIP 27,90% TEIP 2,10% TEIP 2,30% TEIP 2,30% TEIP 1,00% TEIP 1,30% TEIP 2,80%

Regular 23,80% Regular 11,30% Regular 5,40% Regular 9,50% Regular 2,60% Regular 2,60% Regular 5,10%

TEIP 14,60% TEIP 5,40% TEIP 4,90% TEIP 6,10% TEIP 3,30% TEIP 2,60% TEIP 3,10%

Regular 25,80% Regular 5,60% Regular 6,90% Regular 11,50% Regular 3,30% Regular 1,80% Regular 5,10%

TEIP 16,90% TEIP 4,10% TEIP 4,30% TEIP 7,70% TEIP 2,60% TEIP 1,80% TEIP 2,60%

Regular 27,10% Regular 6,40% Regular 3,60% Regular 9,80% Regular 4,40% Regular 3,60% Regular 5,70%

TEIP 20,90% TEIP 3,40% TEIP 2,80% TEIP 4,10% TEIP 1,00% TEIP 1,50% TEIP 5,70%

Regular 25,60% Regular 9,00% Regular 6,70% Regular 9,50% Regular 4,60% Regular 1,30% Regular 3,60%

TEIP 16,70% TEIP 4,90% TEIP 4,40% TEIP 5,90% TEIP 2,30% TEIP 1,30% TEIP 4,40%

Regular 27,40% Regular 11,00% Regular 6,40% Regular 8,40% Regular 1,80% Regular 2,30% Regular 2,80%

TEIP 20,50% TEIP 5,10% TEIP 4,30% TEIP 4,60% TEIP 1,80% TEIP 1,30% TEIP 2,30%

Regular 27,20% Regular 8,70% Regular 6,20% Regular 10,50% Regular 2,10% Regular 2,80% Regular 2,80%

TEIP 19,20% TEIP 5,10% TEIP 3,30% TEIP 5,90% TEIP 1,80% TEIP 1,50% TEIP 2,80%
P.33

P.15

P.16

P.19

P.22

P.28

P.29

Máximo 

acordo

P.1

P.4

P.5

P.9

P.11

Mínimo 

acordo

Pouco

 acordo
Descordo

Nem concordo 

nem descordo
Concordo

Muito 

acordo

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 22 podemos afirmar que o 

agrupamento de Ensino Regular possui percentagens mais elevadas em todos os itens com 

“mínimo acordo”, excepto no item P.1 “ser forte e valente é mais importante para os rapazes 

do que para as raparigas”. No que concerne ao “máximo acordo” temos a referir que as 

percentagens são mais elevadas em todos os itens, excepto nos itens P.4 “o homem que parece 
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agressivo é mais atraente” e P.28 “sempre existirá violência contra as mulheres, como 

consequência das diferenças biológicas ligadas ao sexo”.  

Existem dois itens que possuem percentagens iguais nos dois agrupamentos, assim no 

item P.22 “a prevenção da gravidez é responsabilidade das raparigas” (5,70%) e P.33 “para 

um casal ter uma boa relação pode ser bom que a mulher às vezes seja submissa” (2,80%). 

Estes resultados revelam atitudes sexistas e podem ser denunciadores de alguma preocupação, 

uma vez que ainda existe uma percentagem de alunos que consideram que a gravidez é da 

responsabilidade das raparigas e que as mulheres devem odotar atitudes submissas para que 

exista um bom relacionamento entre o casal. De acordo com Fuentes et al. (2008) estas visões 

estereotipadas e sexistas a respeito da mulher irão desempenhar importante papel na 

ocorrência de atitudes de abuso e violência.  

Não podemos esquecer que estas atitudes sexistas manifestadas pelos alunos dos dois 

agrupamentos em estudo encontram a sua justificação nos aspetos socioculturais que definem 

papéis desiguais para os diferentes géneros (Gomes et al, 2007), assim os rapazes são, desde a 

infância incentivados a desenvolver atitudes competitivas, agressivas e demosntrar poder pela 

força física, que é usada, muitas vezes, para manter as mulheres numa atitude de inferioridade 

e submissão (Vilhena, 2009). 

Os resultados obtidos no nosso estudo permitem-nos afirmar que os alunos continuam 

a manifestar algumas visões estereotipadas e sexistas contra as mulheres, independentemente 

do agrupamento em que estão matriculados. Estas atitudes sexistas estão associadas á 

dominação, discriminação, aos preconceitos e à violência, através de agressões físicas e 

psicológicas, bem como à manutenção de um quadro de opressão do género feminino. Apesar 

de não se atingirem percentagens muito elevadas em nenhum dos agrupamentos, não deixa de 

ser preocupante que os jovens entre os 12 e os 17 anos continuem a evidenciar atitudes 

sexistas como considerar que as mulheres devem ter condutas de submissão, que a prevenção 

da gravidez é responsabilidade da rapariga e que a agressão à mulher é justificada por algo 

que esta fez.  

Os resultados obtidos nesta escala permitem-nos justificar os dados que obtivemos 

com o estudo levado a cabo com o Questionário de Exclusão Social e Violência Escolar que 

evidenciou que os problemas de agressão e de vitimação entre adolescentes, apesar de não 

atingirem frequências elevadas, estão presentes nas escolas básicas 2, 3 de Elvas e podem 

encontrar a sua justificação nas atitudes sexistas (também com baixas frequências) 

manifestadas pelos alunos inquiridos. 
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9.4.2- Escala de atitudes perante os pares 

Passamos a analisar os resultados obtidos na escla de atitude perante os pares. 

Tabela 23- Escala de atitudes perante os pares 

Itens 
Mínimo  

acordo 

Pouco 

acordo 
Discordo 

Nem concordo  

nem descordo 
Concordo 

Muito  

acordo 

Máximo  

acordo 

Sem  

Resposta 
Total 

P.2 26,10% 13,30% 10,20% 16,40% 5,10% 6,10% 22,80% 0,00% 100,00% 

P.31 47,80% 15,60% 10,20% 8,40% 4,30% 3,80% 9,70% 0,00% 100,00% 

P.35 42,20% 10,50% 10,00% 12,80% 6,60% 4,30% 13,60% 0,00% 100,00% 

P.38 37,60% 14,80% 11,00% 15,30% 9,00% 3,60% 8,70% 0,00% 100,00% 

P.39 39,40% 14,30% 12,30% 13,00% 7,40% 4,30% 9,20% 0,00% 100,00% 

P.40 47,30% 14,30% 9,20% 10,50% 4,60% 4,60% 9,50% 0,00% 100,00% 

 

A análise à tabela 23 permite-nos referir que os itens que possuem maior percentagem 

com “mínimo acordo” são P.31 “se pedes ajuda aos outros pensam que não vales muito” 

(47,80%), P.40 “deves meter medo a algumas pessoas para que te respeitem” (47,30%) e P.35 

“se não retribuis os golpes que recebes, os outros pensarão que és um cobarde” (42,20%). 

Estes resultados parecem evidenciar que os estudantes inquiridos revelam possuir autoestima 

e entendem que não necessitam de manifestar comportamentos agressivos para se 

evidenciarem ou afirmarem perante o seu grupo de pares, reconhecendo também que se 

solicitarem ajuda a um colega não se sentem inferiores nem manifestam receio que os colegas 

pensem que “não valem muito” por o estarem a pedir auxílio. 

No que concerne à percentagem obtida com “máximo acordo”, temos a referir que é 

mais elevada no item P.2 “quando um amigo(a) teu agride alguém que o aborreceu deves ficar 

do lado do teu amigo” (22,80%). 

Estes resultados parecem vir justificar a elevada percentagem de alunos observadores 

que obtivemos no estudo realizado com o QEVE- Questionário de Exclusão Social e 

Violência Escolar, uma vez que como foi referido no nosso enquadramento conceptual, estes 

alunos revelam confiança em si mesmos e como testemunhas podem evidenciar o papel de 

“apoiantes- supporters”, ou seja manifestam claramente o seu apoio ao agressor, mas não têm 

um papel ativo na agressão (Olweus, 2005:74). 
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9.4.2.1- Escala de atitudes perante os pares por géneros 

Apresentamos de seguida os resultados obtidos na escala de atitudes perante os pares 

de acordo com género. 

 

Tabela 24- Escala de atitudes perante os pares de acordo com o género 

 

  

Mínimo  

acordo 

Pouco 

 acordo 
Discordo 

Nem 

concordo  

nem discordo 

Concordo 
Muito  

acordo 

Máximo  

acordo 

Itens Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % 

P.2 
F 16,40% F 6,90% F 4,60% F 9,20% F 2,80% F 1,80% F 9,00% 

M 9,70% M 6,40% M 5,60% M 7,20% M 2,30% M 4,30% M 13,80% 

P.31 
F 28,40% F 8,40% F 4,90% F 2,80% F 1,30% F 0,80% F 4,10% 

M 19,40% M 7,20% M 5,40% M 5,60% M 3,10% M 3,10% M 5,60% 

P.35 
F 26,60% F 6,40% F 4,30% F 5,60% F 2,80% F 1,50% F 3,30% 

M 15,60% M 4,10% M 5,60% M 7,20% M 3,80% M 2,80% M 10,20% 

P.38 
F 19,40% F 8,70% F 6,60% F 6,90% F 5,10% F 2,30% F 1,50% 

M 18,20% M 6,10% M 4,30% M 8,40% M 3,80% M 1,30% M 7,20% 

P.39 
F 22,30% F 8,20% F 5,40% F 5,40% F 3,80% F 1,80% F 3,80% 

M 17,10% M 6,10% M 6,90% M 7,70% M 3,60% M 2,60% M 5,40% 

P.40 
F 27,10% F 8,20% F 3,30% F 4,30% F 1,80% F 2,30% F 3,60% 

M 20,20% M 6,10% M 5,90% M 6,10% M 2,80% M 2,30% M 5,90% 

 

De acordo com a análise à tabela 24 contatamos que o sexo feminino possui 

frequências mais elevadas em todos os itens com “mínimo acordo” e o sexo masculino possui 

percentagens mais altas em todos os itens relativamente ao “máximo acordo”. Assim no item 

P.2 “quando um amigo(a) teu agride alguém que o aborreceu deves ficar do lado do teu 

amigo” as raparigas manifestam 16,40% de “mínimo acordo”, enquanto os rapazes possuem 

13,80% de “máximo acordo”, deste modo podemos referir que enquanto os rapazes preferem 

ficar ao lado do agressor (amigo que agride), as raparigas revelam não estar de acordo com 

esta atitude. Estes resultados vão de encontro aos obtidos por Gini &Pozzoli (2006) que 

referem que as meninas geralmente expressam atitudes mais positivas em relação às vítimas, 

são mais empáticas e dão mais suporte do que os meninos, já que na maioria das vezes estes 

manifestam o seu apoio ao agressor (Liang, Flisher & Lombard, 2007). 
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Relativamente ao item P.31 “se pedes ajuda aos outros pensam que não vales 

muito”, o sexo feminino no “mínimo acordo” obteve 28,40%, enquanto a frequência do sexo 

masculino no “máximo acordo” é de 5,60%, assim parece evidente que as raparigas possuem 

uma autoestima mais elevada, não tendo problemas em solicitar ajuda a um amigo, já os 

rapazes manifestam relutância em pedir ajuda aos amigos, com receio de que estes pensem 

que não valem muito. Esta atitude dos rapazes também pode ser justificado pelo facto de 

serem educados para serem fortes e não demonstrarem fragilidades.  

No que concerne ao item P.35 “se não retribuis os golpes que recebes, os outros 

pensarão que és um cobarde”, os rapazes manifestam “máximo acordo” com uma frequência 

de 10,20%, por outro lado as raparigas revelam “mínimo acordo” com 26,60%, uma vez mais 

os rapazes parecem evidenciar níveis mais baixos de autoestima do que as raparigas, por isso 

sentem necessidade de retribuir o golpe em caso de agressão, para que não lhe seja atribuído o 

papel de cobarde. No entanto não podemos esquecer que os rapazes têm necessidade de 

revelar “masculinidade”, sendo a agressão uma forma de se evidenciarem. De acordo com 

Young & Sweeting (2004) a “masculinidade” nos rapazes parece protegê-los contra a 

vitimação, deste modo ao reiterar a agressão o rapaz está a proteger-se, o que o “afasta do 

papel de vítima”. 

Relativamente ao item P.38 “os rapazes ou raparigas que não têm amigos é porque não 

os querem ter”, os rapazes no “máximo acordo” obtiveram uma frequência de 7,20%, já as 

raparigas no “mínimo acordo” exprimiram uma percentagem de 19,40%, estes resultados 

indiciam que as raparigas podem ter mais dificuldade para desenvolver amizades, que são um 

fator de proteção contra a vitimação, mas também podem ser reveladores do receio que o sexo 

feminino parece manifestar de ser excluído socialmente. De acordo com um estudo efetuado 

por Gilligan (1982, citada por Martins, 2009), com base na investigação sobre os dilemas 

morais de adolescentes, a autora propôs a analogia da pirâmide e do círculo para explicar as 

relações sociais dos elementos do sexo masculino e feminino. Assim de acordo com Gilligan, 

o receio das raparigas seria ficarem na periferia do círculo (exclusão social) e o receio dos 

rapazes seria ficarem na base da pirâmide (numa situação de ausência de poder e sob o 

domínio dos outros). 

No que diz respeito ao item P.39 “as brigas entre jovens, que com frequência 

acontecem durante o fim-de-semana, são inevitáveis” as jovens do sexo feminino 

exteriorizam o seu desacordo com uma percentagem de 22,30% no “mínimo acordo”, no 

entanto os rapazes exprimem o seu acordo com uma frequência de 5,40% no “máximo 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 222  

 

acordo”, o que parece evidenciar que o sexo masculino apresenta uma atitude mais 

favorável à violência, considerando que as brigas que acontecem são inevitáveis.  

Por último procedemos à análise do item P.40 “deves meter medo a algumas pessoas 

para que te respeitem” no qual as raparigas revelaram no “mínimo acordo” uma frequência de 

27,10% e os rapazes no “máximo acordo” um valor percentual de 5,90%, levando-nos a 

concluir que os rapazes manifestam uma vez mais a sua necessidade de poder que pode ser 

perpetrado através da intimidação.  

Ficou assim evidente que os rapazes manifestam mais atitudes favoráveis à violência 

entre pares, do que as raparigas. Estas atitudes podem ser justificadas pela necessidade que os 

elementos do sexo masculino revelam ter de poder e de afirmação perante o seu grupo de 

pares ou pode também dever-se ao facto de os rapazes, no início da adolescência, parecem 

experienciar um isolamento relativo do Eu face aos outros, o que pode associar-se a eventuais 

dificuldades de ajustamento psicossocial, mesmo que transitórias (Feixas, & Cornejo, 2002; 

Strachan, & Jones, 1982). Também se verifica que a autoestima tende a ser mais elevada nos 

rapazes mais velhos e nas raparigas mais novas.  
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9.4.2.2- Escala de atitudes perante os pares por idades 

Relativamente ao estudo das atitudes perante os pares de acordo com a idade, os 

resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Tabela 25- Escala de atitudes perante os pares de acordo com a idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após observação da tabela podemos constatar que os alunos do grupo etário dos 13- 

14 anos são os que exteriorizam percentagens mais elevadas no que diz respeito ao “mínimo 

acordo”, já no que alude ao “máximo acordo” os níveis percentuais mais altos encontram-se 

distribuídos pelo grupo etário que vai dos 13 aos 15 anos, o que nos permite afirmar que são 

os alunos deste grupo etário que exibem mais atitudes favoráveis à violência. A obtenção 

Itens Idade % Idade % Idade % Idade % Idade % Idade % Idade %

12 3,10% 12 2,30% 12 1,00% 12 2,00% 12 0,00% 12 0,30% 12 1,80%

13 8,20% 13 3,60% 13 1,30% 13 4,90% 13 1,30% 13 2,00% 13 7,70%

14 9,20% 14 2,60% 14 4,30% 14 4,60% 14 2,80% 14 1,50% 14 6,60%

15 4,60% 15 3,80% 15 2,00% 15 3,10% 15 0,80% 15 0,80% 15 3,80%

16 0,50% 16 1,00% 16 0,80% 16 1,00% 16 0,30% 16 1,00% 16 2,60%

17 0,50% 17 0,00% 17 0,80% 17 0,80% 17 0,00% 17 0,50% 17 0,30%

12 5,10% 12 1,30% 12 0,80% 12 0,80% 12 0,50% 12 0,00% 12 2,00%

13 16,40% 13 4,10% 13 1,80% 13 1,50% 13 1,30% 13 1,80% 13 2,00%

14 14,80% 14 3,80% 14 4,60% 14 4,10% 14 1,50% 14 1,00% 14 1,80%

15 7,70% 15 4,60% 15 2,00% 15 0,50% 15 0,80% 15 1,00% 15 2,30%

16 2,30% 16 1,30% 16 1,00% 16 1,30% 16 0,30% 16 0,00% 16 1,00%

17 1,50% 17 0,50% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,50%

12 4,90% 12 1,80% 12 0,30% 12 0,80% 12 0,50% 12 0,50% 12 1,80%

13 14,30% 13 4,10% 13 2,00% 13 3,10% 13 1,30% 13 1,30% 13 2,80%

14 11,50% 14 2,60% 14 4,60% 14 5,60% 14 2,00% 14 1,50% 14 3,80%

15 6,90% 15 1,80% 15 2,60% 15 2,30% 15 2,00% 15 0,30% 15 3,10%

16 3,10% 16 0,00% 16 0,50% 16 0,50% 16 0,80% 16 0,50% 16 1,80%

17 1,50% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,50% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,30%

12 4,30% 12 0,80% 12 1,30% 12 2,00% 12 0,80% 12 0,00% 12 1,30%

13 12,00% 13 5,40% 13 1,80% 13 4,10% 13 1,30% 13 1,30% 13 3,10%

14 11,80% 14 5,60% 14 4,10% 14 4,10% 14 3,30% 14 0,50% 14 2,30%

15 5,10% 15 2,00% 15 2,30% 15 3,80% 15 3,10% 15 1,00% 15 1,50%

16 2,80% 16 0,50% 16 1,50% 16 1,00% 16 0,30% 16 0,50% 16 0,50%

17 1,50% 17 0,50% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,00%

12 3,80% 12 2,30% 12 0,50% 12 1,80% 12 1,00% 12 0,00% 12 1,00%

13 13,30% 13 4,90% 13 1,80% 13 3,10% 13 2,80% 13 1,30% 13 1,80%

14 13,60% 14 4,90% 14 4,30% 14 3,30% 14 1,50% 14 2,60% 14 1,50%

15 4,90% 15 1,80% 15 4,10% 15 3,30% 15 1,30% 15 0,00% 15 3,60%

16 2,60% 16 0,00% 16 1,30% 16 1,30% 16 0,50% 16 0,30% 16 1,30%

17 1,30% 17 0,50% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,00%

12 5,90% 12 0,80% 12 0,50% 12 1,00% 12 0,80% 12 0,50% 12 1,00%

13 16,60% 13 3,30% 13 2,30% 13 3,10% 13 1,50% 13 0,80% 13 1,30%

14 13,80% 14 5,60% 14 3,30% 14 3,60% 14 1,00% 14 1,50% 14 2,80%

15 6,90% 15 3,30% 15 2,00% 15 2,30% 15 0,50% 15 0,80% 15 3,10%

16 2,80% 16 0,80% 16 0,80% 16 0,30% 16 0,80% 16 0,50% 16 1,30%

17 1,30% 17 0,50% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,50% 17 0,00%

P.40

Máximo 

acordo

P.2

P.31

P.35

P.38

P.39

Mínimo 

acordo

Pouco

 acordo
Descordo

Nem concordo 

nem descordo
Concordo

Muito 

acordo
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destes resultados é corroborada pelos dados obtidos por Amado (1989:218) que constatou 

que a faixa etária compreendida entre os 13 e os 15 anos é a que apresenta a maior frequência 

de incidentes com o seu grupo de pares, apesar desta manifestação de atitudes e 

comportamentos desviantes não ser constante ao longo dos 2 anos. 

Também verificamos que as frequências no que se refere ao “máximo acordo”, em 

todos os itens da presente escala, diminuem à medida que a idade aumenta, alcançando em 

alguns itens, percentagens de 0% nos 17 anos. Estes resultados permitem-nos asseverar que os 

alunos quanto mais velhos, menos atitudes favoráveis à violência exibem. Estes resultados 

vão de encontro aos encontrados por Martins (2009) num estudo realizado nas escolas 

secundárias de Portalegre. 

Analisando os itens individualmente apuramos que no que diz respeito ao item P.2” 

quando um amigo(a) teu agride alguém que o aborreceu deves ficar do lado do teu amigo” 

alcançou no “mínimo acordo” as seguintes percentagens: 12 anos- 3,10%; 13 anos- 8,20%; 14 

anos- 9,20%; 15 anos- 4,60%; 16 anos- 0,50%; 17 anos- 0,50% e no “máximo acordo”: 12 

anos- 1,80%; 13 anos- 7,70%; 14 anos- 6,60%; 15 anos- 3,80%; 16 anos- 2,60%; 17 anos- 

0,30%, o que nos permite referir que os alunos que manifestam maior concordância, no que 

concerne ao “máximo acordo”, com o facto de quando um amigo agride alguém que o 

aborreceu deve ficar ao lado do amigo são os alunos do grupo etário dos 13- 14 anos. A 

manifestação desta concordância pode ser justificada com o papel que as testemunhas de 

bullying assumem neste fenómeno, assim a concordância com esta atitude violenta não 

contribui para a diminuição de comportamentos agressivos, uma vez que como refere Fante 

(2005) o bullying é um conjunto de atitudes agressivas e intencionais que poderão tornar a 

testemunha em agressor. Outra justificação para a concordância de que perante um 

comportamento agressivo por parte de um amigo agressor, a testemunha deve ficar ao lado do 

amigo pode ser a de que, de acordo com Pedra (2008:61), muitas das testemunhas “repudiam 

as ações dos agressores, mas nada fazem para impedir”. Não podemos deixar ainda de referir 

que perante um comportamento agressivo por parte de um amigo, algumas testemunhas 

adotam estratégias para se defender e não serem a próxima vitima, através de risadas, 

permitindo as agressões, ou fingem que se divertem com o sofrimento das vítimas. 

A obtenção destes dados na exibição de atitudes favoráveis à violencia ( de manifestar 

o apoio ao agressor) são preocupantes na medida em que colocam em evidência que os papéis 

de cúmplice passivo e cúmplice ativo são experimentados com razoável frequência em 

contexto escolar (Diaz- Aguado et al., 2004). 
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Relativamente ao item P.31” se pedes ajuda aos outros pensam que não vales 

muito” as percentagens no “mínimo acordo” são: 12 anos- 5,10%; 13 anos- 16,40%; 14 anos- 

14,80%; 15 anos- 7,70%; 16 anos- 2,30%; 17 anos- 1,50% e no “máximo acordo”: 12 anos- 

2%; 13 anos- 2%; 14 anos- 1,80%; 15 anos- 2,30%; 16 anos- 1%; 17 anos- 0,50% , o que 

significa que os jovens dos 14-15 anos são os que expressam maior acordo com o facto de se 

pedir ajuda os outros poderão pensar que não vale muito. A concordância manifestada por 

alunos mais jovens com o entendimento de que pedir ajuda pode ser sinónimo de “não valer 

muito” pode ser justificada pelo facto de que durante a adolescência a necessidade de pedir 

ajuda é percebida como um sinal de fraqueza. Assim é importante que os alunos entendam 

que pedir ajuda não significa ser fraco, representa sim um crescimento e uma atitude assertiva 

e positiva perante um comportamento errado, e como sabemos apenas os jovens mais velhos 

possuem maturidade psicológica para ter o discernimento de diferenciar a manifestação de 

fraqueza da adoção de uma conduta assertiva perante a necessidade de pedir auxílio. 

Fundamentando o que acabámos de referir podemos constatar que as percentagens de 

“máximo acordo” diminuem com idade no que alude a este item, verificando-se que no 

“muito acordo” os jovens de 16 e 17 anos possuem uma frequência de 0%. 

No que alude ao item P.35 “se não retribuis os golpes que recebes, os outros pensarão 

que és um cobarde” expressou as seguintes frequências relativamente ao “mínimo acordo”: 12 

anos- 4,90%; 13 anos- 14,30%; 14 anos- 11,50%; 15 anos- 6,90%; 16 anos- 3,10%; 17 anos- 

1,50% e no “máximo acordo”: 12 anos- 1,80%; 13 anos- 2,80%; 14 anos- 3,80%; 15 anos- 

3,10%; 16 anos- 1,80%; 17 anos- 0,30%, o que plasma que os alunos dos grupos etários entre 

os 13 e os 15 anos são os que expressam maior acordo de que não retribuir uma agressão pode 

ser entendido como cobardia, exibindo assim mais atitudes favoráveis à violência do que os 

adolescentes de 16 e 17 anos. A obtenção destes resultados pode ser legitimada com a 

perceção de que os alunos manifestam mais condutas de agressão entre os 13-14 anos (Rigby, 

2007; Sharp & Smith, 1994), sentido por isso a necessidade de retribuir os comportamentos 

violentos que possa sofrer. Também temos que considerar que a agressividade vai diminuindo 

de intensidade à medida que o cérebro da criança vai amadurecendo, levando esta a conseguir 

controlar os impulsos agressivos, não sentindo por isso tanta necessidade de retribuir os 

golpes que recebe, assim justifica-se que as percentagens no “máximo acordo” sejam mais 

baixas nos alunos de 16-17 anos e registe tendência para diminuir à medida que a idade 

avança. 
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A distribuição de frequências no que diz respeito ao “mínimo acordo” no item P.38 

“os rapazes ou raparigas que não têm amigos é porque não os querem ter” são: 12 anos- 

4,30%; 13 anos- 12%; 14 anos- 11,80%; 15 anos- 5,10%; 16 anos- 2,80%; 17 anos- 1,50% e 

no “máximo acordo”: 12 anos- 1,30%; 13 anos- 3,10%; 14 anos- 2,30%; 15 anos- 1,50%; 16 

anos- 0,50%; 17 anos- 0%, o que significa que os estudantes da faixa etária dos 13-14 anos 

são os que exprimem maior consonância com o facto de que os jovens se não têm amigos é 

porque não querem ter, verificando-se também que esse acordo vai diminuindo com a idade e 

atinge um valor percentual de 0% no grupo etário dos 17 anos, o que plasma que os jovens 

mais velhos tendem a apresentar atitudes intolerantes face ao emprego da violência. A 

pertença a um grupo é muito importante para os jovens, pelo que existe a necessidade de que 

no grupo todos os elementos se comportem, vistam, penteiem e falem de modo similar, com 

receio de que o “desvio do padrão” do grupo os exclua desse círculo de amigos, assim é 

entendido pelos jovens inquiridos que se um rapaz ou rapariga não tem amigos é porque não 

quer, apreendendo que para ter amigos basta adotar/imitar os comportamentos manifestados 

pelos outros jovens. Estas atitudes são explicadas por Sigmund Freud (1915), ao referir que o 

jovem só pertence a um grupo quando entra num processo de identificação com os outros, ou 

seja, quando constrói laços emocionais com base em objetos reais ou simbólicos 

compartilhados, ou seja todos os grupos têm um código em comum que abarca desde ideias 

sobre o mundo até regras de comportamento que passam por hábitos e vestuário. A 

concordância de que os jovens que não têm amigos é porque não querem atinge taxas mais 

elevadas no grupo dos 13-14 anos porque é nesta idade que existe uma maior necessidade de 

pertença a um grupo, uma vez que se encontram num período de construção de identidade 

própria e percebem que ser igual aos outros é a saída mais segura para não se expor e perder a 

aprovação, com o avançar da idade esta perceção vai mudando, os jovens vão adquirindo 

maturidade e o adolescente, paulatinamente, percebe-se portador de uma identidade que, sem 

dúvida, foi social e pessoalmente construída, adotando atitudes e condutas próprias o que os 

leva a exteriozar a ideia de que ter amigos vai para além de pertencer a um grupo. 

No que concerne ao item P.39” as brigas entre jovens, que com frequência acontecem 

durante o fim-de-semana, são inevitáveis” alcançou no “mínimo acordo” as seguintes 

percentagens: 12 anos- 3,80%; 13 anos- 13,30%; 14 anos- 13,60%; 15 anos- 4,90%; 16 anos- 

2,60%; 17 anos- 1,30% e no “máximo acordo”: 12 anos- 1%; 13 anos- 1,80%; 14 anos- 

1,50%; 15 anos- 3,60%; 16 anos- 1,30%; 17 anos- 0%, o que nos apraz dizer que os alunos de 

15 anos são os que manifestam maior acordo de que as brigas que acontecem ao fim-de-
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semana são inevitáveis, assistindo-se a uma diminuição da concordância à medida que a 

idade dos alunos aumenta, assim os alunos de 17 anos manifestam uma percentagem de 0% 

no que diz respeito ao “máximo acordo”. Tal constatação poderá ser compreendida à luz do 

estádio desenvolvimental em que os jovens se encontram, ou seja, em plena adolescência, fase 

que comporta grande complexidade na medida em que o adolescente tem a necessidade de 

desenvolver um sentido subjectivo de si, construindo a sua identidade. 

Encontra-se assim na chamada Moratória cuja tarefa desenvolvimentista assenta na 

realização da síntese das mudanças internas e dos pedidos e expetativas do meio. Tais 

alterações no desenvolvimento psicológico são acompanhadas por alterações neurobiológicas 

que intensificam a exigência deste estádio desenvolvimental. 

A este nível importa salientar os estudos de Bizarro (1999) sobre o bem-estar 

psicológico na adolescência que fazem alusão ao facto de que a partir dos 13 anos e meio até 

sensivelmente aos 17 anos e meio a trajetória do bem-estar psicológico nos adolescentes tende 

a sofrer um decréscimo progressivo. As tarefas desenvolvimentistas inerentes a este período 

(que tendem a integrar variáveis como a aceitação e preocupação com a avaliação por parte 

dos pares, a procura de autonomia, as escolhas vocacionais, por exemplo) coincidentes com as 

mudanças ao nível dos vários domínios de desenvolvimento e com as modificações 

físicas/biológicas da puberdade podem ser particularmente difíceis para os adolescentes, 

tornando-os mais vulneráveis ao ingresso ou manutenção das condutas agressivas neste 

período crítico. Neste contexto, é provável que as competências sociais inerentes à resolução 

de conflitos entre pares e à adequação de estratégias de coping não se encontrem amplamente 

desenvolvidas e interiorizados em anos de escolaridade mais baixos (Martins, 2009; Freire et 

al. 2006), pelo que será mais frequente a exibição de atitudes favoráveis à violência. 

Relativamente ao item P.40 “deves meter medo a algumas pessoas para que te 

respeitem” exteriorizou os seguintes níveis percentuais no que concerne ao “mínimo 

acordo”:12 anos- 5,90%; 13 anos- 16,60%; 14 anos- 13,80%; 15 anos- 6,90%; 16 anos- 

2,80%; 17 anos- 1,30% e no “máximo acordo”: 12 anos- 1%; 13 anos- 1,30%; 14 anos- 

2,80%; 15 anos- 3,10%; 16 anos- 1,30%; 17 anos- 0%, o que nos permite mencionar que os 

adolescentes de 14-15 anos são os que manifestam maior acordo com o facto de que devem 

meter medo a algumas pessoas para que estas os respeitem, verificando-se que as 

percentagens diminuem significativamente dos 15 para os 16 anos, atingindo os 17 anos uma 

frequência de 0%. A justificação para estes resultados pode residir no facto do grupo etário 

dos 14- 15 anos ter necessidade de ostentar poder e estatuto social, uma vez que possui baixos 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 228  

 

níveis de bem estar-psicológico. O bem-estar psicológico tende a diminuir a partir da 

adolescência coincidindo com o período entre os 11 e os 13 anos de idade, atingindo os 

valores mais baixos no chamado núcleo ou meio da adolescência que tende a compreender 

idades entre os 14 e os 15 anos (Matos & Batista – Foguet, 2007; Bizarro, 1999), pelo que os 

jovens desta faixa etária apresentam mais propensão para exibir atitudes favoráveis à 

violência e mesmo comportamentos agressivos que lhes permitam melhorar a perceção que 

têm de si próprios, atingir altos níveis de autoestima através do poder e domínio que sentem 

ao intimidar jovens mais fracos. Nestas situações o medo e a passividade por parte dos pares 

funcionariam como indicadores de aprovação social (Marsh et al., 2001; Martins, 2009), no 

entanto esta ostentação de poder poderá impulsionar e promover a manutenção de condutas 

agressivas. 

 

9.4.2.3- Escala de atitudes perante os pares por anos de escolaridade 

Apresentamos a análise ao estudo efetuado no que concerne às atitudes perante os 

pares de acordo com o nível de escolaridade. 

 

Tabela 26- Escala de atitudes perante os pares de acordo com o nível de escolaridade  

  
Mínimo  

acordo 

Pouco 

 acordo 
Discordo 

Nem concordo  

nem discordo 
Concordo 

Muito  

acordo 

Máximo  

acordo 

Itens Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % 

P.2 

7º 11,50% 7º 3,80% 7º 1,50% 7º 5,60% 7º 0,80% 7º 1,00% 7º 8,20% 

8º 9,20% 8º 5,40% 8º 4,10% 8º 4,60% 8º 3,30% 8º 3,10% 8º 7,40% 

9º 5,40% 9º 4,10% 9º 4,60% 9º 6,10% 9º 1,00% 9º 2,00% 9º 7,20% 

P.31 

7º 16,60% 7º 5,40% 7º 1,30% 7º 1,80% 7º 1,80% 7º 1,00% 7º 4,60% 

8º 19,90% 8º 3,30% 8º 4,30% 8º 4,60% 8º 1,30% 8º 1,50% 8º 2,00% 

9º 11,30% 9º 6,90% 9º 4,60% 9º 2,00% 9º 1,30% 9º 1,30% 9º 3,10% 

P.35 

7º 17,10% 7º 4,60% 7º 2,00% 7º 2,30% 7º 1,50% 7º 1,30% 7º 3,60% 

8º 14,30% 8º 3,30% 8º 4,10% 8º 5,90% 8º 2,60% 8º 1,50% 8º 5,40% 

9º 10,70% 9º 2,60% 9º 3,80% 9º 4,60% 9º 2,60% 9º 1,50% 9º 4,60% 

P.38 

7º 13,80% 7º 4,60% 7º 2,00% 7º 5,90% 7º 1,80% 7º 1,30% 7º 3,10% 

8º 15,10% 8º 6,60% 8º 3,80% 8º 3,80% 8º 2,60% 8º 0,80% 8º 4,30% 

9º 8,70% 9º 3,60% 9º 5,10% 9º 5,60% 9º 4,60% 9º 1,50% 9º 1,30% 

P.39 

7º 12,80% 7º 6,60% 7º 1,50% 7º 3,60% 7º 2,60% 7º 2,00% 7º 3,30% 

8º 17,10% 8º 4,30% 8º 5,40% 8º 3,80% 8º 2,30% 8º 1,00% 8º 3,10% 

9º 9,50% 9º 3,30% 9º 5,40% 9º 5,60% 9º 2,60% 9º 1,30% 9º 2,80% 

P.40 

7º 17,10% 7º 3,60% 7º 3,10% 7º 2,30% 7º 2,00% 7º 1,50% 7º 2,80% 

8º 18,40% 8º 5,60% 8º 2,60% 8º 4,60% 8º 1,50% 8º 1,00% 8º 3,30% 

9º 11,80% 9º 5,10% 9º 3,60% 9º 3,60% 9º 1,00% 9º 2,00% 9º 3,30% 
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A observação da tabela 26 permite-nos concluir que os alunos do 7º e 8º ano são os 

obtêm níveis percentuais mais elevados em todos os itens relativamente ao “mínimo acordo”, 

já no “máximo acordo” o 9º ano é o que regista as frequências mas baixas em todos os itens, 

excepto no P.31 “se pedes ajuda aos outros pensam que não vales muito”.  

No item P.31 “se pedes ajuda aos outros pensam que não vales muito” relativamente 

ao “mínimo acordo” o 7º ano possui uma percentagem de 16,90%, o 8º ano é o ano de 

escolaridade que revela uma frequência mais elevada com 19,90% e o 9º ano manifestou um 

nível percentual de 11,30%. Deste modo é evidente que os jovens inquiridos consideram que 

pedir ajuda não é motivo de vergonha nem de fraqueza. 

O item que revela maiores níveis percentuais no que concerne ao “máximo acordo” é o 

P.2 “quando um amigo(a) teu agride alguém que o aborreceu deves ficar do lado do teu 

amigo”, sendo o 7º ano a atingir a percentagem mais elevada com 8,20%, o 8º ano exterioriza 

uma frequência de 7,40% e por fim o 9º ano possui a percentagem mais baixa, com 7, 20%. 

Estes resultados confirmam o que se tem vindo a verificar com o nosso estudo, uma vez à 

medida que o nível de escolaridade avança, os níveis percentuais de agressividade e atitudes 

agressivas tendem a diminuir.  

De acordo com a análise feita ao item P.2 podemos referir que os alunos inquiridos 

consideram ser importante prestar o seu apoio ao amigo agressor, adoptando assim uma 

postura de testemunha, podendo ou não participar na agressão. 

Em relação ao item P.40 “deves meter medo a algumas pessoas para que te respeitem” 

possui no nosso estudo no que concerne ao “máximo acordo” as seguintes percentagens: 7º 

ano (2,80%); 8º ano (3,30%) e 9º ano (3,30%) sendo evidente que os alunos que menos 

concordam que se deve meter medo a algumas pessoas para que estas revelem sentimentos de 

respeito são os alunos do 7º ano, obtendo o 8º ano e o 9º ano a mesma percentagem (3,30%). 

Estes resultados podem encontrar a sua justificação no que referem Carvalhosa, Lima, & 

Matos, (2001) ao afirmarem que os alunos mais novos são as vítimas mais frequentes de 

ameaças, uma situação de vulnerabilidade que se altera com o aumento da idade. Deste modo 

parece evidente que os alunos do 7º ano revelem um nível percentual mais baixo 

relativamente ao “máximo acordo” no item P.40, uma vez que, segundo os estudos realizados, 

são os alunos mais jovens que sofrem estas ameças, tendo as mesmas o objetivo de promover 

a intimidação, o medo e diminuir a autoestima da vítima. A ameaça é uma conduta 

identificada na cultura escolar, com tendência a culminar na agressão física (Ortega & Mora-

Merchan, 1999). 
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Esta atitude de vitimação de forma indireta, através da ameaça aos alunos mais 

jovens (7º ano) pode estar relacionada com o facto do 7ºano de escolaridade se situar num ano 

de transição de ciclo de escolaridade, caraterizando-se o mesmo por uma maior 

suscetibilidade para a ocorrência de comportamentos de vitimação/agressão entre pares em 

contexto escolar (Amado & Freire, 2002). 

 

 

9.4.2.4- Escala de atitudes perante os pares por agrupamentos 

Apresentamos seguidamente a escala de atitudes perante os pares relativamente ao 

Agrupamento de Ensino Regular e ao Agrupamento TEIP.  

 

Tabela 27- Escala de atitudes perante os pares por agrupamento 

Itens Escola % Escola % Escola % Escola % Escola % Escola % Escola %

Regular 15,60% Regular 6,90% Regular 6,90% Regular 9,70% Regular 3,80% Regular 4,60% Regular 12,50%

TEIP 10,50% TEIP 6,40% TEIP 3,30% TEIP 6,60% TEIP 1,30% TEIP 1,50% TEIP 10,20%

Regular 28,40% Regular 7,70% Regular 6,60% Regular 6,60% Regular 3,60% Regular 1,80% Regular 5,40%

TEIP 19,40% TEIP 7,90% TEIP 3,60% TEIP 1,80% TEIP 0,80% TEIP 2,00% TEIP 4,30%

Regular 24,80% Regular 6,10% Regular 5,60% Regular 9,00% Regular 4,60% Regular 3,60% Regular 6,40%

TEIP 17,40% TEIP 4,30% TEIP 4,30% TEIP 3,80% TEIP 2,00% TEIP 0,80% TEIP 7,20%

Regular 22,30% Regular 9,20% Regular 5,60% Regular 9,00% Regular 6,60% Regular 2,30% Regular 5,10%

TEIP 15,30% TEIP 5,60% TEIP 5,40% TEIP 6,40% TEIP 2,30% TEIP 1,30% TEIP 3,60%

Regular 24,60% Regular 8,40% Regular 6,40% Regular 8,20% Regular 5,90% Regular 2,60% Regular 4,10%

TEIP 14,80% TEIP 5,90% TEIP 5,90% TEIP 4,90% TEIP 1,50% TEIP 1,80% TEIP 5,10%

Regular 29,70% Regular 8,20% Regular 5,10% Regular 6,60% Regular 2,80% Regular 2,80% Regular 4,90%

TEIP 17,60% TEIP 6,10% TEIP 4,10% TEIP 3,80% TEIP 1,80% TEIP 1,80% TEIP 4,60%

Muito 

acordo

Máximo 

acordo

P.2

P.31

P.35

P.38

Mínimo 

acordo

Pouco

 acordo
Descordo

Nem concordo 

nem descordo
Concordo

P.39

P.40
 

A tabela 27 permite-nos certificar que o Agrupamento de Ensino Regular possui níveis 

percentuais mais elevados em quase todos os itens, tanto no que alude ao “mínimo acordo”, 

como no que respeita ao “máximo acordo”, o que corrobora os valores obtidos com o estudo 

realizado através do Questionário de Exclusão Social e Violência Escolar- QEVE, que 

comprova que existem maiores níveis de vitimação e agressão no agrupamento de Ensino 

Regular, revelando o mesmo também mais atitudes sexistas e mais atitudes negativas perante 

o grupo de pares, que passam por um maior apoio ao agressor (item P.2), uma maior taxa de 

ameaça às vítimas com o intuito de as intimar (item P.40) e por uma retribuição dos golpes 

agressivos para não ser entendido como cobarde (item P.35). 
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Relativamente ao item P.2 “quando um amigo(a) teu agride alguém que o aborreceu 

deves ficar do lado do teu amigo”, o Agrupamento de Ensino Regular revela com “máximo 

acordo” uma percentagem de 12,50%, enquanto o Agrupamento TEIP obteve uma frequência 

de 10,20%, o que poderá ser indiciador que no Agrupamento de Ensino Regular os níveis de 

apoio ao agressor perante comportamentos agressivos é mais elevada. 

Em relação ao item P.40 “deves meter medo a algumas pessoas para que te respeitem”, 

os níveis percentuais entre os dois agrupamentos é pouco significativa no que diz respeito ao 

“máximo acordo”, assim o Agrupamento TEIP possui uma frequência de 4,60% e o 

Agrupamento Regular expressa uma percentagem de 4,90%, entendendo-se que existe um 

reduzido número de alunos que considera ser necessário ameaçar as pessoas para que estas os 

respeitem.  

O estudo ao item P.35 “se não retribuis os golpes que recebes, os outros pensarão que 

és um cobarde”, o Agrupamento TEIP possui uma percentagem de 7,20% nas respostas com 

“máximo acordo”, obtendo o agrupamento de Ensino Regular um nível percentual de 6,40%, 

deste modo a Agrupamento TEIP manifesta possuir níveis mais elevados de atitudes 

agressivas por retaliação, ou seja, os alunos inquiridos pretendem retribuir os comportamentos 

de que são alvos para não serem entendidos como cobardes. 

Newton (1995) refere que as relações com o grupo de pares são essenciais para o 

desenvolvimento de um sentido de identidade e autonomia o que se irá refletir num maior 

bem-estar psicológico. Também não podemos esquecer que as relações que os jovens 

estabelecem com o seu grupo de pares vai refletir-se nos seus comportamentos e atitudes 

(Braconnier & Marcelli, 2000), assim se o jovem se sente inseguro vai sempre reagir 

negativamente a um comportamento agressivo, retribuindo a agressão, uma vez que a 

insegurança traduz uma desvalorização, insatisfação e falta de respeito dos indivíduos 

relativamente a si próprios (Santos & Maia, 2003). Atendendo a que a autoestima expressa 

uma atitude de aprovação ou de recusa de si mesmo, se a autoestima de um adolescente é 

baixa, este vai sempre ameaçar os alunos mais jovens com o intuito de os intimidar e 

amedrontar, utilizando a ameaça como uma estratégia para se sentir superior (Coopersmith, 

1967, citado por Avanci, Assis, Santos & Oliveira, 2007). Por outro lado e como forma de 

aceitação perante o grupo de pares, o jovem vai demonstrar o seu apoio ao agressor, 

incentivando muitas vezes o agressor a continuar as agressões (Beane, 2011). 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 232  

 

Estas atitudes perante os pares acontecem em todas as escolas em qualquer parte do 

mundo, não se verificando por essa razão uma discrepância significativa entre os resultados 

dos dois agrupamentos em estudo. 

 

 

9.4.3- Escala de atitudes em contexto escolar 

Apresentamos o estudo que efetuámos relativamente à Escala de atitudes em contexto 

escolar, no qual vamos analisar os seguintes itens: P.10 “o rapaz ou rapariga que tem medo de 

algum colega da escola é um cobarde”, P.12 “os professores (as) não devem intervir nas 

brigas que ocorrem entre alunos” e P.21 “convém mostrar aos teus colegas que podes meter-te 

em brigas”. 

 

Tabela 28- Escala de atitudes em contexto escolar 

 

Itens 
Mínimo  

acordo 

Pouco 

acordo 
Discordo 

Nem concordo  

nem discordo 
Concordo 

Muito  

acordo 

Máximo  

acordo 

Sem  

Resposta 
Total 

P.10 55,00% 11,00% 11,00% 9,20% 5,40% 3,10% 5,40% 0,00% 100,00% 

P.12 60,40% 8,20% 6,40% 8,70% 3,60% 2,30% 10,50% 0,00% 100,00% 

P.21 63,70% 10,50% 6,60% 6,60% 3,60% 3,60% 5,40% 0,00% 100,00% 

 

A análise da tabela 28 permite-nos afirmar que os alunos inquiridos revelam que no 

que alude ao item P.21 “convém mostrar aos teus colegas que podes meter-te em brigas” a 

frequência no “mínimo acordo” é de 63,70%, o que é revelador de que mais de metade destes 

jovens não sente necessidade de se afirmar perante os colegas através do uso de condutas de 

agressão. A opção por condutas assertivas, por parte dos jovens inquiridos, permite-nos 

justificar os baixos níveis de agressão e vitimação encontrados no nosso estudo com o 

Questionário de Exclusão Social e Violência Escolar- QEVE, uma vez que a assertividade 

assume um papel de destaque na interacção social (Argyle, 1994; Bandeira & Quaglia, 2006; 

Villanueva, 2007), tendendo a traduzir-se em relações sociais adaptativas, produtivas, 

equilibradas e bem-sucedidas entre os diferentes parceiros (Vagos, 2010). 

Em relação ao item P.12 “os professores (as) não devem intervir nas brigas que 

ocorrem entre alunos”, relativamente ao “mínimo acordo”, mais de metade dos adolescentes 

deste estudo (60,40%) considera que os professores devem intervir na resolução de conflitos 

entre os alunos, o que vai de encontro aos resultados obtidos no estudo que efetuámos com o 
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Questionário de Exclusão Social e Violência Escolar- QEVE, no qual os alunos referem 

que os professores perante uma situação de bullying tentam ativamente prevenir este 

problema, intervindo convenientemente. Os resultados do nosso estudo vão de encontro ao 

que Gabriel Chalita (2008) defende, uma vez que segundo este autor, perante uma situação de 

bullying o professor deve intervir diretamente “rompendo a dinâmica do bullying”. 

No que respeita ao item P.10 “o rapaz ou rapariga que tem medo de algum colega da 

escola é um cobarde”, cerca de metade dos estudantes (55%) revela “mínimo acordo”, 

considerando assim que os alunos que manifestam medo de um colega da escola não é um 

cobarde. Estes resultados revelam que os adolescentes inquiridos possuem segurança em si 

mesmos, não se incomodando com a percepção que os outros possam ter de si, por isso 

consideram que revelar medo não é ser cobarde. Esta atitude conduz à construção de um 

clima escolar em que todos se sentem seguros e confiantes e se desenvolvam boas relações 

humanas que permitam que a escola seja um espaço para ensinar, para aprender e para viver 

uma sã convivência social entre todos os alunos. 

 

 

9.4.3.1- Escala de atitudes em contexto escolar de acordo com o género 

Procedemos à análise da escala de atitudes em contexto escolar no que concerne à 

variação de género. 

 

Tabela 29- Escala de atitudes em contexto escolar de acordo com o género 

 

  

Mínimo  

acordo 

Pouco 

 acordo 
Discordo 

Nem concordo  

nem discordo 
Concordo 

Muito  

acordo 

Máximo  

acordo 

Itens Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % 

P.10 
F 33,20% F 5,90% F 5,10% F 3,60% F 1,80% F 0,80% F 0,30% 

M 21,70% M 5,10% M 5,90% M 5,60% M 3,60% M 2,30% M 5,10% 

P.12 
F 33,20% F 4,10% F 2,60% F 3,80% F 2,30% F 1,30% F 3,30% 

M 27,10% M 4,10% M 3,80% M 4,90% M 1,30% M 1,00% M 7,20% 

P.21 
F 37,30% F 5,60% F 2,00% F 2,00% F 1,30% F 0,50% F 1,80% 

M 26,30% M 4,90% M 4,60% M 4,60% M 2,30% M 3,10% M 3,60% 

 

De acordo com a tabela 29, as raparigas possuem níveis percentuais mais elevados 

relativamente ao “mínimo acordo”, enquanto os rapazes exibem percentagens mais altas no 
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que concerne ao “máximo acordo”, constantando-se deste modo que os rapazes exibem 

atitudes mais agressivas do que as raparigas, também em contexto escolar.  

No item P.10 “o rapaz ou rapariga que tem medo de algum colega da escola é um 

cobarde”, no que respeita ao “mínimo acordo” as percentagens são as seguintes: sexo 

feminino 33,20% e sexo masculino 21,70%; já no que alude ao “máximo acordo”, os rapazes 

alcançaram uma frequência de 5,10% e as raparigas apenas 0,30%. Estes resultados são 

indicadores de que os rapazes revelam mais insegurança que as raparigas e que essa 

insegurança acaba por se exteriorizar nas atitudes e comportamentos que adotam. A 

insegurança é a base das crenças irracionais. As crenças irracionais são responsáveis pelas 

atitudes e condutas que os jovens sabem estar erradas, mas que continuam a manifestar.  

Em relação ao item item P.12 “os professores (as) não devem intervir nas brigas que 

ocorrem entre alunos”, com “mínimo acordo” as percentagens são as seguintes: raparigas 

33,20% e rapazes 27,10%; no que diz respeito ao “máximo acordo” os elementos do sexo 

feminino granjearam uma frequência de 3,30% e os elementos do sexo masculino 7,20%, ou 

seja mais do dobro dos rapazes (comparativamente às raparigas) alude estar de acordo que os 

professores não devem intervir nos comportamentos agressivos apresentados pelos alunos.  

No que diz respeito ao item P.21 “convém mostrar aos teus colegas que podes meter-te 

em brigas” também revela uma grande discrepância nos índices percentuais, assim no que que 

se refere ao “mínimo acordo” as raparigas ostentam uma percentagem de 37,30% e os rapazes 

de 26,30%; no “máximo acordo” o sexo feminino possui uma taxa de 1,80% enquanto o sexo 

masculino manifesta o dobro da percentagem, ou seja, 3,60%. Assim, podemos referir que 

apesar de estarmos a falar de pequenas percentagens, os rapazes manifestam atitudes mais 

agressivas do que as raparigas, pelo que consideram ser importante mostrar aos colegas que 

podem meter-se em brigas. A obtenção destes resultados vai de encontro aos obtidos por Silva 

(2010) que refere que os rapazes manifestam mais atitudes agressivas, principalmente nas que 

se relacionam com o bullying direto, como é o caso das brigas. Também Brizendine (2007) 

mostra através dos seus estudos que os rapazes apresentam níveis mais altos de agressão, 

competividade, atitudes agressivas e brincadeiras mais estouvadas do que as meninas, com 

uma tendência de predomínio da agressão física. 
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9.4.3.2- Escala de atitudes em contexto escolar de acordo com a idade 

Apresentamos os resultados do nosso estudo relativamente à escala de atitudes em 

contexto escolar de acordo com a idade.  

 

Tabela 30- Escala de atitudes em contexto escolar de acordo com a idade 

 

Itens Idade % Idade % Idade % Idade % Idade % Idade % Idade %

12 5,40% 12 1,30% 12 0,80% 12 1,30% 12 0,30% 12 0,50% 12 1,00%

13 18,70% 13 2,60% 13 2,60% 13 1,50% 13 1,30% 13 1,30% 13 1,00%

14 16,40% 14 3,80% 14 4,60% 14 3,10% 14 1,80% 14 0,80% 14 1,30%

15 10,20% 15 2,60% 15 1,30% 15 2,80% 15 0,80% 15 0,30% 15 1,00%

16 2,80% 16 0,50% 16 1,50% 16 0,00% 16 1,00% 16 0,30% 16 1,00%

17 1,50% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,50% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,00%

12 7,70% 12 0,30% 12 0,30% 12 1,30% 12 0,30% 12 0,00% 12 0,80%

13 18,40% 13 3,10% 13 0,80% 13 2,60% 13 0,30% 13 1,00% 13 2,80%

14 17,10% 14 2,80% 14 2,80% 14 3,10% 14 2,30% 14 0,80% 14 2,80%

15 11,50% 15 1,80% 15 1,30% 15 1,50% 15 0,50% 15 0,30% 15 2,00%

16 3,80% 16 0,00% 16 1,30% 16 0,30% 16 0,30% 16 0,30% 16 1,30%

17 1,80% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,80%

12 7,40% 12 1,30% 12 0,50% 12 1,00% 12 0,30% 12 0,00% 12 0,00%

13 21,70% 13 1,50% 13 1,00% 13 1,80% 13 0,30% 13 1,00% 13 1,50%

14 17,90% 14 5,10% 14 2,60% 14 1,50% 14 1,50% 14 1,30% 14 1,80%

15 11,30% 15 1,50% 15 1,80% 15 1,30% 15 0,80% 15 0,80% 15 1,50%

16 3,80% 16 0,80% 16 0,30% 16 0,80% 16 0,50% 16 0,50% 16 0,50%

17 1,50% 17 0,30% 17 0,50% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,00%

P.12

P.21

Mínimo 

acordo

P.10

Pouco

 acordo
Descordo

Nem 

concordo 
Concordo

Muito 

acordo

Máximo 

acordo

 

 

Da análise da tabela 30 podemos atestar que o grupo etário 13- 14 anos é o que revela 

maiores indíces percentuais em todos os itens tanto no “máximo acordo” como no “mínimo 

acordo”. Também verificamos que com os alunos mais velhos possuem percentagens muito 

mais baixas em todos os itens tanto no “máximo acordo” como no “mínimo acordo”. 

A obtenção destes resultados vai uma vez mais de encontro aos dados que obtivemos 

com o estudo efetuado com o Questionávio de Exclusão Social e Violência Escolar- QEVE, 

que comprova que os alunos que se situam na faixa etária dos 13-14 anos apresentam maiores 

níveis de vitimação e agressão, sendo também os que manifestam uma maior frequência de 

atitudes sexistas e agressivas tanto em contexto escolar como no relacionamento com o seu 

grupo de pares. 

Ao analisarmos o item P.10 “o rapaz ou rapariga que tem medo de algum colega da 

escola é um cobarde” obteve no “mínimo acordo” as seguintes percentagens: 12 anos- 5,40%; 

13 anos- 18,70%; 14 anos- 16,40%; 15 anos- 10,20%; 16 anos- 2,80% e 17 anos- 1,50%. 
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Relativamente ao “máximo acordo” as frequências são as seguintes: 12 anos- 1%; 13 anos- 

1%; 14 anos- 1,30%; 15 anos- 1%; 16 anos- 1% e 17 anos- 0%. Desta análise podemos 

concluir que apesar das baixas percentagens é no grupo dos 14 anos que a percentagem do 

“máximo acordo” é mais alta, havendo ainda a referir que no grupo dos alunos com 17 anos 

nenhum aluno manifestou o seu “máximo acordo” relativamente a considerar que o rapaz ou 

rapariga que tem medo de algum colega da escola é um cobarde, revelando deste modo uma 

maturidade que lhes permite desvincular das crenças irracionais. 

No que concerne ao item P.12 “os professores (as) não devem intervir nas brigas que 

ocorrem entre alunos” e atendendo às respostas que os alunos deram no que alude ao “mínimo 

acordo” as frequências obtidas são as seguintes: 12 anos- 7,70%; 13 anos- 18,40%; 14 anos- 

17,10%; 15 anos- 11,50%; 16 anos- 3,80% e 17 anos- 1,80% enquanto no que diz respeito ao 

“máximo acordo” as percentagens são: 12 anos- 0,80%; 13 anos- 2,80%; 14 anos- 2,80%; 15 

anos- 2%; 16 anos- 1,30% e 17 anos- 0,80%. De acordo com os resultados obtidos podemos 

aferir que o grupo dos 13 e 14 anos obtiveram, no “máximo acordo”, as percentagens mais 

altas com 2,80% e que o grupo dos 12 anos e dos 17 anos alcançaram as percentagens mais 

baixas com 0,80%. Deste modo os alunos dos 13- 14 anos são os que têm uma postura mais 

vincada, manifestando a sua concordância com a não intervenção dos professores nos 

comportamentos agressivos manifestados pelos alunos. Esta atitude pode ser justificada por 

ser este o grupo etário, que no nosso estudo realizado com o Questionário de Exclusão e 

Violência Escolar- QEVE, maior percentagem obteve na escala de agressão, não estando por 

isso interessados que em o professor intervenha na resolução da situação de agressão. 

Relativamente ao item P.21 “convém mostrar aos teus colegas que podes meter-te em 

brigas” as percentagens obtidas nas respostas com “mínimo acordo” foram as seguintes: 12 

anos: 7,40%; 13 anos- 21,70%; 14 anos- 17,90%; 15 anos- 11,30%; 16 anos- 3,80% e 17 

anos- 1,50% já no que respeita ao “máximo acordo” foram obtidas as seguintes frequências: 

12 anos- 0%; 13 anos- 1,50%; 14 anos- 1,80%; 15 anos- 1,50%; 16 anos- 0,50% e 17 anos- 

0%. Fica evidente que os jovens dos 12 e 17 anos não consideram importante mostrar aos 

colegas que podem meter-se em brigas, por isso a percentagem das suas respostas no 

“máximo acordo” é 0% e uma vez mais é o grupo etário de 13 e 14 anos que obteve os níveis 

percentuais mais altos, manifestando assim que convém mostrar aos colegas que podem 

meter-se em brigas, como forma de afirmação e de ganhar reputação (Pereira, 2000). 
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 9.4.3.3- Escala de atitudes em contexto escolar de acordo com o ano de 

escolaridade 

Apresentamos os resultados do nosso estudo no que concerne à escala de atitudes em 

contexto escolar de acordo com o ano de escolaridade. 

 

Tabela 31- Escala de atitudes em contexto escolar de acordo com o ano de 

escolaridade 

 

  

Mínimo  

acordo 

Pouco 

 acordo 
Discordo 

Nem concordo  

nem discordo 
Concordo 

Muito  

acordo 

Máximo  

acordo 

Itens Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % 

P.10 

7º 18,90% 7º 3,30% 7º 2,80% 7º 3,10% 7º 1,30% 7º 1,00% 7º 2,00% 

8º 22,30% 8º 3,80% 8º 3,80% 8º 2,80% 8º 1,50% 8º 1,30% 8º 1,50% 

9º 13,80% 9º 3,80% 9º 4,30% 9º 3,30% 9º 2,60% 9º 0,80% 9º 1,80% 

P.12 

7º 21,70% 7º 1,80% 7º 0,50% 7º 3,30% 7º 1,30% 7º 0,80% 7º 3,10% 

8º 22,50% 8º 3,30% 8º 2,60% 8º 2,60% 8º 1,30% 8º 0,50% 8º 4,30% 

9º 16,10% 9º 3,10% 9º 3,30% 9º 2,80% 9º 1,00% 9º 1,00% 9º 3,10% 

P.21 

7º 22,30% 7º 2,80% 7º 1,30% 7º 2,60% 7º 1,00% 7º 0,80% 7º 1,80% 

8º 24,30% 8º 4,60% 8º 2,60% 8º 2,60% 8º 0,30% 8º 1,30% 8º 1,50% 

9º 17,10% 9º 3,10% 9º 2,80% 9º 1,50% 9º 2,30% 9º 1,50% 9º 2,00% 

 

Da observação da tabela 31 podemos retirar as seguintes ilações: os alunos do 8º ano 

são os que revelam as percentagens mais elevadas em todos os itens, relativamente ao 

“mínimo acordo”, já no que diz rspeito ao “máximo acordo” os níveis percentuais mais 

elevados encontram-se repartidos pelos 3 anos de escolaridade. 

No item P.10 “o rapaz ou rapariga que tem medo de algum colega da escola é um 

cobarde” obteve no “máximo acordo” as seguintes percentagens: 7º ano- 2%; 8º ano-1,5% e 

9º ano-1,80%. De acordo com estes resultados podemos dizer que o 7º ano é o nível de 

escolaridade que mais concorda que os alunos que revelam medo de colega é um cobarde. A 

obtenção deste resultado pode encontrar a sua explicação no facto dos alunos do 7º ano serem 

os mais novos do estudo e segundo diversos autores, os que mais sofrem ameaças por parte 

dos alunos de níveis de escolaridade mais avançados, sendo que a frequência de serem 

ameaçados diminui à medida que aumenta a idade (Matos & Carvalhosa, 2001; Olweus, 1994; 

Sullivan, 2000). 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 238  

 

Como podemos constatar na análise ao item P.12 “os professores (as) não devem 

intervir nas brigas que ocorrem entre alunos” e atendendo às respostas que os alunos deram no 

que refere ao “máximo acordo” as frequências obtidas são as seguintes: 7º ano- 3,10%; 8º 

ano- 4,30% e 9º ano- 3,10%, o que nos apraz dizer que os alunos matriculados no 8º ano são 

os que menos interesse manifestam em que os professores intervenham em situações de 

agressão. Pensamos que esta atitude se deve ao facto dos alunos deste ano de escolaridade 

serem os que manifestam mais condutas agressivas (Rigby, 2007; Sharp &Smith, 1994), não 

estando por isso interessados em que os professores intervenham na sua resolução. 

No que diz respeito ao item P.21 “convém mostrar aos teus colegas que podes meter-te 

em brigas” as percentagens obtidas nas respostas com “máximo acordo” foram as seguintes: 

7º ano: 1,80%; 8º ano: 1,5% e 9º ano: 2%. Da análise deste item podemos constatar que o 9º 

ano é o nível de escolaridade que mais acordo revela com esta atitude, uma vez que são os 

alunos mais velhos que intimidam os mais novos, portanto é necessário manifestar poder 

como forma de os intimidar e nada melhor do que evidenciar perante os colegas que pode 

envolver-se em brigas. 

Os resultados obtidos no nosso estudo permitem-nos constatar que as atitudes 

agressivas diminuem com o aumento dos anos de escolaridade, o que também se verifica com 

a frequência do bullying (DeHaan, 1997; Olweus, 1993; Salmon, James & Smith, 1998). 
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9.4.3.4- Escala de atitudes em contexto escolar de acordo com os agrupamentos 

Apresentamos os resultados do nosso estudo no que diz respeito à escala de atitudes 

em contexto escolar, fazendo uma comparação com os dados obtidos no Agrupamento de 

Ensino Regular e o Agrupamento TEIP. 

 

Tabela 32- Escala de atitudes em contexto escolar de acordo com os agrupamentos 

 

Itens Escola % Escola % Escola % Escola % Escola % Escola % Escola %

Regular 33,20% Regular 7,20% Regular 5,10% Regular 5,40% Regular 3,60% Regular 2,60% Regular 3,10%

TEIP 21,70% TEIP 3,80% TEIP 5,90% TEIP 3,80% TEIP 1,80% TEIP 0,50% TEIP 2,30%

Regular 34,50% Regular 5,10% Regular 3,30% Regular 5,90% Regular 1,80% Regular 1,80% Regular 7,70%

TEIP 25,80% TEIP 3,10% TEIP 3,10% TEIP 2,80% TEIP 1,80% TEIP 0,50% TEIP 2,80%

Regular 37,60% Regular 6,40% Regular 3,60% Regular 3,10% Regular 2,80% Regular 2,60% Regular 4,10%

TEIP 26,10% TEIP 4,10% TEIP 3,10% TEIP 3,60% TEIP 0,80% TEIP 1,00% TEIP 1,30%

Máximo 

acordo

P.10

P.12

P.21

Mínimo 

acordo

Pouco

 acordo
Descordo

Nem concordo 

nem descordo
Concordo

Muito 

acordo

 

 

Da análise da tabela 32 podemos aludir que o agrupamento de Ensino Regular obteve 

percentagens mais elevadas em todos os itens no que concene ao “mínimo acordo” e ao 

“máximo acordo”, comparativamente às frequências obtidas pelo agrupamento TEIP. 

No item P.10 “o rapaz ou rapariga que tem medo de algum colega da escola é um 

cobarde”, no que diz respeito ao “discordo” o agrupamento TEIP obteve uma percentagem 

mais elevada (5,90%) do que o agrupamento de Ensino Regular (5,10%), assim podemos 

dizer que os alunos que frequentam o agrupamento TEIP revelam mais desacordo e 

consideram que os alunos que revelam medo de um colega não são considerados cobardes. 

Estas percentagens no que se refere ao “discordo” são corrobadas nas percentagens de 

“mínimo acordo” e “máximo acordo” Assim no “mínimo acordo” as percentagens obtidas 

foram: agrupamento de Ensino Regular-33,20% e agrupamento TEIP-21,70% no que se refere 

ao “máximo acordo” as frequências foram: agrupamento de Ensino Regular- 3,10% e 

agrupamento TEIP- 2,30%. 

O item P.12 “os professores (as) não devem intervir nas brigas que ocorrem entre 

alunos” obteve no que diz respeito ao “mínimo acordo” as seguintes frequências: 

agrupamento de Ensino Regular- 34,50%; agrupamento TEIP- 25,80%, tornando-se assim 

evidente que os alunos que frequentam o agrupamento de Ensino Regular consideram que os 

professores não devem intervir nas brigas que ocorrem entre os alunos. 
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Relativamente ao item item P.21 “convém mostrar aos teus colegas que podes 

meter-te em brigas”no que diz respeito ao “máximo acordo” o agrupamento de Ensino 

Regular obteve uma percentagem de 4,10% e o agrupamento TEIP uma frequência de 1,30%, 

revelando os alunos do agrupamento de Ensino Regular uma maior apetência para se envolver 

em brigas. 

De acordo com os resultados obtidos podemos mencionar que os alunos que 

frequentam o agrupamento de Ensino Regular manifestam uma maior percentagem de atitudes 

violentas em contexto escolar comparativamente aos alunos do agrupamento TEIP. 

 

 

9.4.4- Escala de atitudes em contexto familiar 

Apresentamos as estatísticas descritivas relativas à escala de atitudes em contexto 

familiar fazendo um estudo comparativo relativamente ao género, ao nível etário, ao ano de 

escolaridade e aos agrupamentos sobre os quais incidiu o nosso estudo. 

Tabela 33- Escala de atitudes em contexto familiar 

Itens 
Mínimo  

acordo 

Pouco 

 cordo 
Discordo 

Nem concordo  

nem discordo 
Concordo 

Muito  

acordo 

Máximo  

acordo 

Sem  

Resposta 
Total 

P.3 54,50% 7,40% 6,10% 10,00% 3,80% 5,60% 12,50% 0,00% 100,00% 

P.6 83,90% 3,30% 1,80% 3,10% 3,10% 2,30% 2,60% 0,00% 100,00% 

P.18 36,80% 10,50% 5,90% 13,60% 8,40% 7,40% 17,40% 0,00% 100,00% 

P.23 31,50% 13,00% 10,20% 16,90% 6,10% 4,90% 17,40% 0,00% 100,00% 

P.26 29,90% 15,30% 11,80% 11,50% 7,20% 6,60% 17,40% 0,30% 100,00% 

P.30 45,00% 14,30% 12,50% 7,40% 7,20% 3,10% 10,50% 0,00% 100,00% 

P.34 47,60% 12,30% 7,70% 11,00% 6,40% 3,10% 12,00% 0,00% 100,00% 

P.36 21,70% 11,30% 10,50% 13,80% 9,00% 7,70% 26,10% 0,00% 100,00% 

P.37 32,50% 14,10% 10,00% 16,60% 6,10% 9,00% 11,80% 0,00% 100,00% 

 

Da análise da tabela 33 podemos mencionar que no que concerne ao item P.3 “uma 

solução aceitável para diminuir o desemprego seria não incentivar o trabalho da mulher fora 

de casa” no que se refere ao “mínimo acordo” mais de metade dos alunos (54,50%) não 

concorda com esta afirmação, demonstrando que a diminuição do desemprego não se resolve 

pelo não incentivo do trabalho da mulher fora de casa. 

No que diz respeito ao item P.6 “para o bem dos seus filhos, a mulher deve suportar a 

violência do seu marido ou companheiro, sem o denunciar” o termo “mínimo acordo” atinge a 
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percentagem mais elevada desta escala (83,90%), o que quer dizer que quase a totalidade 

dos alunos inquiridos considera esta atitude inadequada. 

Relativamente aos itens P.18 “no caso de um dos pais ter de deixar de trabalhar para 

cuidar dos filhos conviria que fosse a mulher”, P.23 “o melhor é que o homem assuma a 

responsabilidade nas principais decisões familiares” e P.26 “há que castigar com dureza as 

crianças para corrigir a sua maldade natural” obtiveram uma frequência de 17,40% no que 

concerne ao “máximo acordo”, assim podemos dizer que existe uma percentagem 

considerável de alunos a considerar que deve ser o homem a assumir a responsabilidade nas 

principais decisões familiares, pelo que em caso de necessidade deverá ser a mulher a deixar 

de trabalhar para poder tomar conta dos filhos e estes devem ser castigados com dureza para 

corrigir a sua maldade natural. A concordância com este tipo de atitudes pode encontrar a sua 

justificação na herança cultural que os alunos recebem dos seus pais e em que se considera 

que em casa “quem deve vestir as calças é o homem”, cabendo a este a tomada de decisões. 

No que concerne ao item P.30 “um bom pai deve mostrar ao resto da sua família quem 

é que manda” obteve um índice percentual de 45%, o que significa que quase metade dos 

alunos não concorda que o homem/pai deve possuir uma atitude machista, ostentando o seu 

poder perante a restante família. 

O item P.34 “a violência que acontece dentro de casa é um assunto da família e não 

deve sair daí” obteve no “mínimo acordo” uma percentagem de 47,60%, revelando que quase 

metade dos inquiridos considera que a violência dentro de casa é um assunto que extravasa a 

família, no entanto ainda existe uma percentagem considerável de alunos que revela “muito 

acordo” (12%) e que “concorda” (3,10%), o que não deixa de revelar-se preocupante. Não 

podemos, no entanto, esquecer que a violência doméstica é uma problemática que atinge 

muitas famílias e alguns jovens acabam por considerar a violência que acontece dentro de 

casa como algo “normal” ou aceitável”. Também não podemos esquecer que existe o mito de 

que “entre marido e mulher não metas a colher” que muitas vezes se prepetua e é transmitido 

aos mais jovens, no entanto a violência não atinge só os membros da famíliauma vez que é 

um problema de saúde pública, que não pode ser tolerado, porque as suas consequências 

diretas e indiretas são devastadoras. 

Relativamente ao item P.36 “às vezes pode ser necessário que os pais deem uma 

bofetada nos seus filhos para que estes aprendam” o “máximo acordo” atinge uma frequência 

mais elevada (26,10%) do que o “mínimo acordo” (21,70%), o que significa que os alunos 

consideram que a agressão é uma forma de aprendizagem, revelando assim uma atitude 
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agressiva que os pode conduzir a comportamentos agressivos como forma de obterem o que 

desejam, o que vai de encontro ao que referem Beane (2006:125) e Pereira (1997:27) ao 

considerar que muitas vezes os agressores manifestam a crença na força como meio predileto 

para a resolução dos problemas. Podemos assim dizer que a concordância com esta atitude 

pode conduzir os alunos a comportamentos agressivos. 

No que alude ao item P.37 “se os pais escutam demasiado os seus filhos, estes podem 

tornar-se uns “queixinhas”, a percentagem obtida no “mínimo acordo” (32,50%) é muito 

superior à alcançada no “máximo acordo” (11,80%), o que significa que os jovens inquiridos 

esperam encontrar nos pais, alguém que ouça os seus problemas, não se tornando 

“queixinhas” por tomarem tal atitude. A obtenção destes resultados relativamente a esta 

atitude vai de encontro aos obtidos no estudo realizado com o questionário de exclusão social 

e violência escolar, no qual os alunos revelaram a conduta de recorrer aos pais (mãe 65% e 

pai 57,80%) para ajudar/prestar auxílio quando ocorrerm situações de vitimação/agressão na 

escola. 
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9.4.4.1- Escala de atitudes em contexto familiar de acordo com o género 

Apresentamos de seguida as distribuições de frequências das respostas dadas aos 

diferentes itens da escala de atitudes em contexto familiar de acordo com o género masculino 

e feminino. 

Tabela 34- Escala de atitudes em contexto familiar de acordo com o género 

 

  

Mínimo  

acordo 

Pouco 

 acordo 
Discordo 

Nem 

concordo  

nem discordo 

Concordo 
Muito  

acordo 

Máximo  

acordo 

Itens Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % 

P.3 
F 32,20% F 4,60% F 2,60% F 4,60% F 1,00% F 1,00% F 4,60% 

M 22,30% M 2,80% M 3,60% M 5,40% M 2,80% M 4,60% M 7,90% 

P.6 
F 45,00% F 1,30% F 0,30% F 1,50% F 1,00% F 0,50% F 1,00% 

M 38,90% M 2,00% M 1,50% M 1,50% M 2,00% M 1,80% M 1,50% 

P.18 
F 19,70% F 6,10% F 3,10% F 7,20% F 3,10% F 3,80% F 7,70% 

M 17,10% M 4,30% M 2,80% M 6,40% M 5,40% M 3,60% M 9,70% 

P.23 
F 17,10% F 7,20% F 5,90% F 7,40% F 2,00% F 1,30% F 9,70% 

M 14,30% M 5,90% M 4,30% M 9,50% M 4,10% M 3,60% M 7,70% 

P.26 
F 17,20% F 9,50% F 5,40% F 5,40% F 3,60% F 2,80% F 6,90% 

M 12,80% M 5,90% M 6,40% M 6,20% M 3,60% M 3,80% M 10,50% 

P.30 
F 26,60% F 7,40% F 7,40% F 3,60% F 1,50% F 1,50% F 2,60% 

M 18,40% M 6,90% M 5,10% M 3,80% M 5,60% M 1,50% M 7,90% 

P.34 
F 26,60% F 6,40% F 2,80% F 4,90% F 3,30% F 1,80% F 4,90% 

M 21,00% M 5,90% M 4,90% M 6,10% M 3,10% M 1,30% M 7,20% 

P.36 
F 10,50% F 6,90% F 5,90% F 6,90% F 5,60% F 2,80% F 12,00% 

M 11,30% M 4,30% M 4,60% M 6,90% M 3,30% M 4,90% M 14,10% 

P.37 
F 16,60% F 8,20% F 4,60% F 10,00% F 3,60% F 3,10% F 4,60% 

M 15,90% M 5,90% M 5,40% M 6,60% M 2,60% M 5,90% M 7,20% 

 

Na tabela 34 pode observar-se que no “mínimo acordo” as raparigas obtêm 

percentagens mais elevadas em todos os itens, já no que se refere ao “máximo acordo” as 

frequências mais altas repartem-se entre os elementos do sexo masculino e feminino. Assim 

no que diz respeito ao item P.3 “uma solução aceitável para diminuir o desemprego seria não 

incentivar o trabalho da mulher fora de casa” no que alude ao “mínimo acordo” obteve as 

seguintes percentagens: sexo feminino-32,20%; sexo masculino- 22,30% alcançando no 

“máximo acordo” as seguintes frequências: sexo feminino- 4,60%; sexo masculino- 7,90% o 

que significa que as raparigas manifestam mais desacordo do que os rapazes, nesta atitude de 

que a solução para diminuir o desemprego passa por desencitivar a mulher a trabalhar fora de 

casa. Esta discordância por parte dos elementos do sexo feminino parece-nos óbvia, já que 
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cada vez mais existe uma emancipação das mulheres que passa por possuir uma carreira 

profissional.  

No que se refere ao item P.6 “para o bem dos seus filhos, a mulher deve suportar a 

violência do seu marido ou companheiro, sem o denunciar” no que diz respeito ao “mínimo 

acordo” os níveis percentuais são: sexo feminino- 45%; sexo masculino- 38,90% e no 

“máximo acordo” as percentagens são: sexo feminino-1%; sexo masculino- 1,50% o que 

expressa uma vez mais um maior desacordo por parte das raparigas, embora as frequências 

obtidas no “máximo acordo” sejam muito baixas e não revelem grande discrepância entre os 

géneros. Assim é evidente que tanto rapazes como raparigas consideram que a mulher não 

deve suportar a violência por parte do seu marido ou companheiro, sem o denunciar, o que 

revela uma evolução no estigma social e uma mudança de mentalidades que considerava que 

ambos os sexos eram educados socialmente a manter o silêncio, “aguentando” a relação 

abusiva sem pedir ajuda (Dobash & Dobash, 1992; Straus, 1999). 

Relativamente ao item P.18 “no caso de um dos pais ter de deixar de trabalhar para 

cuidar dos filhos conviria que fosse a mulher” as frequências exteriorizadas no “mínimo 

acordo” são: sexo feminino- 19,70%; sexo masculino- 17,10% e no “máximo acordo”: sexo 

feminino- 7, 70%; sexo masculino- 9,70% o que exprime que neste item os rapazes revelam 

maior acordo de que caso um dos cônjuges tenha que deixar de trabalhar, deve ser a mulher a 

ficar em casa para tomar conta dos filhos. A justificação desta atitude por parte dos elementos 

do sexo masculino pode estar na herança cultural que é transmitida aos rapazes de que deve 

ser o homem a “governar a casa”.  

No que concerne ao item P.23 “o melhor é que o homem assuma a responsabilidade 

nas principais decisões familiares” as raparigas obtêm percentagens mais elevadas no 

“mínimo acordo” (sexo feminino- 17,10%; sexo masculino- 14,30%) como no “máximo 

acordo” (sexo feminino- 9,70%; sexo masculino-7,70%), no entanto no “concordo” os rapazes 

obtiveram uma percentagem mais elevada (sexo feminino- 3,10%; sexo masculino-5,40%). 

Esta discrepância de resultados pode ser legitimada pela perceção que alguns jovens ainda 

têm de que é o homem que assume as responsabilidades nas principais decisões familiares.  

No que diz respeito ao item P.26 “há que castigar com dureza as crianças para corrigir 

a sua maldade natural” os níveis percentuais no “mínimo acordo” são: sexo feminino- 

17,20%; sexo masculino- 12,80% enquanto no “máximo acordo” foram obtidos os seguintes 

resultados: sexo feminino- 6;90%; sexo masculino-10,50% o que denota uma tendência para 

as raparigas manifestarem um maior desacordo perante a atitude de castigar com dureza as 
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crianças para corrigir a sua maldade natural. A obtenção destes resultados podem ser 

explicada porque os elementos do sexo masculino consideram que castigar as crianças é uma 

forma de manifestar o seu poder, por isso revelam frequências mais elevadas no “máximo 

acordo” ou podem encontrar justificação na apetência que os elementos do sexo feminino 

manifestam para proteger as crianças através do seu instinto maternal, pelo que o sexo 

feminino obtem percentagens mais altas no “mínimo acordo”. 

No que alude ao item P.30 “um bom pai deve mostrar ao resto da sua família quem é 

que manda” no que diz respeito ao “mínimo acordo” os valores percentuais são: sexo 

feminino- 26,60%; sexo masculino- 18,40% já no que alude ao “máximo acordo” as 

percentagens são: sexo feminino- 2,60%; sexo masculino: 7,90%, sendo evidente que os 

alunos do sexo masculino estão mais de acordo com esta atitude de violência em meio 

familiar, uma vez que a nível social e cultural, muitas são as famílias que transmitem aos seus 

filhos que é o homem que manda e muitas vezes este é entendido, tanto no seio familiar como 

na sociedade, como sendo um ser soberano. A obtenção destes resultados está em 

concordância com o referido por Maria José Diaz Aquado que afirma que “se sigue 

transmitindo a los alunos que son superiores a las mujeres; y que deben ocultar la debilidade, 

el afecto y la sensibilidade” (2002:49). 

Relativamente ao item P.34 “a violência que acontece dentro de casa é um assunto da 

família e não deve sai daí” os resultados obtidos são os seguintes: “máximo acordo” (sexo 

feminino- 4,90%; sexo masculino- 7,20%), no “mínimo acordo”( sexo feminino- 26,60%; 

sexo masculino- 21%) e no “concordo” (sexo feminino- 3,30%; sexo masculino- 3,10%). 

Como podemos constatar no que diz respeito ao “concordo” as percentagens obtidas são 

muito similares já no “mínimo acordo” os índices percentuais revelam alguma discrepância, 

manifestando as raparigas um maior desacordo relativamente a esta atitude. Não podemos 

esquecer que o comportamento de uma pessoa obedece a atitudes e valores mais ou menos 

internalizados, assim a violência que acontece dentro de casa é muitas vezes aceite como 

“normal”, tornando-se um assunto da família, o que acaba por ser o reflexo de uma crise de 

valores que se está em ascenção na nossa sociedade. O mundo está cada vez mais globalizado, 

a informação chega diariamente aos lares, mostrando uma infinidade de cenários de violência 

e a família acaba por “acatar e aceitar” a violência do seu meio familiar, transmitindo aos 

filhos que os comportamentos violentos são “algo normal” e isso vai perpetuar-se nas 

condutas dos seus filhos.  
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O meio familiar ainda é considerado um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento físico, mental e psicológico de seus membros um lugar “sagrado” devendo 

ser desprovido de conflitos. No entanto, para se chegar às raízes do problema da violência 

doméstica é necessário modificar este mito de família, enquanto instituição intocável, para 

que os atos violentos ocorridos no contexto familiar não permaneçam no silêncio, mas sejam 

denunciados a autoridades competentes a fim de que se possam tomar providências. 

De acordo com os resultados obtidos no nosso estudo as raparigas evidenciam mais 

dificuldade em aceitar a violência familiar como um assunto familiar que não deve extravasar 

para a sociedade, já os rapazes demonstram maior concordância com esta atitude de que a 

violência que acontece dentro de casa é um assunto da família e não deve sair daí, talvez por 

serem educados de forma estereotipada que associam o sexo masculino a uma série de 

caraterísticas como a agressividade, a competitividade, a dureza e insensibilidade (Bakan, 

1966 citado por Diaz- Aguado, 2002:38). 

A herança social e cultural que é incutida aos jovens e a forma sexista de construir a 

identidade masculina origina a que exista uma “superior tendencia de los adolescentes a 

comportarse y a justificar la violencia en mayor medida que las adolescentes y la superior 

tendencia de ellas a sentirse culpables, con menor autoestima y tendência a la depresión que 

ellos (Bybees, 1998 citado por Diaz- Aguado, 2002:37) e parece justificar os resultados que 

obtivemos no nosso estudo no que diz respeito aos iten P.36 “às vezes pode ser necessário que 

os pais deem uma bofetada nos seus filhos para que estes aprendam” e P.37 “se os pais 

escutam demasiado os seus filhos, estes podem tornar-se uns “queixinhas” em que os rapazes 

obtêm maior frequências no que diz respeito ao “ máximo acordo” (P. 36: sexo feminino- 

12%; sexo masculino: 14,10% e P.37: sexo feminino- 4,60%; sexo masculino- 7,20%) e ao 

“muito acordo” (P. 36: sexo feminino- 2,80%; sexo masculino: 4,90% e P.37: sexo feminino- 

3,10%; sexo masculino- 5,90%).  

Os resultados obtidos no nosso estudo corroboram com os obtidos em estudos 

realizados nas últimas décadas (Caron & Carter, 1997; Diaz- Aguado, 1999, 2002; 

Golombock & Fivush, 1994) no que diz respeito às atitudes face à violência de acordo com 

género, uma vez que os elementos do sexo masculino manifestam tendência para entender a 

violência familiar como um problema privado com escassa relevância social e exteriorizam 

atitudes mais rígidas e coercitivas do que as raparigas. 
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9.4.4.2- Escala de atitudes em contexto familiar de acordo com a idade 

Segue-se a tabela 35 que apresenta as frequências relativas às respostas á escala de 

atitudes em contexto escolar de acordo com a idade. 

 

Tabela 35- Escala de atitudes em contexto familiar de acordo com a idade 

 

Itens Idade % Idade % Idade % Idade % Idade % Idade % Idade %

12 5,90% 12 0,00% 12 0,50% 12 2,00% 12 0,50% 12 0,00% 12 1,50%

13 17,40% 13 2,80% 13 1,50% 13 2,00% 13 1,00% 13 0,80% 13 3,30%

14 16,10% 14 3,10% 14 2,00% 14 2,80% 14 1,30% 14 2,30% 14 4,10%

15 12,00% 15 1,00% 15 1,30% 15 1,30% 15 0,50% 15 1,00% 15 1,80%

16 2,60% 16 0,30% 16 0,30% 16 0,80% 16 0,50% 16 1,50% 16 1,30%

17 0,50% 17 0,30% 17 0,50% 17 1,00% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,50%

12 9,20% 12 0,30% 12 0,00% 12 0,30% 12 0,30% 12 0,30% 12 0,30%

13 24,80% 13 1,30% 13 0,50% 13 0,50% 13 0,30% 13 0,80% 13 0,80%

14 25,30% 14 1,00% 14 0,80% 14 1,50% 14 1,50% 14 0,30% 14 1,30%

15 16,40% 15 0,50% 15 0,50% 15 0,50% 15 0,30% 15 0,50% 15 0,30%

16 5,60% 16 0,30% 16 0,00% 16 0,00% 16 0,80% 16 0,50% 16 0,00%

17 2,60% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00%

12 4,60% 12 0,80% 12 1,30% 12 1,80% 12 0,00% 12 0,80% 12 1,30%

13 10,70% 13 3,60% 13 0,50% 13 3,60% 13 2,60% 13 2,30% 13 5,60%

14 10,70% 14 3,10% 14 1,80% 14 5,10% 14 3,10% 14 3,60% 14 4,30%

15 7,70% 15 2,00% 15 1,30% 15 1,30% 15 2,00% 15 0,30% 15 4,30%

16 2,30% 16 0,30% 16 0,80% 16 1,30% 16 0,80% 16 0,50% 16 1,30%

17 0,80% 17 0,80% 17 0,30% 17 0,50% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,50%

12 1,50% 12 1,50% 12 1,50% 12 2,80% 12 0,30% 12 0,50% 12 2,30%

13 11,30% 13 3,80% 13 2,30% 13 3,10% 13 1,50% 13 1,80% 13 5,10%

14 10,20% 14 3,60% 14 4,10% 14 6,10% 14 1,80% 14 1,80% 14 4,10%

15 5,40% 15 3,10% 15 1,50% 15 3,10% 15 0,80% 15 0,30% 15 4,90%

16 2,30% 16 0,30% 16 0,50% 16 1,80% 16 1,00% 16 0,50% 16 0,80%

17 0,80% 17 0,80% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,80% 17 0,00% 17 0,30%

12 1,30% 12 2,30% 12 0,50% 12 2,10% 12 1,30% 12 0,50% 12 2,60%

13 10,00% 13 4,90% 13 2,80% 13 1,80% 13 2,30% 13 2,10% 13 5,10%

14 8,20% 14 4,90% 14 5,40% 14 5,40% 14 1,00% 14 2,80% 14 4,10%

15 6,20% 15 2,30% 15 2,10% 15 1,80% 15 2,10% 15 1,30% 15 3,10%

16 2,60% 16 0,80% 16 1,00% 16 0,00% 16 0,50% 16 0,00% 16 2,30%

17 1,80% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,50% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,30%

12 3,10% 12 2,30% 12 1,80% 12 0,80% 12 0,50% 12 0,50% 12 1,50%

13 15,60% 13 2,30% 13 2,80% 13 2,30% 13 2,30% 13 0,80% 13 2,80%

14 13,60% 14 6,60% 14 4,60% 14 2,00% 14 2,00% 14 0,80% 14 2,00%

15 8,20% 15 2,80% 15 1,80% 15 1,80% 15 1,80% 15 0,00% 15 2,60%

16 3,10% 16 0,00% 16 1,30% 16 0,30% 16 0,30% 16 0,80% 16 1,50%

17 1,50% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,00%

12 4,60% 12 1,00% 12 1,30% 12 1,30% 12 0,50% 12 0,50% 12 1,30%

13 13,60% 13 3,10% 13 1,50% 13 2,30% 13 2,30% 13 1,80% 13 4,30%

14 16,40% 14 4,60% 14 3,30% 14 3,60% 14 1,80% 14 0,30% 14 1,80%

15 8,20% 15 2,00% 15 1,30% 15 2,80% 15 1,00% 15 0,30% 15 3,30%

16 3,10% 16 0,80% 16 0,30% 16 1,00% 16 0,80% 16 0,30% 16 1,00%

17 1,80% 17 0,80% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,30%

12 1,80% 12 1,80% 12 0,80% 12 1,50% 12 0,80% 12 0,80% 12 3,10%

13 7,70% 13 3,80% 13 3,10% 13 3,60% 13 2,80% 13 1,80% 13 6,10%

14 5,10% 14 2,30% 14 4,30% 14 5,40% 14 3,30% 14 2,80% 14 8,40%

15 3,30% 15 2,60% 15 1,80% 15 2,30% 15 2,00% 15 1,30% 15 5,60%

16 2,00% 16 0,50% 16 0,30% 16 0,80% 16 0,00% 16 1,00% 16 2,60%

17 1,80% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,30%

12 2,30% 12 2,00% 12 0,50% 12 2,00% 12 1,30% 12 0,30% 12 2,00%

13 11,30% 13 3,60% 13 2,60% 13 4,90% 13 1,00% 13 2,80% 13 2,80%

14 9,20% 14 3,80% 14 4,60% 14 5,90% 14 1,00% 14 3,30% 14 3,80%

15 6,10% 15 3,10% 15 1,80% 15 2,60% 15 2,30% 15 1,30% 15 1,80%

16 2,30% 16 0,80% 16 0,30% 16 1,30% 16 0,50% 16 1,00% 16 1,00%

17 1,30% 17 0,80% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,30%

P.23

P.26

P.30

P.34

P.36

P.37

P.3

P.6

P.18

Máximo 

acordo

Mínimo 

acordo

Pouco

 acordo
Descordo

Nem concordo 

nem descordo
Concordo

Muito 

acordo
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De acordo com a análise à tabela 35, podemos referir que na escala de atitudes 

violentas em contexto familiar o grupo etário dos 13, 14 e 15 anos são os que obtêm maior 

taxas percentuais, em todos os itens, no que se refere ao “máximo acordo” e “muito acordo”. 

Como temos vindo a referir durante o nosso trabalho de investigação, uma vez mais se 

verifica que o grupo etário 13-14 anos é o que expressa mais atitudes violentas e mais 

condutas de agressão e vitimação. Este grupo etário parece ser o que demonstra maior 

dificuldade no processo de desenvolvimento pessoal e social, uma vez que os alunos desta 

faixa etária manifestam maior agressividade e um deficiente relacionamento com o seu grupo 

de pares e muitas vezes com o seu próprio “eu”, parecendo “viver em guerra com o mundo” 

adotando por isso atitudes e condutas reveladoras de alguma agressividade. 

Analisando os itens que obtiveram maiores indíceis percentuais no que se refere ao 

“máximo acordo”, destacamos o item P.36 “às vezes pode ser necessário que os pais deem 

uma bofetada nos seus filhos para que estes aprendam” que obteve as seguintes percentagens: 

12 anos- 3,10%; 13 anos- 6,10%; 14 anos- 8,40%; 15 anos- 5,60%; 16 anos- 2,60%; 17 anos- 

0,30%, o que é revelador que os alunos de 13 e 14 anos são os que exibem maior 

concordância com a atitude de violência dos pais para com os seus filhos. 

Outro item que também obteve maior frequência nesta escala de atitude foi o item 

P.18 “no caso de um dos pais ter de deixar de trabalhar para cuidar dos filhos conviria que 

fosse a mulher” alcançando os seguintes valores: 12 anos- 1,30%; 13 anos- 5,60%; 14 anos- 

4,30%; 15 anos- 4,30%; 16 anos- 1,30% e 17 anos- 0,50%, o que nos indica que os alunos de 

13 anos são os que divulgam maior concordância de que caso seja necessário deve ser a 

mulher a deixar de trabalhar para poder cuidar dos filhos, seguindo-se os grupos etários dos 

14 e 15 anos que obtiveram a mesma percentagem (4,30%). 

No item P.6 “para o bem dos seus filhos, a mulher deve suportar a violência do seu 

marido ou companheiro, sem o denunciar” verificamos a particularidade dos grupos etários 

dos 16 anos e 17 anos granjearem uma percentagem de 0%, no que diz respeito ao “máximo 

acordo” e ao “discordo” o que é revelador de alguma maturidade e de que nestas idades os 

adolescentes possuem uma mente mais segura, porque está melhor ordenada e controlada, o 

que se reflete nas suas atitudes e comportamentos destes. Deste modo podemos concluir que 

estes púberes não concordam que a mulher suporte a violência por parte do marido ou 

companheiro, indiciando uma maior confiança em si mesmos e uma autonomia mais arraigada 
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que se manifesta no domínio das próprias emoções e um maior equilíbrio social e 

emocional revelador de atitudes e condutas assertivas. 

 

 

9.4.4.3- Escala de atitudes em contexto familiar de acordo com o nível de 

escolaridade 

Em seguida, apresentam-se as distribuções de frequências das respsotas dadas aos 

diferentes itens da escla de atitudes em contexto familiar, tendo em conta o nível de 

escolaridade dos alunos inquiridos. 

 

Tabela 36- Escala de atitudes em contexto familiar de acordo com o nível de 

escolaridade 

 

  

Mínimo  

acordo 

Pouco 

 acordo 
Discordo 

Nem 

concordo  

nem 

discordo 

Concordo 
Muito  

acordo 

Máximo  

acordo 

Itens Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % 

P.3 

7º 16,10% 7º 2,30% 7º 2,60% 7º 3,60% 7º 1,00% 7º 0,80% 7º 6,10% 

8º 21,00% 8º 3,80% 8º 1,50% 8º 2,60% 8º 1,80% 8º 2,60% 8º 3,80% 

9º 17,40% 9º 1,30% 9º 2,00% 9º 3,80% 9º 1,00% 9º 2,30% 9º 2,60% 

P.6 

7º 25,80% 7º 1,30% 7º 0,50% 7º 1,30% 7º 1,00% 7º 0,80% 7º 1,80% 

8º 32,50% 8º 1,00% 8º 0,80% 8º 0,50% 8º 1,00% 8º 0,80% 8º 0,50% 

9º 25,60% 9º 1,00% 9º 0,50% 9º 1,30% 9º 1,00% 9º 0,80% 9º 0,30% 

P.18 

7º 12,30% 7º 3,30% 7º 1,80% 7º 4,90% 7º 1,50% 7º 2,80% 7º 5,90% 

8º 14,10% 8º 3,60% 8º 1,30% 8º 4,60% 8º 4,10% 8º 3,10% 8º 6,40% 

9º 10,50% 9º 3,60% 9º 2,80% 9º 4,10% 9º 2,80% 9º 1,50% 9º 5,10% 

P.23 

7º 9,00% 7º 4,60% 7º 3,30% 7º 5,40% 7º 1,30% 7º 1,30% 7º 7,70% 

8º 14,10% 8º 4,10% 8º 3,30% 8º 4,60% 8º 1,80% 8º 2,60% 8º 6,60% 

9º 8,40% 9º 4,30% 9º 3,60% 9º 6,90% 9º 3,10% 9º 1,00% 9º 3,10% 

P.26 

7º 6,40% 7º 5,40% 7º 3,60% 7º 4,60% 7º 3,10% 7º 2,30% 7º 7,20% 

8º 14,90% 8º 6,70% 8º 4,90% 8º 2,30% 8º 1,80% 8º 1,50% 8º 4,90% 

9º 8,70% 9º 3,30% 9º 3,30% 9º 4,60% 9º 2,30% 9º 2,80% 9º 5,40% 

P.30 

7º 13,00% 7º 3,60% 7º 4,90% 7º 3,10% 7º 2,60% 7º 1,00% 7º 4,30% 

8º 19,90% 8º 5,60% 8º 3,30% 8º 1,80% 8º 2,30% 8º 0,80% 8º 3,30% 

9º 12,00% 9º 5,10% 9º 4,30% 9º 2,60% 9º 2,30% 9º 1,30% 9º 2,80% 

P.34 

7º 14,30% 7º 3,10% 7º 3,30% 7º 3,10% 7º 1,80% 7º 1,80% 7º 5,10% 

8º 18,40% 8º 4,90% 8º 2,00% 8º 3,30% 8º 3,10% 8º 0,80% 8º 4,60% 

9º 14,80% 9º 4,30% 9º 2,30% 9º 4,60% 9º 1,50% 9º 0,50% 9º 2,30% 

P.36 

7º 6,40% 7º 5,40% 7º 2,80% 7º 4,60% 7º 1,80% 7º 2,00% 7º 9,50% 

8º 9,00% 8º 2,60% 8º 4,30% 8º 4,30% 8º 4,60% 8º 3,60% 8º 8,70% 

9º 6,40% 9º 3,30% 9º 3,30% 9º 4,90% 9º 2,60% 9º 2,00% 9º 7,90% 

P.37 

7º 9,50% 7º 6,10% 7º 3,10% 7º 4,30% 7º 2,00% 7º 1,80% 7º 5,60% 

8º 15,10% 8º 2,80% 8º 4,10% 8º 7,40% 8º 1,00% 8º 3,60% 8º 3,10% 

9º 7,90% 9º 5,10% 9º 2,80% 9º 4,90% 9º 3,10% 9º 3,60% 9º 3,10% 
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Como pode observar-se na tabela 36 os alunos que frequentam o 8º ano de 

escolaridade são os que manifestam, em todos os itens da escala de atitudes em contexto 

familiar, percentagens mais elevadas no que diz respeito ao “mínimo acordo”, já no “máximo 

acordo” o 7º ano evidencia níveis percentuais mais altos em todos os itens, excepto no P.18 

“no caso de um dos pais ter de deixar de trabalhar para cuidar dos filhos conviria que fosse a 

mulher” no qual o 8º ano atingiu uma frequência mais elevada (7º ano- 5,90%; 8º ano- 0,50%, 

9º ano- 5,10%). 

O item P.36 “às vezes pode ser necessário que os pais deem uma bofetada nos seus 

filhos para que estes aprendam” atingiu as percentagens mais altas no que se refere ao 

“máximo acordo” granjeando as seguintes frequências: 7º ano- 9,50%; 8º ano- 8,70%; 9º ano- 

7,90%, pelo que podemos mencionar que a concordância com esta atitude, de que se for 

necessário os pais podem dar uma bofetada nos seus filhos para que estes aprendam, vai 

diminuindo à medida que o ano de escolaridade aumenta, obtendo o 7º ano a percentagem 

mais elevada e o 9º ano a frequência mais baixa. 

No que concerne ao item P.6 “para o bem dos seus filhos, a mulher deve suportar a 

violência do seu marido ou companheiro, sem o denunciar” foi o que expressou os níveis 

percentuais mais baixas no que diz respeito ao “máximo acordo”: 7º ano- 1,80%; 8º ano- 

0,50%; 9º ano- 0,30%, assim podemos referir que apesar de apresentar percentagens muito 

baixas, também neste item a concordância de que para o bem dos seus filhos a mulher deve 

suportar situações de violência doméstica sem fazer denuncia, diminui à medida que aumenta 

o ano de escolaridade. As atitudes de violência diminuem com o aumento do ano de 

escolaridade, sendo mais evidentes no 7º ano. 

Relativamente ao item P.23 “o melhor é que o homem assuma a responsabilidade nas 

principais decisões familiares” no que se refere ao “máximo acordo” foram alcançados os 

seguintes resultados: 7º ano- 7,70%; 8º ano- 6,60%; 9º ano- 3,10%, o que nos permite referir 

que os alunos matriculados no 7º ano são os que manifestam maior concordância no que alude 

ao assumir, pelo homem, da responsabilidade nas principais decisões familiares. A obtenção 

destes resultados pode encontrar a sua justificação no facto dos jovens do 7º ano encararem as 

questões morais do ponto de vista materialista (ganhos próprios ou aprovação dos outros), ou 

seja os adolescentes desta idade (13anos) pela vulnerabilidade pessoal ao nível do juízo moral 

e do grupo de valores e pela instabilidade do grupo de referência, tendem a considerar 

sobretudo as opiniões dos outros, principalmente a do grupo de pares (Manual de PDA, 
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2004/2005) por isso emitem as suas opiniões não de acordo com o que pensam, mas de 

acordo com o que lhe foi sendo transmitido pelos progenitores, grupo de pares ou pela própria 

sociedade que manifesta claramente uma atitude sexista ao considerar o homem como 

principal mentor e decisor nas relações familiares. Gradualmente os jovens vão adquirindo 

maturidade e vão-se “desprendendo” dos mitos e ideologias que lhe foram sendo transmitidas, 

assim vão adotando atitudes mais coerentes e menos centradas no desejo de aceitação e de 

manifestação de poder, registando-se assim uma diminuição das atitudes agressivas à medida 

que o nível de escolaridade avança. 

A tendência para exibir atitudes favoráveis à violência tendem a diminuir com o 

avanço no nível de escolaridade pode ser constatado, relativamente ao “máximo acordo”, nos 

itens 34 “a violência que acontece dentro de casa é um assunto da família e não deve sai daí” 

(7º ano- 5,10%; 8º ano- 4,60%; 9º ano- 2,30%); P.30 “um bom pai deve mostrar ao resto da 

sua família quem é que manda” (7º ano- 4,30%; 8º ano- 3,30%; 9º ano- 2,80%); P.3 “Uma 

solução aceitável para diminuir o desemprego seria não incentivar o trabalho da mulher fora 

de casa” (7º ano- 6,10%; 8º ano- 3,80%; 9º ano- 2,60%). 
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9.4.4.4- Escala de atitudes em contexto familiar de acordo com os 

agrupamentos 

Apresenta-se, em seguida, a tabela relativa às distribuições de frequências da escala de 

atitudes em contexto familiar de acordo com os agrupamentos em estudo. 

 

Tabela 37- Escala de atitudes em contexto familiar de acordo com os agrupamentos 

Itens Escola % Escola % Escola % Escola % Escola % Escola % Escola %

Regular 31,50% Regular 4,30% Regular 3,10% Regular 7,40% Regular 2,80% Regular 2,30% Regular 8,70%

TEIP 23,00% TEIP 3,10% TEIP 3,10% TEIP 2,60% TEIP 1,00% TEIP 3,30% TEIP 3,80%

Regular 52,70% Regular 1,80% Regular 0,80% Regular 2,00% Regular 0,80% Regular 1,30% Regular 0,80%

TEIP 31,20% TEIP 1,50% TEIP 1,00% TEIP 1,00% TEIP 2,30% TEIP 1,00% TEIP 1,80%

Regular 22,80% Regular 5,90% Regular 3,80% Regular 7,40% Regular 3,80% Regular 4,90% Regular 11,50%

TEIP 14,10% TEIP 4,60% TEIP 2,00% TEIP 6,10% TEIP 4,60% TEIP 2,60% TEIP 5,90%

Regular 19,70% Regular 6,90% Regular 5,40% Regular 11,00% Regular 3,30% Regular 3,60% Regular 10,20%

TEIP 11,80% TEIP 6,10% TEIP 4,90% TEIP 5,90% TEIP 2,80% TEIP 1,30% TEIP 7,20%

Regular 20,80% Regular 8,20% Regular 6,20% Regular 7,90% Regular 4,10% Regular 5,10% Regular 7,90%

TEIP 9,20% TEIP 7,20% TEIP 5,60% TEIP 3,60% TEIP 3,10% TEIP 1,50% TEIP 9,50%

Regular 25,80% Regular 8,70% Regular 7,20% Regular 4,60% Regular 5,40% Regular 2,30% Regular 6,10%

TEIP 19,20% TEIP 5,60% TEIP 5,40% TEIP 2,80% TEIP 1,80% TEIP 0,80% TEIP 4,30%

Regular 30,20% Regular 6,40% Regular 4,30% Regular 7,90% Regular 4,30% Regular 1,80% Regular 5,10%

TEIP 17,40% TEIP 5,90% TEIP 3,30% TEIP 3,10% TEIP 2,00% TEIP 1,30% TEIP 6,90%

Regular 13,60% Regular 6,60% Regular 6,40% Regular 8,70% Regular 5,60% Regular 5,40% Regular 13,80%

TEIP 8,20% TEIP 4,60% TEIP 4,10% TEIP 5,10% TEIP 3,30% TEIP 2,30% TEIP 12,30%

Regular 15,30% Regular 8,70% Regular 7,20% Regular 12,80% Regular 3,80% Regular 4,30% Regular 7,90%

TEIP 17,10% TEIP 5,40% TEIP 2,80% TEIP 3,80% TEIP 2,30% TEIP 4,60% TEIP 3,80%

P.30

P.34

P.36

P.37

Máximo 

acordo

P.3

P.6

P.18

P.23

P.26

Mínimo 

acordo

Pouco

 acordo
Descordo

Nem concordo 

nem descordo
Concordo

Muito 

acordo

 

Como pode ver-se na tabela 37 as distribuições de frequências da escala de atitudes em 

contexto familiar atitudes violentas em contexto familiar, no que diz respeito ao “máximo 

acordo” não são relevantes em nenhum dos agrupamentos, ao contrário do que aconteceu nas 

escalas anteriores, em que o agrupamento de Ensino Regular manifestou sempre percentagens 

mais elevadas em todos os itens relativamente ao “máximo acordo”. Relativamente às 

percentagens no que se refere ao “mínimo acordo” é patente que no agrupamento de Ensino 

Regular são mais elevadas em todos os itens. 

No item P.3 “uma solução aceitável para diminuir o desemprego seria não incentivar o 

trabalho da mulher fora de casa” no que diz respeito ao “máximo acordo” foram alcançadas as 

seguintes frequências: agrupamento de Ensino Regular- 8,70%; agrupamento TEIP- 3,80%; 

deste modo podemos referir que os alunos do agrupamento de Ensino Regular manifestam 
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maior concordância de que para diminuir o emprego seria conveniente não incentivar a 

mulher a trabalhar fora de casa, comparativamente aos alunos do agrupamento TEIP. 

No item P.18 “no caso de um dos pais ter de deixar de trabalhar para cuidar dos filhos 

conviria que fosse a mulher”, no que concerne ao “máximo acordo”, as frequências 

manifestadas pelos alunos inquiridos são: agrupamento de Ensino Regular- 11,50%; 

agrupamento TEIP- 5,90%, assim podemos afirmar que os alunos do Ensino Regular 

expressam maior consonância com o facto de caso um dos pais ter de deixar de trabalhar, 

deverá ser a mulher a fazê-lo para que possa cuidar dos filhos. 

Relativamente ao item P.23 “o melhor é que o homem assuma a responsabilidade nas 

principais decisões familiares” no que respeita ao “máximo acordo” as percentagens 

registadas foram: agrupamento de Ensino Regular- 10,20%; agrupamento TEIP- 7,20%, o que 

nos permite constatar que os alunos do agrupamento de Ensino Regular declaram maior 

concordância com a situação de que o melhor é que seja o homem a assumir a 

responsabilidade nas principais decisões familiares. 

Ao analisarmos a distribuição percentual do “máximo acordo” no que diz respeito aos 

itens P.6 “para o bem dos seus filhos, a mulher deve suportar a violência do seu marido ou 

companheiro, sem o denunciar” (agrupamento de Ensino Regular-0,80%; agrupamento TEIP- 

1,80%); P.26 “há que castigar com dureza as crianças para corrigir a sua maldade natural” 

(agrupamento de Ensino Regular-7,90%; agrupamento TEIP- 9,50%) e P.34 “a violência que 

acontece dentro de casa é um assunto da família e não deve sai daí” (agrupamento de Ensino 

Regular- 5,10%; agrupamento TEIP- 6,90%) podemos asseverar que os alunos que 

frequentam o agrupamento TEIP expressam maior concordância com o facto de que a mulher 

dever suportar a violência do seu marido sem o denunciar, que se deve castigar com dureza as 

crianças para corrigir a sua maldade natural e de que a violência que acontece dentro de caso é 

um assunto de família. Pensamos que a obtenção destes resultados no agrupamento TEIP 

comparativamente ao agrupamento de Ensino Regular se deve ao facto deste agrupamento 

possuir matriculados no 3º ciclo 62 anos de etnia cigana que através das suas crenças e da sua 

herança cultural consideram que a família é sagrada, os homens são considerados lideres e 

soberanos e é entendido as crianças devem ser castigadas. É em torno da família que uma 

comunidade cigana se organiza. Há um líder, sempre um homem, nomeado por mérito e não 

por herança e não é admitido que ninguém o questione. Na cultura cigana o homem pode 

exercer o seu poder usando a violência contra a mulher e contra os filhos e não é permitida a 

interferência de ninguém, pois é considerado um assunto familiar (Fraser, 1997). 
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A sociedade cigana é patriarcal, quase machista.Após o casamento o homem torna-

se o responsável pelo sustento do lar. A mulher passa a morar com a família do marido e deve 

cuidar dele, dos sogros, da casa e dos filhos, sendo submissa (Fraser, 1997). 

Atendendo ao exposto, acreditamos que a obtenção de percentagens mais elevadas nos 

itens P.6; P.26 e P.34, no agrupamento TEIP no que diz respeito ao “máximo acordo” se 

devem ao facto deste agrupamento ser frequentado por um número considerável de alunos de 

etnia cigana que preservam e defendem as suas crenças, regras e cultura.  

A manifestação da concordância perante as atitudes violentas em contexto familiar por 

parte dos alunos inquiridos pode encontrar a sua justificação nas crenças da desigualdade entre 

homens e mulheres; os homens, com mais poder, têm o direito de controlar os outros membros da 

família, com a aprovação das mulheres, das crianças e da sociedade, sendo com frequência estas ideias 

transmitidas por adultos de ambos os sexos quando educam as crianças (Afonso, 2010). 

 

 

9.4.5- Escala de atitudes face à violência 

Apresenta-se de seguida a tabela com a distribuição de frequências das respostas dadas 

aos diferentes itens referentes à escala de atitudes face à violência. A tabela 37 apresenta as 

percentagens para cada uma das respostas dada aos 10 itens que constituem a escala de 

atitudes face à violência. 

Para a análise desta escala foram selecionados os itens P.7 “justifica-se agredires 

alguém que te tirou o que era teu”; P.8 “é correto ameaçar, por vezes, os outros para que 

saibam que tens carácter enérgico”; P.13 “a violência faz parte da natureza humana, por isso 

sempre haverá guerra”; P.14 “é correto bateres em alguém que te tenha ofendido”; P.17 “há 

que impedir a tendência de alguns jovens para levar facas para lugares de divertimento”; P.20 

“se alguém mais forte que tu ameaça que te vai agredir não deves contá-lo a ninguém, porque 

te tornarias um denunciante”; P.24 “andar em brigas aos fins-de-semana faz com que estes 

sejam mais divertidos”; P.25 “a maioria das violações que acontecem, poderiam evitar-se se 

as vítimas se tivessem vestido de forma menos provocadora ou se não tivessem passado por 

zonas perigosas e fora de horas”; P.27 “pode justificar-se que um aluno risque o carro de um 

professor que o tenha reprovado” e P.32 “a pena de morte devia ser abolida em todo o 

mundo”. Para facilitar a análise descritiva das tabelas e das respostas dadas em cada item 

serão considerados preferencialmente as percentagens obtidas no “máximo acordo” e 

“mínimo acordo”. 
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Tabela 38- Escala de atitudes face à violência 

 

Itens 
Mínimo  

acordo 

Pouco 

 acordo 
Discordo 

Nem concordo  

nem discordo 
Concordo 

Muito  

acordo 

Máximo  

acordo 

Sem  

Resposta 
Total 

P.7 40,70% 16,40% 9,50% 15,90% 6,40% 3,10% 7,90% 0,30% 100,00% 

P.8 58,10% 14,30% 7,40% 8,20% 4,30% 2,80% 4,90% 0,00% 100,00% 

P.13 44,20% 9,00% 8,70% 13,00% 7,70% 7,40% 10,00% 0,00% 100,00% 

P.14 46,80% 13,80% 12,00% 10,20% 6,60% 4,30% 6,10% 0,00% 100,00% 

P.17 18,70% 3,10% 4,90% 6,90% 3,10% 7,20% 56,00% 0,30% 100,00% 

P.20 63,70% 9,70% 8,70% 6,90% 3,30% 1,80% 5,90% 0,00% 100,00% 

P.24 70,30% 8,20% 5,10% 6,90% 4,30% 2,80% 2,00% 0,30% 100,00% 

P.25 28,10% 8,70% 10,00% 12,30% 10,70% 7,40% 22,80% 0,00% 100,00% 

P.27 68,00% 9,50% 4,30% 4,60% 4,30% 4,30% 4,60% 0,30% 100,00% 

P.32 31,20% 9,50% 9,70% 13,60% 5,90% 4,60% 25,10% 0,50% 100,00% 

 

A leitura da tabela 38 permite-nos afirmar que os adolescentes inquiridos expressam 

percentagens mais elevadas em todos os itens, no que respeita ao “mínimo acordo”, 

comparativemente ao “máximo acordo, não sendo estatisticamente significativas as atitudes 

favoráveis à violência. 

Relativamente ao item P.7 “justifica-se agredires alguém que te tirou o que era teu” no 

que diz respeito ao “mínimo acordo” a percentagem é de 40,70% enquanto no “máximo 

acordo” a frequência obtida é 7,90%, ficando assim evidente que os jovens inquiridos revelam 

desacordo com esta atitude de agredir alguém por lhes tirar algo.  

No que diz respeito ao item P.8 “é correto ameaçar, por vezes, os outros para que 

saibam que tens carácter enérgico”, obteve no “mínimo acordo” uma percentagem de 58,10% 

e no “máximo acordo” 4,90%, o que é revelador de que mais de metade dos adolescentes que 

participaram no nosso estudo manifestam desacordo com a utilização da ameaça para que 

pensem que possuem um carácter energético.  

A manifestação de desacordo perante atitudes violentas como bater ou ameaçar 

alguém confere a estes alunos assertividade nas suas condutas o que lhes permite não só 

melhorar o relacionamento com os pares como também adquirir competências sociais que 

lhes e, permite prevenir a disrupção escolar (Espinosa, 2006; Rotheram, Armstrong & 

Booraem, 1982). 

No que alude ao item P.13 “a violência faz parte da natureza humana, por isso sempre 

haverá guerras” os alunos dos dois agrupamentos em estudo revelaram uma percentagem de 
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44,20% no “máximo acordo” e de 10% no “mínimo acordo”, demonstrando claramente o 

seu desacordo de que a violência faz parte da natureza humana, por isso sempre haverá 

guerras. 

No que concerne ao item P. 14 “é correto bateres em alguém que te tenha ofendido” as 

respostas obtidas no “máximo acordo” alcançaram uma frequência de 46,80% e no “mínimo 

acordo” um nível percentual de 6,10%, pelo que podemos atestar que quase metade dos 

jovens manifestou não concordar que é correto bater alguém que os tenha ofendido, 

exteriorizando que não concorda com condutas agressivas para resolver situações de conflito.  

No que diz respeito ao item P.17 “há que impedir a tendência de alguns jovens para 

levar facas para lugares de divertimento” os níveis percentuais no “máximo acordo” são 

18,70% e no “máximo acordo” 56%, o que significa que mais de metade dos alunos do nosso 

estudo manifestaram concordância de que se devem impedir alguns jovens de levar facas para 

lugares de divertimento, revelando assim uma atitude responsável e preventiva de 

comportamentos agressivos. Esta atitude de considerar que não devem ser levadas armas 

brancas para locais de convivência social revela assertividade nas condutas e competência 

social que permite que estes jovens controlem o que se passa nos encontros sociais, 

possibilitando a que em convívios sociais as pessoas se divirtam sem recurso a agressões e 

sem danificar as relações que se estabelecem nestes locais de divertimento (Argyle, 1994: 

121). 

Em relação ao item P.20 “se alguém mais forte que tu ameaça que te vai agredir não 

deves contá-lo a ninguém, porque te tornarias um denunciante” obtem no “mínimo acordo” 

uma frequência de 63,70% e no “máximo acordo” 5,90%, o que no apraz dizer que mais de 

metade dos estudantes revela discordância com esta atitude, de que ao ser ameaçado não deve 

contar a ninguém para não ser considerado denunciante. Esta atitude de reprovação perante a 

ameaça revela que estes jovens se sentem em posição de se defenderem, de procurar 

auxílio ou de retaliar contra o agressor. Esta atitude de defesa contribui para a diminuição 

dos níveis de incidência de comportamentos agressivos, uma vez que perante a ameaça de 

uma possível agressão, a vítima não revela receio de solicitar ajuda a um adulto com o 

intuito de evitar a agressão, manifestando uma segurança que a leva a não ter medo 

de represálias ou por se sentir humilhada e envergonhada pelos ataques. 

O item P.24 “andar em brigas aos fins-de-semana faz com que estes sejam mais 

divertidos” manifesta no “mínimo acordo” uma taxa percentual de 70,30%, enquanto no 

“máximo acordo” a frequência é de apenas 2%, o que é indiciador de que a grande maioria 
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dos jovens considera que as brigas não tornam os fins-de-semana mais divertidos, 

manifestando assim uma atitude assertiva que se vai refletir na interacção social (Argyle, 

1994; Bandeira & Quaglia, 2006; Villanueva, 2007), traduzir-se em relações sociais 

adaptativas, produtivas, equilibradas e bem-sucedidas entre os diferentes parceiros (Vagos, 

2010) não fomentando comportamentos agressivos. 

Relativamente ao item P.25 “a maioria das violações que acontecem, poderiam evitar-

se se as vítimas se tivessem vestido de forma menos provocadora ou se não tivessem passado 

por zonas perigosas e fora de horas” os jovens inquiridos manifestaram 28,10% no que alude 

ao “mínimo acordo” e 22,80% no que concerne ao “máximo acordo”, assim podemos 

patentear que os níveis percentuais obtidos são estatisticamente muito próximos. Parece 

evidente que a concepção dos jovens se divide quase equatitativamente (no que respeita ao 

“máximo acordo” e “mínimo acordo”) considerando que as violações podem acontecer devido 

à forma provocadora como as vítimas se vestem e por passarem em zonas perigosas em horas 

menos adequadas, o que parece evidenciar que alguns destes jovens concebem a noção de que 

a violência sexual (violação) poderá ser justificável em função de certas condutas da vítima. 

De acordo com as respostas dadas, os jovens parecem legitimar ou minimizar que a violência 

sexual pode encontrar justificação no comportamento prévio da vítima, quer no que respeita à 

sua exposição a situações de risco (frequentando locais com má reputação a horas menos 

adequadas) quer no que respeita à sua forma de vestir, considerando que de certa forma a 

vítima merece ou detém parte da culpa da agressão. 

No que alude ao item P.27 “pode justificar-se que um aluno risque o carro de um 

professor que o tenha reprovado” manifesta as seguintes percentagens: “mínimo acordo”- 

68% e “máximo acordo”- 4,69%, o que expressa que a grande maioria dos alunos não 

considera justificável que se risque o carro do professor como represália por uma retenção. 

Esta atitude assertiva revela um treino assertivo que inclui uma intervenção de cariz 

educacional em qua a utilização de uma conduta agressiva não é justificada como um meio de 

represália, o que nos permite afirmar que estes alunos desenvolveram competências sociais, 

capazes de proporcionarem uma melhoria no relacionamento interpessoal, e daí, exercerem 

uma acção preventiva e terapêutica do desajustamento social e problemas correlativos como a 

agressão ou condutas erróneas (Lopes da Silva, 1987/88: 84-85), como riscar um carro ou 

furar os pneus. Esta atitude de não concordância de que se justifica que um aluno risque o 

carro de um professor que o tenha reprovado, revela respeito pelos outros, associado à 
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capacidade de defender os seus próprios direitos, sendo evidente que estes alunos sabem 

adequar os seus comportamentos na interação com os outros (Vieira, 1997). 

No item P.32 “a pena de morte devia ser abolida em todo o mundo” foi adquirida no 

“mínimo acordo” a frequência de 31,20% e no “máximo acordo” a percentagem de 25,10%, 

sendo estes resultados reveladores de que estatisticamente a concordância e discordância com 

a pena de morte estão muito próximos. A obtenção destes resultados revelaram o predomínio 

de respostas desfavoráveis à aplicação da pena de morte, o que é apoiado pelo estudo de 

Favaretto (1999) realizado com alunos brasileiros, mas se diferencia de outros estudos, como 

os realizados pelo Instituto Datafolha (2008) em que não houve diferença significativa entre 

as respostas favoráveis e desfavoráveis. No que tange aos estudos efetuados por Galvão & 

Camino (2011) houve uma maior incidência de respostas favoráveis à pena de morte, no 

entanto estes autores utilizaram-se do caso de Sadam Hussein para tratar do tema da pena de 

morte, o que pode ter contribuído para o aumento das opiniões favoráveis em relação à pena 

de morte. 
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9.4.5.1- Escala de atitudes face à violência de acordo com o género 

Com o intuito de analisar as respostas dadas pelos alunos inquiridos à escala de 

atitudes face à violência de acordo com o género, apresentamos a tabela 39 na qual se 

encontram distribuídas as percentagens obtidas nos diferentes itens, no que diz respeito ao 

“mínimo acordo”, “pouco acordo”, “discordo”, “nem concordo nem discordo”, “concordo”, 

“muito acordo” e “máximo acordo”. Como forma de facilitar a análise descritiva optámos por 

considerar preferencialmente as respostas obtidas no “mínimo acordo” e “máximo acordo”. 

 

Tabela 39- Escala de atitudes face à violência de acordo com o género 

 

  

Mínimo  

acordo 

Pouco 

 acordo 
Discordo 

Nem concordo  

nem discordo 
Concordo 

Muito  

acordo 

Máximo  

acordo 

Itens Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % Sexo  % 

P.7 
F 25,90% F 9,70% F 5,90% F 5,60% F 1,30% F 1,00% F 1,30% 

M 14,90% M 6,70% M 3,60% M 10,30% M 5,10% M 2,10% M 6,70% 

P.8 
F 34,50% F 6,10% F 3,30% F 3,10% F 1,00% F 1,30% F 1,30% 

M 23,50% M 8,20% M 4,10% M 5,10% M 3,30% M 1,50% M 3,60% 

P.13 
F 24,80% F 5,60% F 5,10% F 6,60% F 4,30% F 1,80% F 2,30% 

M 19,40% M 3,30% M 3,60% M 6,40% M 3,30% M 5,60% M 7,70% 

P.14 
F 31,50% F 7,90% F 4,60% F 3,10% F 2,30% F 0,80% F 0,50% 

M 15,30% M 5,90% M 7,40% M 7,20% M 4,30% M 3,60% M 5,60% 

P.17 
F 7,40% F 0,80% F 1,80% F 2,60% F 0,80% F 3,80% F 33,30% 

M 11,30% M 2,30% M 3,10% M 4,40% M 2,30% M 3,30% M 22,80% 

P.20 
F 39,40% F 4,10% F 2,30% F 1,50% F 1,80% F 0,30% F 1,30% 

M 24,30% M 5,60% M 6,40% M 5,40% M 1,50% M 1,50% M 4,60% 

P.24 
F 42,10% F 3,30% F 1,50% F 1,80% F 0,80% F 1,00% F 0,00% 

M 28,50% M 4,90% M 3,60% M 5,10% M 3,60% M 1,80% M 2,10% 

P.25 
F 13,80% F 4,60% F 5,90% F 5,10% F 5,60% F 4,30% F 11,30% 

M 14,30% M 4,10% M 4,10% M 7,20% M 5,10% M 3,10% M 11,50% 

P.27 
F 40,50% F 3,80% F 1,50% F 1,00% F 0,80% F 1,50% F 1,30% 

M 27,70% M 5,60% M 2,80% M 3,60% M 3,60% M 2,80% M 3,30% 

P.32 
F 17,20% F 4,90% F 4,10% F 9,00% F 2,30% F 2,30% F 10,80% 

M 14,10% M 4,60% M 5,70% M 4,60% M 3,60% M 2,30% M 14,40% 

 

A leitura da tabela 39 permite-nos referir que os elementos do sexo masculino 

manifestam maior concordância com as atitudes violentas, comparativamente aos alementos 

do sexo feminino. 

Passamos a analisar os itens individualmente, assim no item P.7 “justifica-se agredires 

alguém que te tirou o que era teu” as percentagens no que alude ao “mínimo acordo” são: 

sexo feminino- 25,90%; sexo masculino: 14,90% e no “máximo acordo”: sexo feminino- 

1,30%; sexo masculino- 6,70%, pelo que podemos afirmar que os rapazes manifestam maior 
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acordo de que se justifica agredir alguém que tira algo que lhe pertence. Esta concordância 

pode encontrar a sua justificação no facto dos elementos do sexo masculino manifestarem 

maior tendência para comportamentos de bullying direto, os quais incluem a agressão física. 

Também não podemos esquecer que os jovens do sexo masculino são educados muito cedo 

para se “defenderem” perante as ameaças ou em situações de conflito, assim podemos referir 

que segundo Miller et al. (2009), a questão da parentalidade, mais especificamente, as crenças 

e atitudes dos progenitores face à violência e o envolvimento que estes têm na educação dos 

filhos condiciona os comportamentos e condutas dos mesmos, assim se o jovem foi ensinado 

a defender-se, este perante uma situação em que tiram algo que lhe pertence vai adoptar uma 

conduta de agressão. 

Relativamente ao item P.8 “é correto ameaçar, por vezes, os outros para que saibam 

que tens carácter enérgico” a distribuição das percentagens de acordo com as respostas 

obtidas no “mínimo acordo” são: sexo feminino- 34,50%; sexo masculino- 23,50% e no 

“máximo acordo”: sexo feminino- 1,30%; sexo masculino- 1,50% o que nos permite referir 

que os níveis percentuais obtidos, por ambos os sexos, no que diz respeito ao “máximo 

acordo” não manifestam grande discrepância (apenas 0,20%), no entanto são significativas no 

“mínimo acordo” (11% de diferença), pelo que podemos afirmar que os rapazes manifestam 

maior acordo com esta atitude e isso é constatado nas respostas dadas no “muito acordo”: 

sexo feminino: 1,80%; sexo masculino: 5,60%. Não podemos esquecer que, entre os jovens, 

há uma crença, principalmente entre os rapazes, de que o uso de violência (ameaças, 

empurrões, humilhação, …) é aceitável para a resolução de conflitos interpessoais. Esta 

crença é parte integrante da socialização dos jovens rapazes para a masculinidade hegemónica 

(Hatty 2000; Connell, 2005), em que a violência constitui uma dimensão crucial na 

construção social do que é ser homem. 

No item P.13 “a violência faz parte da natureza humana, por isso sempre haverá 

guerras” foram obtidas as seguintes percentagens no que alude ao “mínimo acordo”: sexo 

feminino- 24,80%; sexo masculino- 19,40%, enquanto no “máximo acordo” as frequências 

são: sexo feminino- sexo feminino- 1,80%; sexo masculino- 5,60%, assim podemos afirmar 

que os rapazes exteriorizam maior concordância com a afirmação de que a violência faz parte 

da natureza humana, por isso sempre haverá guerras. Deste modo os jovens manifestam uma 

predisposição cultural para a aceitação da violência, como algo que faz parte da natureza 

humana, sendo por isso algo natural e comum, transformando os atos agressivos numa 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 261  

 

vivência normal do quotidiano (Machado, 2010) e que aparece como uma justificação para 

a existência de guerras. 

No que diz respeito ao item P.14 “é correto bateres em alguém que te tenha ofendido” 

as percentagens obtidas nas respostas encontram-se distribuídas da seguinte forma, no que 

concerne ao “mínimo acordo”: sexo feminino- 31,50%; sexo masculino- 15,30%, já no 

“máximo acordo”: sexo feminino- 0,50%; sexo masculino- 5,60%, pelo que podemos aferir 

que os rapazes manifestam uma taxa mais elevada no “máximo acordo” o que revela que 

manifestam maior concordância de que é correto bater em alguém que os tenha ofendido. A 

obtenção destes resultados pode indicar uma interpretação de violência ligada a estereótipos 

de género, onde este tipo de atitudes, de agredir perante uma ofença, confere poder e domínio 

e representa o que é ser masculino. 

No que concerne ao item P.17 “há que impedir a tendência de alguns jovens para levar 

facas para lugares de divertimento” foram obtidos os seguintes níveis percentuais no que 

alude ao “mínimo acordo”: sexo feminino- 7,40%; sexo masculino- 11,30%; e no “máximo 

acordo”: sexo feminino- 33,30%; sexo masculino- 22,80%, o que nos apraz dizer que as 

raparigas manifestam maior acordo com a situação de que se devem impedir os jovens de 

levar facas para lugares de divertimento, exteriorizando deste modo uma maior preocupação 

com a prevenção de situações de risco e de comportamentos violentos. 

No que alude ao item P.20 “se alguém mais forte que tu ameaça que te vai agredir não 

deves contá-lo a ninguém, porque te tornarias um denunciante” a distribuição das 

percentagens dadas ao “mínimo acordo” são: sexo feminino: 39,40%; sexo masculino- 

24,30% e ao “máximo acordo”: sexo feminino- 1,30%; sexo masculino- 4,60%, o que 

significa que os rapazes apresentam resultados mais elevados no assentimento de que em caso 

de serem ameaçados não devem contar a ninguém para que não sejam considerados 

denunciantes, uma vez que possuem uma maior necessidade de exibir segurança e poder. De 

acordo com Flem (1994 citado por Wolf, Wekerle & Scott, 1996) os rapazes tendem a 

percepcionar-se como possuindo mais poder do que as raparigas, agindo em conformidade 

com os modelos dominantes na sua cultura, evidenciando uma postura de poder, 

competitividade e controlo, assim perante uma ameaça não devem queixar-se para que não 

sejam considerados denunciantes nem sejam entendidos como fracos. 

No que respeita ao item P.24 “andar em brigas aos fins-de-semana faz com que estes 

sejam mais divertidos” obteve no “mínimo acordo” os seguintes índices percentuais: sexo 

feminino: 42,10%; sexo masculino- 28,50% e no “máximo acordo”: sexo feminino- 0%; sexo 
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masculino- 2,10%, o que nos permite afirmar que o sexo masculino exterioriza 

percentagens elevadas de concordância de que andar em brigas aos fins-de-semana torna estes 

mais divertidos, enquanto o sexo feminino revela total desacordo com esta afirmação, 

manifestando assim atitudes coerentes e assertivas, não associnado a diversão a 

comportamentos agressivos. 

Relativamente ao item P.25 “a maioria das violações que acontecem, poderiam evitar-

se se as vítimas se tivessem vestido de forma menos provocadora ou se não tivessem passado 

por zonas perigosas e fora de horas” foram alcançadas as seguintes percentagens no que alude 

ao “mínimo acordo”: sexo feminino- 13,80%; sexo masculino- 14,30% e no que respeita ao 

“máximo acordo”: sexo feminino- 11,30%; sexo masculino- 11,50%, assim podemos referir 

que não existem diferenças significativas entre as frequências obtidas pelos rapazes e 

raparigas. No entanto os rapazes manifestam uma percentagem um pouco mais elevada, no 

que alude ao “máximo acordo”, comparitivamente às raparigas podendo este resultado 

corrobar com o estudo levados a cabo por Machado, Matos & Moreira (2003) que concluíram 

que os rapazes subscrevem mais a crença de que a violência poderá ser justificável em função 

dos comportamentos das mulheres, assim podem considerar que as violações podem 

acontecer porque as vítimas usam roupas provocadoras e frequentam zonas perigosas a horas 

impróprias. 

A distribuição das frequências dadas no item P.27 “pode justificar-se que um aluno 

risque o carro de um professor que o tenha reprovado” foram no “mínimo acordo”: sexo 

feminino- 40,50%; sexo masculino- 27,70% e no “máximo acordo”: sexo feminino- 1,30%; 

sexo masculino- 3,30%, pelo que podemos aludir que os rapazes manifestam um maior acordo 

que em caso de retenção podem riscar o carro do professor, como represália.  

A obtenção de percentagens baixas no que diz respeito ao “máximo acordo” neste 

item, pode ter como justificação a desejabilidade social, ou seja, é necessário ter em conta que 

nem sempre as respostas vão de encontro aos atos que cada indivíduo comete, mas no sentido 

do que o participante perceciona como sendo socialmente mais aceite ou correto (Lewis & 

Fremouw, 2001) e não podemos esquecer que estes questionários foram respondidos na escola 

e na presença de professores. 

No item P.32 “a pena de morte devia ser abolida em todo o mundo” alcançou no 

“mínimo acordo” as seguintes percentagens: sexo feminino: 17,20%; sexo masculino: 14,10% 

e no “máximo acordo”: sexo feminino: 10,80%; sexo masculino: 14,40%, assim podemos 
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referir que os rapazes manifestam maior concordância de que a pena de morte deveria ser 

abolida. 

Nesta escala de atitudes face à violência os rapazes a apresentarem resultados mais 

elevados ao nível da legitimação da violência. A obtenção destes resultados pode ter encontrar 

a sua justificação no facto dos rapazes serem socializados no sentido de uma maior 

agressividade nos seus relacionamentos interpessoais (Saavedra, 2010), ou seja, as questões 

sócio-culturais assumem um destaque na medida em que a socialização entre rapazes e 

raparigas é distinta, quer no que se refere às expectativas e papéis de género, quer no que 

concerne especificamente à socialização para a agressividade (Caridade et al., 2007). 

Os resultados obtidos vão de encontro aos obtidos por Martins (2009) no seu estudo 

realizado com estudantes da cidade de Portalegre e que concluiu que os rapazes apresentam 

atitudes mais favoráveis à violência do que as raparigas, o que revela um maior risco de 

incorrer em condutas violentas. 

Convém salvaguardar que estes resultados se situam no âmbito das atitudes, assim o 

facto de os jovens apresentarem scores mais elevados de legitimação e aceitação da violência, 

não permite afirmar que essas atitudes originem, diretamente, comportamentos de violência 

para com o seu grupo de pares como demonstram os resultados obtidos por Tontodonato e 

Crew (1992).  
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9.4.5.2- Escala de atitudes face à violência de acordo com a idade 

A tabela 40 apresenta as estatísticas relativas às atitudes face à violência de acordo 

com a idade dos estudantes inquiridos. 

 

Tabela 40- Escala de atitudes face à violência de acordo com a idade 

Itens Idade % Idade % Idade % Idade % Idade % Idade % Idade %

12 4,90% 12 1,30% 12 0,50% 12 1,50% 12 0,30% 12 0,50% 12 1,50%

13 13,60% 13 5,90% 13 2,30% 13 3,60% 13 1,30% 13 0,50% 13 1,80%

14 11,50% 14 5,10% 14 3,80% 14 6,20% 14 2,10% 14 1,30% 14 1,80%

15 6,70% 15 3,10% 15 2,10% 15 2,60% 15 2,30% 15 0,30% 15 1,80%

16 2,60% 16 0,30% 16 0,50% 16 1,80% 16 0,50% 16 0,50% 16 1,00%

17 1,50% 17 0,80% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00%

12 6,90% 12 0,80% 12 0,50% 12 1,30% 12 0,00% 12 0,50% 12 0,50%

13 21,50% 13 2,80% 13 0,80% 13 1,50% 13 0,80% 13 0,50% 13 1,00%

14 16,90% 14 4,30% 14 3,30% 14 3,60% 14 2,00% 14 0,80% 14 0,80%

15 8,70% 15 5,10% 15 1,00% 15 1,30% 15 0,50% 15 1,00% 15 1,30%

16 2,80% 16 0,50% 16 1,00% 16 0,50% 16 1,00% 16 0,00% 16 1,30%

17 1,30% 17 0,80% 17 0,80% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00%

12 4,90% 12 1,50% 12 0,80% 12 1,00% 12 0,30% 12 0,00% 12 2,00%

13 12,50% 13 2,80% 13 2,30% 13 3,30% 13 3,10% 13 2,30% 13 2,60%

14 12,80% 14 2,60% 14 3,30% 14 4,60% 14 3,10% 14 2,60% 14 2,80%

15 9,00% 15 1,50% 15 1,00% 15 3,30% 15 0,80% 15 1,50% 15 1,80%

16 3,60% 16 0,30% 16 1,00% 16 0,80% 16 0,30% 16 0,80% 16 0,50%

17 1,50% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,30%

12 6,10% 12 1,30% 12 0,50% 12 1,30% 12 0,80% 12 0,50% 12 0,00%

13 16,90% 13 4,10% 13 2,60% 13 1,80% 13 1,50% 13 1,00% 13 1,00%

14 12,50% 14 4,90% 14 4,90% 14 3,30% 14 2,30% 14 1,50% 14 2,30%

15 7,20% 15 2,60% 15 3,10% 15 1,80% 15 1,30% 15 0,80% 15 2,30%

16 2,60% 16 1,00% 16 0,50% 16 1,50% 16 0,50% 16 0,50% 16 0,50%

17 1,50% 17 0,00% 17 0,50% 17 0,50% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,00%

12 1,80% 12 0,50% 12 0,30% 12 1,00% 12 0,30% 12 0,50% 12 6,20%

13 5,40% 13 0,80% 13 0,80% 13 1,00% 13 0,50% 13 2,60% 13 17,90%

14 5,10% 14 0,80% 14 1,50% 14 3,30% 14 0,50% 14 2,10% 14 18,20%

15 3,60% 15 0,30% 15 1,50% 15 1,00% 15 0,80% 15 1,50% 15 10,30%

16 1,80% 16 0,50% 16 0,50% 16 0,50% 16 0,80% 16 0,30% 16 2,80%

17 1,00% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,30% 17 0,80%

12 7,40% 12 1,00% 12 0,80% 12 0,80% 12 0,30% 12 0,00% 12 0,30%

13 21,20% 13 2,30% 13 1,80% 13 1,00% 13 1,00% 13 0,30% 13 1,30%

14 17,60% 14 3,30% 14 3,80% 14 3,10% 14 1,50% 14 0,80% 14 1,50%

15 13,00% 15 1,30% 15 1,30% 15 1,00% 15 0,30% 15 0,50% 15 1,50%

16 2,80% 16 1,00% 16 0,80% 16 1,00% 16 0,30% 16 0,30% 16 1,00%

17 1,50% 17 0,80% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,30%

12 7,70% 12 1,50% 12 0,00% 12 0,80% 12 0,30% 12 0,00% 12 0,30%

13 23,30% 13 1,00% 13 1,80% 13 0,80% 13 0,50% 13 1,00% 13 0,50%

14 20,00% 14 3,10% 14 1,50% 14 4,40% 14 1,30% 14 1,30% 14 0,00%

15 13,60% 15 1,50% 15 0,80% 15 0,50% 15 1,80% 15 0,30% 15 0,50%

16 4,10% 16 0,50% 16 0,80% 16 0,50% 16 0,50% 16 0,00% 16 0,80%

17 1,80% 17 0,50% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,00%

12 1,50% 12 1,30% 12 1,30% 12 1,50% 12 1,00% 12 0,50% 12 3,30%

13 7,70% 13 2,30% 13 2,80% 13 2,60% 13 4,90% 13 2,30% 13 6,40%

14 8,40% 14 2,80% 14 3,60% 14 4,30% 14 3,10% 14 2,60% 14 6,90%

15 6,90% 15 1,50% 15 1,50% 15 2,30% 15 1,80% 15 0,80% 15 4,10%

16 2,60% 16 0,00% 16 0,80% 16 1,30% 16 0,00% 16 0,80% 16 1,80%

17 1,00% 17 0,80% 17 0,00% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,50% 17 0,30%

12 8,70% 12 0,80% 12 0,80% 12 0,30% 12 0,00% 12 0,00% 12 0,00%

13 22,80% 13 1,50% 13 0,80% 13 0,80% 13 1,00% 13 1,50% 13 0,50%

14 19,50% 14 3,80% 14 1,30% 14 3,10% 14 1,00% 14 1,00% 14 2,10%

15 12,10% 15 1,80% 15 1,00% 15 0,50% 15 1,30% 15 1,00% 15 1,00%

16 3,30% 16 1,00% 16 0,30% 16 0,00% 16 1,00% 16 0,80% 16 0,80%

17 1,80% 17 0,50% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,30%

12 3,60% 12 1,00% 12 0,30% 12 1,50% 12 0,50% 12 0,80% 12 2,80%

13 10,80% 13 2,60% 13 1,50% 13 4,40% 13 2,10% 13 2,10% 13 5,70%

14 8,50% 14 3,30% 14 3,30% 14 4,40% 14 2,10% 14 0,80% 14 9,00%

15 4,90% 15 1,50% 15 3,30% 15 2,60% 15 0,50% 15 1,00% 15 5,10%

16 2,60% 16 0,50% 16 1,00% 16 0,80% 16 0,80% 16 0,00% 16 1,50%

17 1,00% 17 0,50% 17 0,30% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00% 17 1,00%

P.32

P.20

P.24

P.25

P.27

P.7

P.8

P.13

P.14

P.17

Máximo 

acordo

Mínimo 

acordo

Pouco

 acordo
Descordo

Nem concordo 

nem descordo
Concordo

Muito 

acordo
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A leitura da tabela 40 podemos indica-nos que os alunos da faixa etária dos 13-14 anos 

manifestam percentagens mais elevadas em todos os itens, no que diz respeito ao “mínimo 

acordo”, enquanto que no “máximo acordo” as frequências mais elevadas surgem nos 13-14 

anos e em alguns itens no grupo etário 14-15 anos, existindo a tendência para que as atitudes 

face à violencia diminuiam com a idade, já que as percentagens obtidas “no máximo acordo” 

e no “muito acordo” são mais baixas no grupo etário dos 16-17 anos. Tambem verificámos 

que no que diz respeito ao “máximo acordo” o grupo etário dos 12 anos manifesta sempre 

percentagens mais baixas do que o dos 13 anos, registando-se um aumento no grupo etário 

dos 13 aos 15 anos que volta a dimunuir nos 16-17 anos. 

O item P.7 “justifica-se agredires alguém que te tirou o que era teu” obteve as 

seguintes percentagens no “mínimo acordo”: 12 anos- 4,90%; 13 anos- 13,60%; 14 anos- 

11,50%; 15 anos- 6,70%; 16 anos- 2,60%; 17 anos- 1,50% e no “máximo acordo”: 12 anos- 

1,50%; 13 anos- 1,80%; 14 anos- 1,80%; 15 anos- 1,80%; 16 anos- 1%; 17 anos- 0%, pelo 

que podemos referir que a atitude favorável, manifestada no “máximo acordo”, a que se 

justifica agredir alguém que tirou algo vai diminuindo com a idade atingindo os 0% no grupo 

etário dos 17 anos. Temos ainda a referir que no “máximo acordo” os resultados obtidos nos 

grupos etários de 13, 14 e 15 anos foi o mesmo (1,80%), revelando que a atitude favorável à 

situação de que se justifica agredir alguém que tirou algo se mantém constante dos 13 aos 15 

anos. 

Relativamente ao item P.8 “é correto ameaçar, por vezes, os outros para que saibam 

que tens carácter enérgico” alcançou os seguintes níveis percentuais no que alude ao “mínimo 

acordo”: 12 anos- 6,90%; 13 anos- 21,50%; 14 anos- 16,90%; 15 anos- 8,70%; 16 anos- 

2,80%; 17 anos- 1,30% e no que concerne ao “máximo acordo”: 12 anos- 0,50%; 13 anos- 

1%; 14 anos- 0,80%; 15 anos- 1,30%; 16 anos- 1,30%; 17 anos- 0%, o que significa que os 

alunos de 15 e 16 anos manifestam uma maior concordância com a atitude de que é correto 

ameaçar para que saibam que possuem um carácter energético alcançando estes níveis etários 

a mesma frequência de 1,30% (no “máximo acordo”). É de salientar que o grupo etário dos 17 

anos exterioriza uma percentagem de 0% no que alude ao “máximo acordo”.  

No que alude ao item P. 13 “a violência faz parte da natureza humana, por isso sempre 

haverá guerras” a distribuição das frequências no que concerne ao “mínimo acordo” é: 12 

anos- 4,90%; 13 anos- 12,50%; 14 anos- 12,80%; 15 anos- 9%; 16 anos- 3,60%; 17 anos- 

1,50% e no “máximo acordo” são: 12 anos- 2%; 13 anos- 2,60%; 14 anos- 2,80%; 15 anos- 
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1,80%; 16 anos- 0,50%; 17 anos- 0,30%, pelo que podemos aludir que a concordância de 

que a violência faz parte da natureza humana e por isso sempre haverá guerra vai diminuindo 

com a idade, apresentando índices mais elevados, no que se refere ao “máximo acordo”, no 

grupo etário dos 13-14 anos. 

No que concerne ao item P.14 “é correto bateres em alguém que te tenha ofendido” as 

percentagens manifestadas no “mínimo acordo” são: 12 anos- 6,10%; 13 anos- 16,90%; 14 

anos- 12,50%; 15 anos- 7,20%; 16 anos- 2,60%; 17 anos- 1,50% e no “máximo acordo”: 12 

anos- 0%; 13 anos- 1%; 14 anos- 2,30%; 15 anos- 2,30%; 16 anos- 0,50%; 17 anos- 0%, 

assim podemos referir que é evidente que as atitudes favoráveis à violência alcançam 

percentagens de 0% nos grupo etário dos 12 anos, verifica-se um aumento progressivo de 

concordância com a atitude de que é correto bater em alguém que ofenda, no grupo dos 13, 14 

e 15 anos e diminui nos 16 anos, alcançando um nível percentual de 0% nos 17 anos. 

Verifica-se deste modo que a atitude favorável à violência diminui à medida que a idade 

aumenta. 

A distribuição de frequência das respostas dadas ao item P.17 “há que impedir a 

tendência de alguns jovens para levar facas para lugares de divertimento” no que diz respeito 

ao “mínimo acordo” são: 12 anos-1,80%; 13 anos- 5,40%; 14 anos- 5,10%; 15 anos- 3,60%; 

16 anos- 1,80%; 17 anos- 1% já no que alude ao “máximo acordo” as percentagens são: 12 

anos- 6,20%; 13 anos- 17,90%; 14 anos- 18,20%; 15 anos- 10,30%; 16 anos- 2,80%; 17 anos- 

0,80%, estes resultados plasmam que os alunos dos 13-14 anos são o que manifestam maior 

concordância de que se deve impedir os jovens de levarem facas para lugares de divertimento. 

No item P.20 “se alguém mais forte que tu ameaça que te vai agredir não deves contá-

lo a ninguém, porque te tornarias um denunciante” as percentagens no que concerne ao 

“mínimo acordo” são: 12 anos: 7,40%; 13 anos- 21,20%; 14 anos- 17,60%; 15 anos- 13%; 16 

anos- 2,80%; 17 anos- 1,50% e no que respeita ao “máximo acordo”: 12 anos- 0,30%; 13 

anos- 1,30%; 14 anos- 1,50%; 15 anos- 1,50%; 16 anos- 1%; 17 anos- 0,30%, o que significa 

que a taxas de concordância no “máximo acordo” no que se refere à atitude de que se alguém 

mais forte faz ameaças, a vítima não deve contar a ninguém para que não seja considerado 

denunciante, são mais elevadas no grupo etário 14-15 anos onde ambos obtêm uma taxa de 

1,50% diminuindo esta concordância no grupo etário dos 16 anos e atingido níveis 

percentuais mais baixos nas respostas dos alunos de 17 anos. 

No que diz respeito ao item P.24 “andar em brigas aos fins-de-semana faz com que 

estes sejam mais divertidos” os resultados obtidos no “mínimo acordo” são: 12 anos-7,70%; 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 267  

 

13 anos- 23,30%; 14 anos- 20%; 15 anos- 13,60%; 16 anos- 4,10%; 17 anos- 1,80% e no 

“máximo acordo” são: 12 anos- 0,30%; 13 anos- 0,50%; 14 anos- 0%; 15 anos- 0,50%; 16 

anos- 0,80%; 17 anos- 0%, o que nos permite mencionar que os jovens de 14 e 17 anos 

manifestam uma taxa percentual de 0% no que se refere ao “máximo acordo” com o facto de 

estar envolvidos em brigas aos fins-de-semana os torna mais divertidos, enquanto os alunos 

de 15 e 16 anos manifestam mais acordo com a situação, obtendo frequências de 0,50% e 

0,80% respetivamente. 

No item P.25 “a maioria das violações que acontecem, poderiam evitar-se se as 

vítimas se tivessem vestido de forma menos provocadora ou se não tivessem passado por 

zonas perigosas e fora de horas” os níveis percentuais no “mínimo acordo” são: 12 anos- 

1,50%; 13 anos- 7,70%; 14 anos- 8,40%; 15 anos- 6,90%; 16 anos- 2,60%; 17 anos- 1% e no 

“máximo acordo”: 12 anos:3,30%; 13 anos- 6,40%; 14 anos- 6,90%; 15 anos- 4,10%; 16 

anos- 1,80%; 17 anos- 0,30%, o que significa que os estudantes de 13 e 14 anos são os que 

manifestam maior acordo com a afirmação de que a maioria das violações acontece porque as 

vítimas se vestem de forma provocadora e frequentam zonas perigosas em horas inoportunas, 

aumentando esta concordância à medida que a idade dos alunos aumenta. 

Relativamente ao item P.27 “pode justificar-se que um aluno risque o carro de um 

professor que o tenha reprovado” foram alcançadas as seguintes frequências no que concerne 

ao “mínimo acordo”: 12 anos- 8,70%; 13 anos- 22,80%; 14 anos- 19,50%; 15 anos- 12,10%; 

16 anos- 3,30%; 17 anos- 1,80% e no “máximo acordo”: 12 anos- 0%; 13 anos- 0,50%; 14 

anos- 2,10%; 15 anos- 1%; 16 anos- 0,80%; 17 anos- 0,30%, o que expressa que os alunos 

que exteriorizam maior concordância, no que respeita ao “máximo acordo”, de que se justifica 

que um aluno risque o carro de um professor que o reprova, são os que pertencem ao nível 

etário dos 14-15 anos, verificando-se que as frequências diminuem com a idade. Podemos 

ainda referir que os alunos de 12 anos de idade manifestaram total desacordo com esta atitude, 

obtendo 0% no que alude ao “máximo acordo”, “muito acordo” e “concordo”. Não podemos 

esquecer que de acordo com Fante & Pedra (2008), existe um grande número de professores 

considerados vítimas do bullying. Muitos são perseguidos, humilhados, assediados 

sexualmente; moralmente ameaçados, não com agressões físicas, mas com avisos apavorosos 

em relação a seus pertences. A manifestação destas atitudes violentas são para os alunos 

entendidas como represálias por não conseguirem atingir os seus objetivos, que neste caso é o 

sucesso educativo. 
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O item P.32 “a pena de morte devia ser abolida em todo o mundo” obteve os 

seguintes níveis percentuais relativamente ao “mínimo acordo”: 12 anos- 3,60%; 13 anos- 

10,80%; 14 anos- 8,50%; 15 anos- 4,90%; 16 anos- 2,60; 17 anos- 1% e no “máximo acordo”: 

12 anos: 2,80%; 13 anos- 5,70%; 14 anos- 9%; 15 anos- 5,10%; 16 anos- 1,50%; 17 anos- 

1%, sendo evidente que os jovens de 13-14 anos são o que divulgam maior acordo com a 

abolição da pena de morte de todo o mundo”, verificando-se uma decrescente concordância à 

medida que a idade dos alunos inquiridos aumenta. 

Os resultados obtidos no nosso estudo relativamente à escala de atitudes face à 

violência permite-nos afirmar que os níveis percentuais são mais elevados nos alunos entre os 

13-15 anos, sendo estatísticamente mais baixos no estudantes de 16-17 anos. Isto significa 

que os sujeitos mais jovens exibem mais atitudes favoráveis à violencia  e que quanto mais 

velhos menos atitudes favoraveis à violencia exibem. Podemos ainda referir que as atitudes 

favoráveis à violência tendem a ser estáveis no grupo dos 12 anos, aumenta nos estudantes do 

grupo etário que vai dos 13 aos 15 anos e tende a diminuir claramente, a partir dos 16 anos. 

Neste sentido, Matos et al. (2006), assim como Caridade et al. (2007), referem que com o 

aumento da idade cada jovem sofre uma maturação natural (pensamento abstrato, maior 

capacidade de compreender a perspetiva do outro), existindo um maior e progressivo 

envolvimento nas relações que estabelece com o seu grupo de pares e que induzem a uma 

maior consciência, maturidade relacional e capacidade de reflexão crítica sobre as temáticas 

da violência. 

Os resultados que obtivemos neste nosso estudo corroboram os obtidos por Martins 

(2009:390) que refere que os dados obtidos revelam uma nítida tendência para a diminuição 

das atitudes favoráveis à violência com o avanço da idade.  

 Uma limitação a considerar neste estudo tem a ver com o facto de existirem poucos 

estudos empíricos realizados com a Escala de atitudes face à violência podendo esta limitação 

ser apontada como uma possível justificação para a incapacidade de corroborar os dados 

obtidos (Stets & Henderson, 1991).  
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9.4.5.3- Escala de atitudes face à violência de acordo com o nível de escolaridade 

A tabela 41 ilustra as frequências relativas às respostas que indicam os resultados por 

níveis de escolaridade obtidos na escala de atitudes face à violência. 

 

Tabela 41- Escala de atitudes face à violência de acordo com o nível de escolaridade 

 

  

Mínimo  

acordo 

Pouco 

 acordo 
Discordo 

Nem 

concordo  

nem 

discordo 

Concordo 
Muito  

acordo 

Máximo  

acordo 

Itens Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % 

P.7 

7º 14,10% 7º 5,60% 7º 2,80% 7º 5,10% 7º 0,50% 7º 0,50% 7º 3,80% 

8º 16,40% 8º 5,60% 8º 3,60% 8º 4,60% 8º 2,80% 8º 1,80% 8º 2,10% 

9º 10,30% 9º 5,10% 9º 3,10% 9º 6,20% 9º 3,10% 9º 0,80% 9º 2,10% 

P.8 

7º 20,50% 7º 2,80% 7º 1,80% 7º 3,30% 7º 1,50% 7º 0,80% 7º 1,80% 

8º 23,80% 8º 4,90% 8º 1,80% 8º 2,80% 8º 1,30% 8º 0,80% 8º 1,80% 

9º 13,80% 9º 6,60% 9º 3,80% 9º 2,00% 9º 1,50% 9º 1,30% 9º 1,30% 

P.13 

7º 15,30% 7º 4,30% 7º 2,30% 7º 3,30% 7º 2,30% 7º 1,30% 7º 3,60% 

8º 15,10% 8º 2,80% 8º 3,60% 8º 4,60% 8º 3,60% 8º 3,30% 8º 4,10% 

9º 13,80% 9º 1,80% 9º 2,80% 9º 5,10% 9º 1,80% 9º 2,80% 9º 2,30% 

P.14 

7º 19,20% 7º 3,10% 7º 3,10% 7º 2,80% 7º 1,50% 7º 1,80% 7º 1,00% 

8º 16,90% 8º 5,40% 8º 3,80% 8º 3,30% 8º 3,10% 8º 1,30% 8º 3,30% 

9º 10,70% 9º 5,40% 9º 5,10% 9º 4,10% 9º 2,00% 9º 1,30% 9º 1,80% 

P.17 

7º 6,90% 7º 1,80% 7º 1,00% 7º 2,10% 7º 1,00% 7º 2,30% 7º 17,40% 

8º 6,70% 8º 0,50% 8º 1,30% 8º 2,60% 8º 0,30% 8º 3,10% 8º 22,60% 

9º 5,10% 9º 0,80% 9º 2,60% 9º 2,30% 9º 1,80% 9º 1,80% 9º 16,20% 

P.20 

7º 21,50% 7º 3,80% 7º 1,80% 7º 2,60% 7º 1,00% 7º 0,00% 7º 1,80% 

8º 25,30% 8º 2,80% 8º 4,10% 8º 1,80% 8º 0,80% 8º 0,80% 8º 1,50% 

9º 16,90% 9º 3,10% 9º 2,80% 9º 2,60% 9º 1,50% 9º 1,00% 9º 2,60% 

P.24 

7º 24,40% 7º 2,60% 7º 1,00% 7º 2,30% 7º 0,50% 7º 1,00% 7º 0,80% 

8º 27,90% 8º 2,30% 8º 1,50% 8º 2,10% 8º 1,50% 8º 1,00% 8º 0,50% 

9º 18,20% 9º 3,30% 9º 2,60% 9º 2,60% 9º 2,30% 9º 0,80% 9º 0,80% 

P.25 

7º 6,40% 7º 3,30% 7º 3,60% 7º 3,60% 7º 3,80% 7º 1,80% 7º 10,00% 

8º 13,60% 8º 2,00% 8º 3,10% 8º 4,90% 8º 4,10% 8º 3,30% 8º 6,10% 

9º 8,20% 9º 3,30% 9º 3,30% 9º 3,80% 9º 2,80% 9º 2,30% 9º 6,60% 

P.27 

7º 24,10% 7º 2,80% 7º 1,30% 7º 1,30% 7º 1,30% 7º 1,00% 7º 0,80% 

8º 27,70% 8º 3,10% 8º 1,00% 8º 2,10% 8º 0,50% 8º 1,50% 8º 1,30% 

9º 16,40% 9º 3,60% 9º 2,10% 9º 1,30% 9º 2,60% 9º 1,80% 9º 2,60% 

P.32 

7º 12,30% 7º 3,60% 7º 1,50% 7º 4,60% 7º 1,50% 7º 1,80% 7º 7,20% 

8º 11,30% 8º 2,60% 8º 2,80% 8º 4,90% 8º 2,30% 8º 1,50% 8º 11,30% 

9º 7,70% 9º 3,30% 9º 5,40% 9º 4,10% 9º 2,10% 9º 1,30% 9º 6,70% 

 

 

Após análise da tabela 41 importa salientar que no “mínimo acordo” as percentagens 

mais elevadas são manifestadas pelos alunos do 7º ano em quase todos os itens à excepção 
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dos itens P.20 “se alguém mais forte que tu ameaça que te vai agredir não deves contá-lo a 

ninguém, porque te tornarias um denunciante”; P.24 “andar em brigas aos fins-de-semana faz 

com que estes sejam mais divertidos” e P.25 “ maioria das violações que acontecem, 

poderiam evitar-se se as vítimas se tivessem vestido de forma menos provocadora ou se não 

tivessem passado por zonas perigosas e fora de horas”, sendo que nestes itens os alunos do 8º 

ano exteriorizaram taxas mais elevadas. No que alude ao “máximo acordo” as frequências 

mais elevadas encontram-se distribuídas pelos 3 anos de escolaridade, no entanto existe a 

tendência para que as atitudes face à violência diminuam com o ano de escolaridade. 

No item P.7 “justifica-se agredires alguém que te tirou o que era teu” obteve as 

seguintes percentagens no “mínimo acordo”: 7º ano- 14,10%; 8º ano- 16,40%; 9º ano- 10,30% 

e no “máximo acordo”: 7º ano-3,80%; 8º ano-2,10%; 9º ano-2,10% o que significa que os 

alunos do 7º ano são os que revelam maior acordo com a atitude de que se justifica agredir 

alguém que lhe tirou algo, observando-se uma dimuinuição na concordância da mesma com o 

aumento do ano de escolaridade. 

Relativamente P.8 “é correto ameaçar, por vezes, os outros para que saibam que tens 

caráter enérgico” as frequências no “mínimo acordo” são: 7º ano- 20,50%; 8º ano- 23,80%; 9º 

ano- 13,80% e no “máximo acordo”: 7º ano- 1,80%; 8º ano- 1,80%; 9º ano- 1,30%, o que 

plasma que os alunos do 7º e 8º ano expressam maior assentimento de que é correto ameaçar 

para que os outros saibam que têm um caráter energético, com uma taxa de 1,80% 

comparativamente aos alunos de 9º ano que obtiveram 1,30%. 

A distribuição dos níveis percentuais no item P. 13 “a violência faz parte da natureza 

humana, por isso sempre haverá guerras” são no “mínimo acordo”: 7º ano- 15,30%; 8º ano- 

15,10%; 9º ano- 13,80% e no “máximo acordo”: 7º ano- 3,60%; 8º ano- 4,10%; 9º ano- 

2,30%, o que significa que os alunos matriculados no 8º ano aludem uma maior concordância 

de que a violência faz parte da natureza humana, pelo que sempre haverá guerras. A obtenção 

de maiores percentagens neste item por parte dos alunos do 8º ano manifesta-se também no 

que diz respeito ao “muito acordo” (3,30%) e ao “concordo” (3,60%). 

No que concerne ao item P.14 “é correto bateres em alguém que te tenha ofendido” as 

percentagens no “mínimo acordo” são: 7º ano-19,20%; 8º ano- 16,90%; 9º ano- 10,70% e no 

“máximo acordo”: 7º ano- 1%; 8º ano- 3,30%; 9º ano- 1,80%, o que nos permite constatar que 

são os alunos do 8º ano que manifestam uma atitude mais favorável a que é correto bater em 

alguém que o tenha ofendido, verificando-se que as percentagens diminuem no 8º ano e no 9º 

ano. A manifestação de atitudes favoráveis à violência tende a decrescer gradualmente ao 
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longo dos anos de escolaridade, facto que pode ser justificado com uma maior capacidade 

dos alunos mais velhos evitarem envolver-se em situações de conflito, em virtude do processo 

desenvolvimental. 

No que alude ao item P.17 “há que impedir a tendência de alguns jovens para levar 

facas para lugares de divertimento” os níveis percentuais no “mínimo acordo” são: 7º ano- 

6,90%; 8º ano- 6,70%; 9º ano- 5,10% e no “máximo acordo”: 7º ano: 17,40%; 8º ano- 

22,60%; 9º ano- 16,20%, pelo que podemos asseverar que os alunos do 8º ano expressam um 

maior acordo com o facto de que se deviam impedir os jovens de levar facas para lugares de 

divertimento. Temos ainda a referir que este é o item que obteve frequências mais elevadas no 

que diz respeito ao “máximo acordo”, manifestando os alunos inquiridos uma maior rejeição à 

violência. 

No que diz respeito ao item P.20 “se alguém mais forte que tu ameaça que te vai 

agredir não deves contá-lo a ninguém, porque te tornarias um denunciante” obteve no 

“mínimo acordo” as seguintes percentagens: 7º ano- 21,50%; 8º ano- 25,30%; 9º ano- 16,90% 

e no “máximo acordo”: 7º ano- 1,80%; 8º ano- 1,50%; 9º ano- 2,60% o que significa que são 

os alunos a frequentar o 9º ano que revelam maior acordo de que se alguém mais forte os 

ameaça estes não devem contar a ninguém porque isso os tornaria um denunciante. A 

obtenção destes resultados pode ser justificada com o facto de serem, normalmente os alunos 

mais velhos, os que adotam condutas agressivas (bullying direto, que inclui bater e ameaçar), 

não estando por isso interessados em que os alunos mais novos (7º ano e 8º ano) os 

denunciem caso lhes façam ameaças. Não podemos esquecer que o silêncio é uma das 

condições para perpetuar o fenómeno de bullying (Beane, 2010), sendo por isso muito 

importante que as vítimas denunciem alguém que os queria agredir, assim torna-se importante 

que os alunos inquiridos no nosso estudo manifestem taxas elevadas de discordância, como 

acontece no “mínimo acordo”.   

Relativamente ao item P.24 “andar em brigas aos fins-de-semana faz com que estes 

sejam mais divertidos” foram obtidas as seguintes frequências no que alude ao “mínimo 

acordo”: 7º ano- 24,40%; 8º ano- 27,90%; 9º ano- 18,20% e no que diz respeito ao “máximo 

acordo”: 7º ano- 0,80%; 8º ano- 0,50%; 9º ano- 0,80%, deste modo podemos inferir que os 

alunos do 9º ano são os que manifestam níveis percentuais mais baixos de discordância com a 

situação de que andar em brigas aos fins-de-semana faz com que estes sejam mais divertidos, 

obtendo no “mínimo acordo” uma frequência de 18,20%, no “pouco acordo” uma 

percentagem de 3,30% e no “discordo” uma taxa percentual de 2,60%, o que reflete que os 
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estudantes deste ano de escolaridade não consideram que os comportamentos agressivos 

contribuam para a sua diversão.  

No item P.25 “a maioria das violações que acontecem, poderiam evitar-se se as 

vítimas se tivessem vestido de forma menos provocadora ou se não tivessem passado por 

zonas perigosas e fora de horas” os índices percentuais encontram-se distribuídos no “mínimo 

acordo” da seguinte forma: 7º ano- 6,40%; 8º ano- 13,60%; 9º ano- 8,20% e no “máximo 

acordo”: 7º ano- 10%; 8º ano- 6,10%; 9º ano- 6,60%, o que nos apraz dizer que os alunos 

matriculados no 7º ano manifestam maior concordância de que a maioria das violações 

acontece porque as vítimas se vestem de forma provocatória e frequentam zonas perigosas 

fora de horas, comparativamente aos alunos do 8º ano e 9º ano. 

No item P.27 “pode justificar-se que um aluno risque o carro de um professor que o 

tenha reprovado” foram obtidos os seguintes resultados no que diz respeito ao “mínimo 

acordo”: 7º ano- 24,10%; 8º ano- 27,70%; 9º ano- 16,40% e no “máximo acordo”: 7º ano-

0,80%; 8º ano- 1,30%; 9º ano- 2,60%, assim podemos concluir que neste item a atitude 

favorável à violência aumenta com o ano de escolaridade, uma vez que no “máximo acordo” 

os valores percentuais foram aumentado progressivamente do 7º ano para o 9º ano. A análise 

deste item plasma que os alunos do 9º ano obtêm maiores frequências de acordo com o facto 

de que se justifica riscar o carro de um professor que os tenha reprovado, assim no “máximo 

acordo” exteriorizam uma percentagem de 2,60%, no “muito acordo” uma frequência de 

1,80% e no “concordo” um nível percentual de 2,60%. Estragar um bem de uso pessoal de um 

professor, como o carro, surge como um ato de reação social contra a escola. Pesquisas norte-

americanas demonstram que as atitudes violentas exibidas contra os bens pessoas do professor 

escondem em si uma mensagem que pode ter três significados: a necessidade de chamar a 

atenção, expressar revolta ou simplesmente exibir-se perante os colegas (Abramovay, 

2005:44). Sanmartin (2006) refere que a violência cometida contra objetos é considerado 

vandalismo, assim podemos referir que os alunos do 9º ano são que manifestam mais 

concordância com o vandalismo. 

No que respeita ao item P.32 “a pena de morte devia ser abolida em todo o mundo” 

manifestou as seguintes frequências no que respeita ao “mínimo acordo”: 7º ano- 12,30%; 8º 

ano- 11,30%; 9º ano- 7,70% e no “máximo acordo”: 7º ano- 7,20%; 8º ano- 11,30%; 9º ano- 

6,70%, o que significa que os alunos do 8º ano são os que manifestam maior concordância 

com o facto de que a pena de morte deveria ser abolida em todo o mundo, manifestando uma 

maior rejeição a atitudes violentas. 
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A obtenção destes resultados permite-nos referir que as atitudes favoráveis à 

violência tendem a diminuir com o ano de escolaridade, sendo nos 7º e 8º anos que os alunos, 

estando no início da adolescência, exibem mais atitudes favoráveis à violência. Estes dados 

são coerentes com os resultados obtidos com a idade e corroboram com os dados obtidos por 

Martins (2009).  

 

 

9.4.5.4- Escala de atitudes face à violência de acordo com os agrupamentos 

Na tabela 42 vamos apresentar a compilação de resultados da escala de atitudes face à 

violência de acordo com os agrupamentos em estudo. 

 

Tabela 42- Escala de atitudes face à violência de acordo com os agrupamentos 

 

Itens Escola % Escola % Escola % Escola % Escola % Escola % Escola %

Regular 24,60% Regular 9,70% Regular 5,10% Regular 9,70% Regular 3,80% Regular 2,30% Regular 4,90%

TEIP 16,20% TEIP 6,70% TEIP 4,40% TEIP 6,20% TEIP 2,60% TEIP 0,80% TEIP 3,10%

Regular 37,30% Regular 7,20% Regular 4,30% Regular 4,90% Regular 1,80% Regular 1,30% Regular 3,30%

TEIP 20,70% TEIP 7,20% TEIP 3,10% TEIP 3,30% TEIP 2,60% TEIP 1,50% TEIP 1,50%

Regular 27,10% Regular 5,90% Regular 4,60% Regular 7,40% Regular 4,90% Regular 4,10% Regular 6,10%

TEIP 17,10% TEIP 3,10% TEIP 4,10% TEIP 5,60% TEIP 2,80% TEIP 3,30% TEIP 3,80%

Regular 29,70% Regular 8,20% Regular 6,90% Regular 6,10% Regular 4,30% Regular 2,80% Regular 2,00%

TEIP 17,10% TEIP 5,60% TEIP 5,10% TEIP 4,10% TEIP 2,30% TEIP 1,50% TEIP 4,10%

Regular 12,10% Regular 2,30% Regular 3,30% Regular 4,40% Regular 1,50% Regular 4,60% Regular 32,10%

TEIP 6,70% TEIP 0,80% TEIP 1,50% TEIP 2,60% TEIP 1,50% TEIP 2,60% TEIP 24,10%

Regular 37,30% Regular 6,40% Regular 5,10% Regular 4,60% Regular 2,30% Regular 0,80% Regular 3,60%

TEIP 26,30% TEIP 3,30% TEIP 3,60% TEIP 2,30% TEIP 1,00% TEIP 1,00% TEIP 2,30%

Regular 41,50% Regular 4,60% Regular 3,80% Regular 4,60% Regular 1,50% Regular 2,10% Regular 2,10%

TEIP 29,00% TEIP 3,60% TEIP 1,30% TEIP 2,30% TEIP 2,80% TEIP 0,80% TEIP 0,00%

Regular 16,60% Regular 5,40% Regular 4,90% Regular 6,90% Regular 8,40% Regular 4,30% Regular 13,60%

TEIP 11,50% TEIP 3,30% TEIP 5,10% TEIP 5,40% TEIP 2,30% TEIP 3,10% TEIP 9,20%

Regular 41,50% Regular 5,10% Regular 2,10% Regular 3,80% Regular 2,30% Regular 2,60% Regular 2,80%

TEIP 26,70% TEIP 4,40% TEIP 2,30% TEIP 0,80% TEIP 2,10% TEIP 1,80% TEIP 1,80%

Regular 19,30% Regular 5,90% Regular 4,10% Regular 8,00% Regular 3,90% Regular 3,90% Regular 15,40%

TEIP 12,10% TEIP 3,60% TEIP 5,70% TEIP 5,70% TEIP 2,10% TEIP 0,80% TEIP 9,80%

P.27

P.32

Muito Máximo 

P.7

P.8

P.13

P.14

Mínimo Pouco Descordo Nem concordo Concordo

P.17

P.20

P.24

P.25

 

 

A observação da tabela 42 permite-nos afirmar que o agrupamento de Ensino Regular 

exterioriza percentagens mais elevadas em todos os itens no que alude ao “mínimo acordo”, já 

no “máximo acordo” os níveis percentuais são mais elevados em todos os itens, excepto no 

item P.14 “é correto bateres em alguém que te tenha ofendido”, onde o agrupamento TEIP 

manifesta uma frequência mais elevada.  
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No item P.7 “justifica-se agredires alguém que te tirou o que era teu” foram obtidas 

as seguintes percentagens no que respeita ao “mínimo acordo”: Agrupamento de Ensino 

Regular- 24,60%; agrupamento TEIP- 16,20% e no “máximo acordo”: Agrupamento de 

Ensino Regular- 4,90%; Agrupamento TEIP- 3,10%, o que nos apraz referir que os alunos do 

agrupamento de Ensino Regular exteriorizam maior concordância no facto de se justificar 

agredir alguém porque lhes tirou algo. A manifestação desta concordância é também evidente 

nas percentagens que o agrupamento de Ensino Regular obtém no que alude ao “muito 

acordo” (2,30%) e “concordo” (3,80%), registando frequência mais elevadas 

comparativamente ao agrupamento TEIP. 

Relativamente ao item P. 8 “é correto ameaçar, por vezes, os outros para que saibam 

que tens carácter enérgico” as frequência obtidas no que concerne ao “mínimo acordo” são: 

agrupamento de Ensino Regular- 37,30%; agrupamento TEIP- 20,70% e no que alude ao 

“máximo acordo” são: agrupamento de Ensino Regular- 3,30%; agrupamento TEIP- 1,50% o 

que plasma que os alunos que frequentam o agrupamento de Ensino Regular manifestam 

maior concordância com o facto de que é correto ameaçar para que os outros saibam que 

possuem carácter energético, alcançando mais do dobro da percentagem expressa pelo 

agrupamento TEIP. 

No que respeito ao item P.13 “a violência faz parte da natureza humana, por isso 

sempre haverá guerras” foram obtidos os seguintes resultados relativamente ao “mínimo 

acordo”: agrupamento de Ensino Regular- 27,10%; agrupamento TEIP- 17,10% e no 

“máximo acordo”: agrupamento de Ensino Regular- 6,10%; agrupamento TEIP- 3,80%, assim 

podemos dizer que os estudantes inquiridos no agrupamento de Ensino Regular exteriorizam 

maior concordância com o facto de a violência fazer parte da natureza humana, por isso 

haverá sempre guerras.  

As frequências manifestadas no item P.17 “há que impedir a tendência de alguns 

jovens para levar facas para lugares de divertimento” no que concerne ao “mínimo acordo”: 

agrupamento de Ensino Regular- 12,10%; agrupamento TEIP- 6,70% e no “máximo acordo”: 

agrupamento de Ensino Regular- 32,10%; agrupamento TEIP- 24,10%, deste modo podemos 

afirmar que os alunos do agrupamento do Ensino Regular manifestam maior acordo com a 

necessidade de impedir alguns jovens que levem facas para lugares de divertimento, 

divulgando assim uma atitude de rejeição à violência. Este item é o que obtém maiores 

frequências de “máximo acordo” na presente escala, talvez por ser não ser formulado como 

atitude favorável à violência, mas sim de rejeição à violência.  
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Outro item formulado no sentido de rejeição à violência é o P.32 “a pena de morte 

devia ser abolida em todo o mundo” que também alcançou percentagens elevadas 

comparativamente aos restantes itens, assim no que alude ao “máximo acordo”: agrupamento 

de Ensino Regular- 15,40%; agrupamento TEIP- 9,80% e no “mínimo acordo”: agrupamento 

de Ensino Regular- 19,30%; agrupamento TEIP- 12,10%, o que nos permite aferir que os 

estudantes do agrupamento de Ensino Regular apresentam maior concordância com o facto da 

pena de morte ser abolida em todo o mundo, exteriorizando uma atitude de rejeição à 

violência. 

A distribuição das percentagens no item P.20 “se alguém mais forte que tu ameaça que 

te vai agredir não deves contá-lo a ninguém, porque te tornarias um denunciante” no que diz 

respeito ao “mínimo acordo” são: agrupamento de Ensino Regular- 37,30%; agrupamento 

TEIP- 26,30% e no “máximo acordo” são: agrupamento de Ensino Regular- 3,60%; 

agrupamento TEIP- 2,30%, o que significa que os adolescentes do agrupamento de Ensino 

Regular são mais concordantes com o facto de se alguém mais forte os ameaçar, estes não 

devem contar a ninguém para não serem considerados denunciantes. 

No item P.24 “andar em brigas aos fins-de-semana faz com que estes sejam mais 

divertidos” obtém as seguintes frequências no que respeita ao “mínimo acordo”: agrupamento 

de Ensino Regular- 41,50%; agrupamento TEIP- 29% e no “máximo acordo”: agrupamento 

de Ensino Regular- 2,10%; agrupamento TEIP- 0%, o que plasma que os alunos do 

agrupamento de Ensino Regular exteriorizam maior acordo com o facto de que brigar aos 

fins-de-semana faz com que estes sejam mais divertidos, comparativamente aos estudantes do 

agrupamento TEIP que expressam um nível percentual de 0%, manifestando assim total 

desacordo com o facto das brigas serem motivo de diversão. 

Relativamente ao item P.25 “a maioria das violações que acontecem, poderiam evitar-

se se as vítimas se tivessem vestido de forma menos provocadora ou se não tivessem passado 

por zonas perigosas e fora de horas” a obtenção de resultados no “mínimo acordo” é a 

seguinte: agrupamento de Ensino Regular- 16,60%; agrupamento TEIP- 11,50% e no 

“máximo acordo”: agrupamento de Ensino Regular- 13,60%; agrupamento TEIP- 9,20%, pelo 

que podemos mencionar que os adolescentes do agrupamento de Ensino Regular são mais 

concordantes com a circunstância de que a maioria das violações poderia ser evitada se as 

vítimas se vestissem de forma menos provocadora e não passassem em zonas perigosas fora 

de horas. 
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No que concerne ao item P.27 “pode justificar-se que um aluno risque o carro de um 

professor que o tenha reprovado” alcançou os seguintes níveis percentuais no que se refere ao 

“mínimo acordo”: agrupamento de Ensino Regular- 41,50%; agrupamento TEIP- 26,70% e no 

“máximo acordo”: agrupamento de Ensino Regular- 2,80%; agrupamento TEIP- 1,80%, o que 

significa que os alunos do agrupamento de Ensino Regular expressam maior concordância 

com o facto de que caso o professor reprove um aluno, então justifica-se que esse aluno lhe 

risque o carro. 

A obtenção destes resultados permite-nos referir que os alunos que frequentam o 

agrupamento de Ensino Regular exibem mais atitudes favoráveis à violência, 

comparativamente com os estudantes do agrupamento TEIP. Tentando encontrar uma 

justificação para os resultados exteriorizados pelos dois agrupamentos, voltámos a consultar 

os Projetos Educativos dos dois agrupamentos em estudo, constatando que o agrupamento 

TEIP para além de manifestar como prioridade a diminuição da violência e da indisciplina, 

estabelecendo como objetivos:  

- Melhorar a Segurança e o Bem-Estar de toda a Comunidade Educativa, reforçando 

as ações de acompanhamento e de vigilância, de modo a prevenir a indisciplina e a violência 

em meio escolar; 

- Melhorar a qualidade das interações sociais, interagindo com mais saúde e respeito, 

aprendendo a prevenir e a gerir conflitos. 

-Minimizar a violência e a indisciplina em meio escolar, nos diferentes contextos 

onde é mais sentida: sala de aula; recreios; sala dos alunos; refeitório; espaços comuns. 

(2011-2015:8) 

Prevê ainda no seu Projeto Educativo: 

- Promover ações de Formação para todos os intervenientes da comunidade educativa, 

nomeadamente Educação para a Saúde (física, pessoal, psíquica e mental), no que diz 

respeito à melhoria de hábitos de higiene, alimentação, educação sexual, cuidados básicos e 

educação física e desporto escolar, e ainda, a nível da saúde psicológica. 

- Desenvolver ações de sensibilização e de prevenção, no sentido da inclusão das 

minorias étnicas, nomeadamente da comunidade cigana. (2011-2015: 8) 

Pensamos que a inclusão deste tipo de medidas no Projeto Educativo contribui para que 

os seus alunos manifestem índices percentuais mais baixos no que concerne às atitudes 

favoráveis à violência. 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 277  

 

De acordo com Fante e Pedra (2008: 52) o bullying e as atitudes violentas sempre existiram 

no ambiente escolar e é tão antigo quanto o nascimento da escola, porém “infelizmente, 

muitas escolas não admitem a existência do fenômeno”, talvez por isso no Projeto Educativo 

do agrupamento de Ensino Regular não existe qualquer referência nem ao fenómeno de 

bullying nem a estratégias de prevenção do mesmo. 

A distinção das taxas obtidas nos dois agrupamentos em estudo, no que concerne às 

atitudes face à violência, vão de encontro ao que refere Dupâquier (2000) que numa mesma 

comunidade, uma escola pode ter um ethos muito distinto de outra, uma vez que cada aluno, 

quando chega à escola, traz consigo caraterísticas sociais e culturais heterógeneos que vão 

refletir-se na conduta de cada aluno e nos comportamentos e atitudes que adota e defende. 

 

 

9.5- Resumo dos resultados da Escala de Atitudes face à Violência- EAV 

Os resultados obtidos pela análise da Escala de Atitudes face à Violência- EAV vão de 

encontro aos que obtivemos no estudo realizado com a Questionário de Exclusão Social e 

Violência Escolar- QEVE, apesar do questionário de exclusão social e violência escolar 

avaliar mais as condutas propriamente ditas e a escala de atitudes face à violência avaliar mais 

a predisposição para agir, existindo o perigo dos resultados obtidos na escala de atitudes 

poderem ser afetados por respostas que procuram a desejabilidade social. 

Os resultados que obtivemos na análise na escala de atitudes face à violência revelam 

que os rapazes exibem mais atitudes favoráveis à violência do que as raparigas, o que vai de 

encontro aos resultados obtidos no estudo realizado por Martins (2009) que utilizou o mesmo 

instrumento, mas que também coincidem com os resultados obtidos em outros estudos com 

recurso a outros instrumentos (Farrington, 2000; Loeber & Hay, 1997; Olweus, 1997).  

Estes resultados apoiam a nossa hipótese inicial (H3) de que os rapazes exibirão, em 

média, mais atitudes favoráveis à violência do que as raparigas. 

Também se verificou uma tendência para a diminuição das atitudes favoráveis à 

violência com o avanço do nível de escolaridade e com a idade (sobretudo no grupo dos 17 

anos), o que dá credibilidade à nossa hipótese inicial (H5) que refere que as atitudes face à 

violência encontram níveis ligeiramente mais baixos de legitimação nos adolescentes mais 

velhos. A obtenção destes resultados vai ao encontro dos obtidos no estudo realizado por 

Martins (2009) com estudantes da cidade de Portalegre. 
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No que concerne às atitudes face à violência expressa pelos alunos dos dois 

agrupamentos em estudo, o agrupamento de Ensino Regular exibiu taxas mais elevadas nas 

atitudes sexistas, em contexto escolar e perante o grupo de pares. A obtenção destes 

resultados contraria a nossa hipótese inicial H7- Espera-se que os níveis percentuais das 

atitudes face à violência sejam mais elevados na escola TEIP, do que na escola de Ensino 

Regular. 

A distinção das taxas obtidas nos dois agrupamentos em estudo, no que concerne às 

atitudes face à violência, vão de encontro ao que refere Dupâquier (2000) que numa mesma 

comunidade, uma escola pode ter um ethos muito distinto de outra, uma vez que cada aluno, 

quando chega à escola, traz consigo caraterísticas sociais e culturais heterógeneos que vão 

refletir-se na conduta de cada aluno e nos comportamentos e atitudes que adota e defende. 

Não podemos deixar de referir que os resultados obtidos nesta Escala de Atitudes face 

à violência podem apresentar a sua justificação na desejabilidade social, ou seja o facto de os 

questionários terem sido respondidos na escola pode ser sido um fator preponderante nas 

respostas de cada individuo, ou seja, é necessário ter em conta que nem sempre as respostas 

vão de encontro aos atos que cada pessoa comete, mas no sentido do que o participante 

perceciona como sendo socialmente mais aceite ou correto (Lewis e Fremouw, 2001). 
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9.6- Estudo 2/ Apresentação de resultados referentes à nomeação de pares 

Neste capítulo apresentam-se os resultados do presente trabalho de investigação, de 

acordo com as questões previamente formuladas e respetivos objetivos. 

Passamos agora a apresentar os resultados do nosso estudo, assim, na tabela 43, 

apresentamos as percentagens obtidas por cada um dos alunos em cada um dos cinco atributos 

considerados, bem como os índices compóstitos de preferências e rejeições. Os alunos estão 

representados por um código, em que a letra M se refere aos do sexo masculino e a letra F se 

refere aos do sexo feminino. 

 

Tabela 43- Percentagem dos índices sociométricos e atributos psicossociais percebidos 

pelos pares no 4º ano de escolaridade 

 

 

Atributos 

Alunos 

 

Agressividade 

 

Isolamento 

 

Liderança 

 

Conduta 

pró-social 

 

Vitimação 

 

Dados da matriz 

sociomética 

Nº de 

preferências  

Nº de 

rejeições 

M1 1 

(4,3%) 

 12 

(52,17%) 

8 

(34,78%) 

 9 1 

M2    3 
(13,04%) 

1 

(4,3%) 

1 2 

M3 1 

(4,3%) 

1 

(4,3%) 

 1 

(4,3%) 

1 

(4,3%) 

4 2 

M4   4 

(17,39%) 

5 

(21,73%) 

 9 0 

M5   1 

(4,3%) 

3 

(13,04%) 

 2 0 

M6  2 

(8,6%) 

 3 

(13,04%) 

 4 0 

M7   10 

(43,47%) 

4 

(17,39%) 

 9 0 

M8 2 

(8,6%) 

2 

(8,6%) 

  1 

(4,3%) 

0 2 

M9 20 

(86,95%) 

   1 

(4,3%) 

0 2 

M10    5- 

(21,73%) 

 7 2 

F1    5 

(21,73%) 

 3 0 
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F2   2 

(8,6%) 

6 

(26,08%) 

 4 0 

F3  2 

(8,6%) 

4 

(17,39%) 

1 

(4,3%) 

 2 14 

F4   4 

( 17,39%) 

4 

(17,39%) 

 9 1 

F5   7 

(30,43%) 

10 

(43,47%) 

 11 2 

F6    2 

(8,6%) 

1 

(4,3%) 

3 0 

F7   2 

(8,6%) 

6 

(26,08%) 

 6 0 

F8  1 

(4,3%) 

 5 

(21,73%) 

 1 2 

F9  1 

(4,3%) 

1 

(4,3%) 

5 

(21,73%) 

 1 4 

F10  3 

(13,04%) 

  1 

(4,3%) 

4 5 

F11  3 

(13,04%) 

 2 

(8,6%) 

1 

(4,3%) 

4 9 

F12 20 

(86,95%) 

17 

(73,91%) 

 1 

(4,3%) 

21 

(91,30%) 

0 21 

F13 0 0 0 0 0 0 0 

n=23 

 

A leitura da tabela permite-nos, ainda, efetuar uma análise dos padrões de 

comportamento social de cada um dos alunos. Assim, destacamos os casos de alguns alunos: 

Aluno M9- Este aluno foi o mais nomeado no atributo relativo à agressividade, tendo 

recebido 20 nomeações (86,95%). Também foi nomeado por um colega (4,3%) no atributo 

relativo à vitimação. Na avaliação dos dados relativos à matriz sociométrica, este aluno teve 

duas rejeições. Estes dados sugerem que este, para além de ser um agressor, é uma criança 

que interage pouco com os colegas, até mesmo no recreio. Não participa nas brincadeiras de 

grupo, andando sempre a correr de um lado para o outro, sem qualquer objetivo ou propósito. 

Revela pouca concentração e uma grande agitação e é muito impulsivo, reagindo sem pensar 

às atitudes dos colegas. O aluno revela pouca tolerância às contrariedades e frustrações do dia-

a-dia. Por vezes é inconveniente nas suas abordagens com os colegas e se algum colega não 

respeita as instruções que ele dá, reage imediatamente com violência, tanto física como 

verbal. Parece apresentar perfil de agressor, mas sem caraterísticas de liderança, pelo que 

poderá ser um seguidor daqueles que exibam esse perfil. 
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Aluna F12, foi a aluna que claramente recebeu um maior número de rejeições (21 e 

apresenta uma taxa de vitimação de 91,30%). Teve 20 nomeações no atributo relativo à 

agressividade (86,95%), sendo também a aluna mais nomeada (17 nomeações- 73,91%), no 

atributo relativo ao isolamento. É uma criança muito instável, que reage negativamente a 

qualquer contacto físico com os colegas e até mesmo com os adultos, pelo que aparece 

constantemente metida em conflitos. Quando fica agressiva, grita, chora e faz birras, não 

cumpre as regras da sala de aula e bate nos colegas ou chama-lhes nomes. Apresenta 

comportamento idêntico ao de alguns adultos. O seu perfil aproxima-se do padrão de 

vítma/agressora. 

Aluna F5- Foi a aluna mais escolhida pelos colegas (recebeu 11 nomeações) e foi 

também a mais nomeada no atributo relativo à conduta pró-social (10 nomeações- 43,47%); 

obteve também 7 nomeações no atributo liderança (30,43%). É uma criança meiga e educada, 

que revela muita vontade de aprender e de ajudar os colegas. A sua popularidade e 

predisposição para ajudar podem ser utilizadas no sentido de ajudar alguns dos alunos 

vítimas, agressores ou vítimas/agressoras. 

Aluno M1- Este aluno foi o mais nomeado pelos colegas no atributo da liderança, (12 

nomeações- 52,17%) e foi o segundo mais nomeado no atributo de conduta pró-social (8 

nomeações- 34,78%). Na avaliação dos dados da matriz sociométrica, este aluno teve 9 

preferências dos colegas. Perante estes resultados, podemos considerar que é uma criança com 

perfil de líder. É um aluno extramente calmo, humilde e com um enorme sentido de 

interajuda. É o delegado de turma e usa convenientemente “o seu cargo” para apaziguar 

conflitos entre colegas e fazer cumprir as regras da sala de aula. 

Aluna F3- Esta aluna foi a que recebeu o segundo maior número de rejeições (14), 

tendo 4 nomeaçoes (17,39%) no atributo liderança e 2 nomeações (8,6%) no atributo 

isolamento. É uma aluna de etnia cigana, que renega as suas origens, não sendo por isso bem 

aceite pelos colegas. No entanto, esta aluna tem duas nomeações nas preferências, uma delas, 

feita pela aluna F12, uma vez que esta é uma das suas poucas amigas.  

No atributo liderança, a aluna foi nomeada pelas 4 alunas de etnia cigana, o que 

poderá significar, que na sua etnia, a aluna tem perfil de líder, por vestir de maneira diferente 

e ter um estilo de vida diferente. 

Aluna F13- Esta aluna, para além de não ser preferida nem rejeitada, tem também 0 

nomeações em cada um dos outros atributos. Podemos dizer que parece apresentar o perfil de 

vítma passiva. Esta criança é de etnia cigana, veio transferida de uma escola de Lisboa a meio 
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do ano letivo, falta muito à escola, não realiza qualquer tipo de trabalho de casa, não 

participa nas atividades desenvolvidas no exterior da escola e, talvez por isso, os colegas 

ainda não sentem que ela faz parte do grupo-turma. 

 

Numa turma em que existe um enorme número de alunos ciganos, não houve 

nomeação dos mesmos, em número significativo, nem nos atributos relativos à vitimação nem 

nos de agressividade, como se pode comprovar na análise da tabela. Os alunos M3, F3, F6, 

F10, F11 e F13, são todos alunos de etnia cigana. No atributo relativo à agressividade, apenas 

foi nomeado o aluno M3 (1 nomeação- 4,3%). No atributo relativo ao isolamento voltou a ser 

nomeado o aluno M3 (1 nomeação- 4,3%), a aluna F3 teve 2 nomeações (8,6%), a aluna F13 

não teve nenhuma nomeação e as alunas F10 e F11 tiveram 3 nomeações, sendo as alunas 

mais nomeadas neste atributo. Estas nomeações poderão estar associadas ao elevado número 

de absentismo das alunas. É ainda de referir, que as mesmas alunas têm um número 

considerável de rejeições na avaliação dos dados da matriz sociométrica; F10 tem 5 rejeições 

e F11 tem 9 rejeições.  

À excepção da aluna F3, já referida anteriormente, nenhum dos outros alunos de etnia 

cigana, foram nomeados no atributo de liderança. No atributo de conduta pró-social, estes 

alunos têm nomeações que variam entre os 4,3% e os 8, 6%. 

Numa turma com alunos oriundos de minorias étnicas ou de outros países, os fatores 

raciais podem efetivamente gerar alguma tensão (Amado & Freire, 2005; Mellor, 1997b: 4; 

Smith, 2000: 9; Smith et al., 2006: 16) ou originar que os mesmos sejam excluídos 

socialmente. 

No que concerne às percentagens dos atributos relativos à vitimação, estes alunos (à 

excepção das alunas F13 e F3, que não têm nenhuma nomeação), têm toda uma nomeação 

(4,3%). Todos estes alunos de etnia cigana apresentam carateristicas de vítimas passivas. 

Surgem assim, como alunos em risco F12 devido ao isolamento, vitimação, 

agressividade e rejeição, surgindo assim como vítima/agressora, o M9 devido ao seu 

comportamento agressivo e os alunos de etnia cigana por apresentarem carateristicas de 

vítmas passivas. 
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9.6.1- Caraterização da aluna com perfil de vítima/agressora 

Depois de analisados os resultados obtidos, apreceu-nos importante fazer a 

caracterização da aluna F12. 

Nasceu a 20 de fevereiro de 2002 na cidade de Évora, filha de uma prostituta e de pai 

incógnito foi entregue a uma instituição para adoção. 

Aos 3 anos foi adotada por um casal a viver em união de facto, sendo a mãe solteira e 

o pai viúvo. Entre os pais adotivos existem 20 anos de diferença, a mãe tem 32 anos e o pai 52 

anos. No que se refere à conduta parental, há a referir que o pai se revelou sempre tolerante 

com os comportamentos da filha, adotando uma postura passiva e de aceitação, referindo que 

os mesmos encontravam a sua justificação no passado da menina. A mãe sempre manifestou 

uma postura mais rígida, tentando impor regras, controlar comportamentos e ajustar 

adequadamente as atitudes relacionais que a menina mantém com o seu grupo de pares. 

A família pertence a uma família de classe média-alta, sendo a mãe administrativa 

numa seguradora e o pai empresário em nome individual. Vivem numa moradia própria com 

piscina. 

Desde que foi adotada revelou sempre comportamentos desajustados, revelando-se 

uma criança mimada, agressiva, provocadora e manipuladora com os pais. 

Em contexto escolar, a aluna revelou desde o 1º ano problemas ao nível 

comportamental, o que originou a frequência em 3 escolas dferentes:  Colégio Luso-Britânico, 

onde frequentou o 1º ano de escolaridade e foi “expulsa” por revelar comportamentos 

agressivos para com os colegas e professora. No 2º ano e metade do 3º ano frequentou a 

escola do 1º ciclo de Monforte, de onde foi retirada por agredir a professora e esta ter 

apresentado queixa formal contra a aluna. No 2º período do 3º ano de escolaridade foi 

transferida para uma escola do 1º ciclo da cidade de Elvas.  

Em contexto de sala de aula revela comportamentos de provocação para com os 

colegas e para com a professora, assim sempre que é contrariada faz birras, deita-se para o 

chão e frequentemente faz xixi e coco nas calças propositadamente, pois sabe que é uma 

forma de o pai ser chamado à escola para a levar para casa e lhe mudar a roupa. 

Por revelar comportamentos transtorno compulsivos, a professora aconselhou os pais a 

pedir ajuda médica. Atualmente a aluna é seguida em consultas de pedopsiquiatria, estando a 

ser medicada para a hiperatividade e concentração. A pedopsiquiatra alertou os encarregagos 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQoAIwAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F108224787424845280150%2Fabout%3Fhl%3Dpt-PT%26socfid%3Dweb%3Alu%3Aunknown%3Alocalgroupedresult%26socpid%3D1&ei=EeurU8OXF-en0wWo5oD4Aw&usg=AFQjCNEybVSdvR6EF3ccnVb1AhnBVQFmlg&sig2=aGF4VGXJZ5GVbpCLaLGEcg&bvm=bv.69837884,d.bGQ
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de educação para o facto da aluna ter hiperatividade, deficite de atenção e dupla 

personalidade.  

Pensamos que os comportamentos da aluna F12 encontram a sua explicação logo no 

seu início de vida, uma vez que não consegui estabelecer com a sua progenitora vínculos 

afetivos. Bowlby a esse respeito refere o existe nos bebés uma propensão inata para o 

contacto com um ser humano, o que implica a existência de um padrão de comportamentos 

que leva a que a criança não se afaste da figura de proteção e, do mesmo modo, a que essa 

figura também não a abandone (Bowlby, 1982) desenvolvendo-se esta relação de 

vinculação de forma progressiva (Ainsworth, 1989).  

O comportamento de vinculação possibilita à criança dirigir o seu comportamento de 

vinculação a qualquer pessoa que se envolva numa interação social e que responda de forma 

positiva aos seus sinais e às suas aproximações, sendo isto fundamental para um 

desenvolvimento saudável, decorrendo ao longo da vida do individuo (Bowlby, 1969). Como a 

aluna F12 foi entregue a uma instituição para posteriormente ser adoptada, com poucos dias 

de vida, não conseguiu encontrar na figura materna esse sentimento de proteção e de 

vinculação. Como todos nós temos conhecimento, as instituições têm ao seu cuidado um 

número excessivo de crianças, não conseguindo por isso manter uma forte vinculação com 

todos eles, o que começa logo por fragilizar as condutas que as crianças poderão adotar no seu 

desenvolvimento futuro. 

Ainsworth (1991) refere que a qualidade da vinculação bebé/mãe depende do tipo 

de cuidados maternos e das caraterísticas do bebé. Deste modo definiu o termo vinculação 

como uma propensão subjacente à noção de base segura, por permitir que o indivíduo, ao 

sentir-se em perigo, possa retornar à sua base segura. A autora também investigou as 

diferenças individuais nas relações de vinculação. Assim surgem três categorias de 

vinculação: as crianças da categoria B (seguras) acolhem a mãe, procuram proximidade 

ou a interação à distância, apresentando uma vinculação tranquilizadora com a mãe; as 

crianças da categoria A (inseguras evitantes) evitam ou ignoram a mãe; as crianças da 

categoria C (inseguras resistentes) misturam comportamentos de busca de proximidade e de 

contacto, após episódio de separação.  

Aos três anos a aluna F12 é adotada, cortando novamente a vinculação estabelecida 

com as pessoas que cuidavam dela na instituição, assim pensamos que, aquando da adoção, 

esta menina se enquadra no perfil das crianças da categoria C, definida por Ainsworth (1991). 

Esta nossa perceção assenta na ideia de que após dois episódios de separação a que foi sujeita, 
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a menina terá adotado com a mãe adotiva uma mistura de comportamentos, procurando a 

proximidade e o contacto da mãe, revelando insegurança. 

Importa no entanto salientar que independentemente do tipo de família, o suporte 

materno aos filhos na infância promove comportamentos de vinculação seguros (Simões, 

2011), os quais favorecem no futuro a aquisição de maiores competências 

desenvolvimentais, enquanto a vinculação insegura ( como é o caso da aluna F12)  dificulta 

as relações sociais e favorece problemas de comportamento (Bowlby, 1982; Pereira, 2007; 

Soares, 2007).  

Durante toda a sua infância a menina F12 viveu imensas situações de conflito familiar, 

uma vez que os seus pais adotivos não conseguiram aferir condutas parentais de forma a 

educar a filha de forma assertiva. Atendendo a que as relações entre pais e filhos têm um forte 

impacto no desenvolvimento das crianças, considerou-se pertinente compreender como os 

estilos educativos influenciaram o desenvolvimento da F12 e, em particular, como se 

relacionam com o seu comportamento agressivo. 

 Cruz (2005) considera que as teorias da parentalidade assentam n u m a  causalidade 

entre os fatores intervenientes no fenómeno intrincado da parentalidade, em que várias 

variáveis contribuem para o envolvimento entre pais e filhos no processo de socialização 

infantil.  

Darling e Steinberg (1993) fazem a distinção entre práticas educativas parentais e 

estilos educativos parentais. Assim, aludem que as práticas educativas parentais 

assentam nos comportamentos delineados pelos pais com o objetivo de auxiliar os filhos no 

processo de socialização, enquanto os estilos educativos parentais convencionam-se nas 

atitudes parentais, ou seja, dizem respeito à forma como os pais influenciam os seus filhos 

de acordo com as suas crenças e valores, englobando as práticas educativas parentais e o 

contexto emocional em que elas ocorrem. 

Pensamos que as atitudes parentais delineadas pelos pais da aluna F12 podem também 

ter contribuído de forma significativa para os comportamentos manifestados pela mesma. De 

acordo com Baumrind (1967) e com base na atitude de controlo dos pais em relação aos 

filhos, existem 4 formas de classificação dos estilos educativos parentais: 

autoritativo, autoritário,  permissivo e o negligente. De acordo com a revisão de literatura 

que efetuámos, pensamos que o perfil da mãe da menina F12 se enquadra no dos pais 

autoritativos (Braumrind, 1967), uma vez que tenta direcionar as atividades da filha de 

maneira racional e orientada, incentivando o diálogo, confrontando-a com regras e limites 
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claros, criando simultaneamente um clima de afe to  e  supor t e  emocional .  Por outro 

lado temos um pai, bastante mais velho, que passa por um processo de viuvez e que vê na F12 

uma “bolha de felicidade”, que lhe permite esquecer um passado de sofrimento, assumindo 

perante a mesma uma atitude excessiva de proteção, comportando-se de maneira não 

punitiva, sendo recetivos aos desejos e ações da menina, apresentando-se para a mesma 

como um recurso para a realização dos seus desejos e não como um modelo, nem como um 

agente responsável por moldar ou direcionar o seu comportamento, assumindo o papel de pai 

permissivo (Baumrind, 1967).  

A aluna F12 revela especial preferência pelo pai, pensamos que esta predileção pelo pai 

pode, no nosso entender, apresentar duas explicações: por um lado este é a pessoa que satisfaz 

todos os seus desejos e caprichos, e como adotou uma postura permissa não a repreende nem 

lhe impõe regras o que vai de encontro ao que a menina procura, ou seja faz o que quer; por 

outro lado não podemos esquecer que apesar da vinculação à mãe ser particularmente 

importante nos primeiros anos de vida da criança, à medida que esta cresce e se aproxima da 

adolescência, a importância da vinculação ao pai aumenta, destacando de igual modo, o 

impacto da qualidade da relação pai-criança no seu desenvolvimento (Main et al., 1985). 

Também é reconhecido que os contextos de lazer e brincadeira têm um papel importante na 

relação d a  c r i a n ç a  c o m  o  p a i  pa ra  o  s e u  desenvolvimento posterior (Grossmann et 

al., 2005), apesar de a investigação mais recente documentar que a qualidade da 

vinculação do filho ao pai e à mãe se relacionam com a mesma intensidade com os 

resultados desenvolvimentais sociocognitivos (Bretherton et al., 2008). 

Assim se analisarmos os comportamentos dos pais e as atitudes que tomam no que 

concerne à educação da menina F12, podemos referir, que de acordo com a literatura 

consultada, o estilo educativo autoritativo, adotado pela mãe promove na criança melhores 

caraterísticas de autonomia, maturidade e responsabilidade (Baumrind, 1967; Cruz, 

2005), assim a mãe fornece à aluna F12, permissas que lhe permitam desenvolver 

competências sociais, portanto tende a diminuir as tendências agressivas da mesma 

(Lacerda, 2005; Pereira, 2007; Soares, 2007). Do mesmo modo, Olweus (1998) refere que 

filhos de pais que apresentam um estilo educativo permissivo, em que o filho não se 

identifica com os seus progenitores, tem maior tendência para se envolver em situações de 

agressão/vitimação, apresentando um perfil de vitimação.  

Podemos assim referir que após análise aos estilos educativos manifestados pelos 

progenitores da menina F12 e às condutas que os referidos estilos educativos geram, podemos 
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inferir que apesar de a mãe tentar promover na filha competências de autonomia, 

maturidade e responsabilidade de modo a controlar os seus comportamentos agressivos, o pai 

com o seu perfil permissivo gera na menina sentimentos que não lhe permitem identificar-se 

com os progenitores, o que aumenta na mesma a tendência para se envolver em situação de 

agressão/vitimação.  

Segundo Neto (2007) são sinais e sintomas de possíveis vítimas-agressores de 

bullying, a hiperatividade; o défice de atenção, agressividade, desordem de conduta, 

depressão e dificuldades de aprendizagem. Assim o facto da aluna F12 ter sido diagnosticada 

com deficite de atenção, hiperatividade e dupla personalidade torna-a uma possível vítima 

agressiva, o que se veio a confirmar neste nosso estudo.  

Podemos assim aferir que as caraterísticas biológicas e comportamentais manifestadas 

pela aluna F12 podem também ser explicativas dos comportamentos agressivos manifestados 

pela menina em estudo. De acordo com os estudos efetuados,  as crianças que 

apresentam desordem por défice de atenção com ou sem hiperatividade, manifestam 

dificuldades em permanecer sossegadas, em terminar as atividades que lhe são propostas, em 

pensar antes de agir e em  projetar coisas a longo prazo. A s s i m  co n s i d e r a - s e  q u e  

a s  crianças com este problema podem ser bastante perturbadoras e inconvenientes o que 

provoca mau estar no seu grupo de pares, o que poderá conduzir a problemas de violência e 

delinquência (Orpinas & Horne, 2005; Barton, 2006). 

Segundo Schartz et al. (1997) citados por Carvalhosa (2010) as crianças com perfil 

de vít imas- agressoras apresentam uma difícil adaptação à sociedade, sendo frequentemente 

rejeitados pelos outros. Apresentam, ainda, graves problemas comportamentais na escola, 

podendo associar os comportamentos agressivos à hiperatividade. 

De acordo com Olweus (1998), as vítimas podem ser passivas e ativas ou provocativas, 

salientando que as vitimas ativas e provocativas se revelam violentas ou desafiadoras. As 

crianças com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção podem ser apontadas 

como fazendo parte deste tipo de vítimas, apresentando problemas de atenção, 

concentração e comportamentos irritantes. No futuro podem transformar-se em potenciais 

agressores. Já as vítimas passivas são geralmente mais frágeis e tímidas, podem ainda 

revelar lacunas na coordenação e na psicomotricidade. 

De acordo com o nosso estudo podemos referir que a aluna F12 encerra em si 

bastantes caraterísticas que nos permitem idêntica-la como sendo uma vítima-agressora, 
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encontrando em todo o seu historial muitas justificações para os seus comportamentos e 

condutas. 

 

 

9.6.2- Estratégias cognitivo-comportamentais de atuação em contexto de sala de 

aula  

Para que exista uma diminuição de condutas de agressão e se melhore o clima 

relacional do grupo/turma, pareceu-nos pertinente delinear algumas estratégias de atuação, em 

contexto de sala de aula, que deveriam ser aplicados nesta turma, objeto do nosso estudo. 

Assim, a constituição de grupos de trabalho cooperativo e/ou de pares, tal como sugerido por 

vários autores (Diaz- Aguado, 2003; Smith, Cowie & Berdondini, 1994), deveria ser feito 

evitando colocar no mesmo grupo ou em locais próximos, em termos de disposição na sala, os 

alunos M9, F12 e F13. 

Uma outra estratégia seria a colocação da aluna F12, com perfil de vítima/agressora, 

como colega de secretária da aluna F5, uma vez que as caraterísticas de liderança da aluna F5 

poderia ajudar a aluna F12 a gerir o seu comportamento e impulsividade, apaziguando alguns 

comportamentos agressivos e regulando as suas emoções. Esta organização da sala de aula, 

consiste na adaptação do ambiente de sala de aula, às caraterísticas da turma/alunos, 

facilitando a socialização e as normas para o estabelecimento de relações sociais. Nesta 

estratégia de se colocar uma aluna com perfil vítima/agressora (F12) com uma aluna/aluno 

com perfil de líder (F5 ou M1), tentar-se- ia usar a negociação e a confraternização como 

moeda de troca, com o objetivo de apaziguar comportamentos e atitudes. 

Estas parcerias e o desenvolvimento de trabalho de pares ou de grupos ao invés de 

promover a competividade vão promover nas crianças a interajuda, a autoconfiança, a 

autoestima, a assertividade e a capacidade de antecipação e resolução de conflitos. Esta 

estratégia de intervenção vai de encontro ao defendido por Simões et al. (2009) q u e  

a p r e s e n t a  duas f o r m a s  d e  t r a b a l h a r  denominadas de “aprendizagem interactiva” e 

“aprendizagem cooperativa”. Ambas as aprendizagens visam promover a participação ativa 

na aprendizagem e como assentam num trabalho de grupo heterógeneo, em que se juntam 

alunos com perfil de vítimas com crianças com perfil de líderes, vai desenvolver o espírito 

de entreajuda entre os alunos, promovendo comportamentos e condutas assertivas por parte 

de todos os elementos. 
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Beane (2006) reforça esta ideia referindo que em todos os ciclos de ensino devem 

ser partilhadas sugestões sobre como evitar o bullying que devem ser discutidas e 

exploradas em grupo/turma. 

Nestes trabalhos de grupo podiam ser efetuados e análise de questões positivas que 

digam respeito às relações e comportamentos, e não só de questões negativas (Serrate, 2009), 

para que deste modo todos os alunos pudessem interiorizar condutas de comportamento que 

favoreça o relacionamento com o seu grupo de pares. 

Atendendo que a aluna F12 dispõe de diversos materiais pedagógicos que são objeto 

de inveja, por parte das colegas de turma, seria importante promover na turma a capacidade de 

partilha, para que todos pudessem partilhar os materiais pedagógicos dos colegas. Esta 

partilha de materiais pedagógicos teria como objectivo principal promover a democracia, a 

solidariedade e a equidade. Associada a esta partilha, dever-se-iam criar espaços de debate e 

discussão, nos quais houvesse a possibilidade de confronto de ideias e reflexões, nestes 

espaços os alunos deveriam ser motivados a participar, como intervenientes ativos, 

procurando desta forma, dar-lhes a conhecer as realidades do mundo atual e da sociedade 

moderna (Santos, 2004). 

É muito importante que todos os alunos, individualmente, adquiram uma atitude ativa 

de cooperação, na prevenção da violência e, claro, na reprovação de comportamentos 

agressivos (Ramirez, 2001). 

De acordo com as sugestões de Rutherford e Lopes (1994), a professora poderia 

efetuar uma lista de verificações de comportamentos ao aluno M9 (com perfil de agressor) 

uma vez que é o aluno mais problemático, em contexto de sala de aula, e após esta 

“avaliação”, estabelecer com o aluno um contrato escrito no sentido de alterar os seus 

comportamentos e substituí-los por outros mais adequado. Uma forma de recompensar esta 

mudança/melhoria de comportamentos, poderia passar por um reforço das atividades livres ao 

gosto do aluno, substituindo assim os castigos impostos pelo comportamento desajustado. 

Santos (2004) refere que os castigos geram nos alunos sentimentos de culpabilidade, injustiça, 

humilhação, exclusão e vergonha, sendo fomentadores de ansiedade e agressividade. Não 

podemos esquecer que o castigo leva à interrupção temporária e não à sua mudança (Curwin, 

1997 citado por Amado, 2001), pelo que é importante corrigir e não punir. Amado (2001) crê 

que tudo pode ser evitado, pelo que se deve trabalhar para a evitação e não para a necessidade 

de punir. Assim sendo, a correção passaria pela negociação de regras e implementação de 
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regras e pela ressocialização que passaria pela reorientação e promoção de mudanças no 

comportamento do aluno. 

 Por outro lado, a transgressão pode reforçar a vertente lúdica funcionando como uma 

necessidade de afirmação pessoal (Santos, 2004). 

Relativamente aos alunos de etnia cigana, os mesmos apresentam perfil de serem 

vítimas passivas, que de acordo com Costa e Vale (1998) são vítimas de “agressão social”, 

uma vez que são excluídos do grupo de pares (grupo/turma), por serem alvo de rumores 

desagradáveis ou simplesmente pelo facto de ninguém falar, brincar ou interagir com este 

grupo de crianças. Salientamos a aluna F13 que na tabela de índices sociométricos e atributos 

psicossociais percebidos pelos pares (quadro 9) não possui nenhuma nomeação em quaisquer 

dos atributos. 

Santos (2004) afirma existir uma relação entre a agressividade e o clima social na 

escola “ (…) a vida comunitária fraca, insucesso escolar e absentismo, falta de relações 

personalizadas, falta de apoio aos alunos com dificuldades” (Santos, 2004, 164-165) pode 

despoletar alguma agressividade no grupo turma. Parece-nos ser o que acontece na turma, 

objeto do nosso estudo, uma vez que os alunos de etnia cigana, por apresentarem uma elevada 

percentagem de absentismo e revelarem insucesso escolar são vítimas de alguma 

agressividade social, não sendo totalmente aceites pelo restante grupo/turma.  

Nas comunidades ciganas, a criança cresce em plena liberdade, com regras diferentes 

dos não ciganos. Costuma-se deixar decisões como ir ou não ir à escola ao seu critério.  

O ritmo de crescimento da criança é diferente nas comunidades ciganas. É considerada 

muito pequena durante muito tempo (são crianças até aos 7 ou 8 anos), aos 10/11 anos, as 

raparigas passam a ter um papel cada vez mais activo na vida familiar, e a partir dos 13/14 

anos, quer os rapazes, quer as raparigas, são considerados como prontos para casar. 

Assim, o tempo dedicado à primeira infância é maior do que na educação das crianças 

não ciganas. E as mesmas crianças entram na vida “adulta” muito mais cedo do que os não 

ciganos, e muitas vezes não têm o tempo suficiente para desenvolver as competências 

transmitidas na escola.  

Atendendo a estas caraterísticas evidenciadas pelos alunos de etnia cigana, deveria ser 

definida, neste grupo/turma, uma estratégia de atuação, na qual seria pertinente a realização 

de atividades lúdicas de caracter cultural, onde fosse valorizada a cultura cigana, deste modo 

os alunos de etnia poderiam falar das suas regras e tradições, ficando o restante grupo turma a 

conhecer e a respeitar outras “formas de vida”, facilitando assim a integração e a interação 
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social. A presença de atividades lúdicas na escola, garante que as crianças tenham a 

possibilidade de estabelecer regras, divertir-se e consequentemente desenvolver a 

aprendizagem (Carvalho e al., 2011) promovendo condutas sociais assertivas. As atividades 

lúdicas promovem uma aprendizagem social e conduzem ao desenvolvimento de condutas 

menos agressivas em meio escolar, dado que a reciprocidade e partilha de conhecimentos se 

encontra subjacente a todo o processo de brincadeira, em que as regras se apresentam como 

ponto de partida. 

De acordo com Perrenoud citado por Santos (2004) para se sobreviver na escola é 

necessário salvaguardar as aparências, assim sendo, os alunos de etnia cigana acabam por 

viver, compreendendo que terão maior liberdade e facilidade se se tornarem “alunos 

aceitáveis”. Este autor refere, inclusivamente, que ao ingressarem numa escola, os alunos, 

antes de aprenderem, têm de esquecer o que sabem, ocultando hábitos e costumes. Nem 

sempre é fácil os alunos viverem esta dualidade, acabando, alguns por desistir, tornando-se 

em vítimas passivas sujeitas a “agressão social”.  

Santos (2004) centra a a sua atenção em sete fatores que considera de extrema 

importância no âmbito da prevenção da violência em contexto escolar: prevenção, sucesso 

educativo, materiais pedagógicos, espaços de debate, política educativa, intervenção e 

pesquisa e apoio psicossocial. Assim, de acordo com esta autora, a prevenção de situações de 

violência escolar, seja ela passiva ou ativa, deveria passar pelo desenvolvimento de práticas 

educativas e de interação, que fomentem sentimentos de igualdade, justiça e reciprocidade em 

toda a comunidade educativa. Este tipo de atividades tem como objetivo primordial o 

desenvolvimento de sentimentos positivos de generosidade, amabilidade e solidariedade, 

recorrendo a estratégias que incentivem a comparação entre pares e não a estigmatização em 

classes ou etnias. 

Outra estratégia passaria pela promoção do sucesso educativo, assim caberia à 

professora e à própria escola, implementar tanto medidas de mudança a nível quantitativo 

como qualitativo, que passariam por estratégias inovadoras de motivação, novos métodos de 

ensino, aprendizagem e avaliação, como refere Abreu (1998). Estas alterações na prática 

pedagógica seriam fulcrais para se retirarem condições geradoras de frustrações e diferentes 

tipos de agressividade. No nosso entender, estas alterações na prática pedagógica, poderiam 

passar por promover debates, incentivar a interdisciplinaridade (através da implementação dos 

temas transversais) e implementar nas atividades desenvolvidas os interesses dos alunos, 

tendo sempre em atenção as raízes culturais das etnias, educando assim todos os alunos para a 
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cidadania. De entre os temas transversais podemos destacar a educação emocional, a 

educação intercultural e a educação democrática. 

Atendendo a que currículos nacionais não fazem referência direta à problemática 

do bullying, a docente da turma poderia abordar esta temática em articulação, nas áreas 

curriculares disciplinares e não disciplinares, com o intuito de educar os alunos para uma 

cidadania responsável e consciente e de serem cidadãos com direitos e deveres (Carvalhosa, 

2010). Assim e atendendo ao que Beane (2006) sugere, a poderiam ser partilhadas histórias 

sobre bullying, que poderiam partir de uma recolha efetuada pelos alunos, poderiam ser 

visualizados filmes sobre a temática e por fim promovidos debates colocando perguntas aos 

alunos de modo a levá-los a expressar os seus sentimentos ao ouvir as histórias. 

Negreiros et al. (2009) reforçam esta ideia, e, com base nos resultados positivos do 

projeto de desenvolvimento Social de Seattle, concluem que é essencial o professor intervir na 

sala de aula, com o trabalho, desenvolvimento de competências de resolução de conflitos 

entre os alunos. 

Corrobando o defendido por Carvalhosa (2010) a professora da turma na área de 

Educação e Expressão dramática poderia propor atividades de exploração do corpo, da voz, 

do espaço e objetos, que permitissem o desenvolvimento pessoal e da linguagem; 

atividades de autoconhecimento, desenvolvendo a autoestima e autoconfiança, bem como 

a sua identidade; aquisição de valores e atitudes na escola, família e sociedade (respeito, 

solidariedade, responsabilidade, tolerância, respeito pelas diferenças…). Este tipo de 

atividades tem como objetivo que todos os alunos manifestem os seus sentimentos, interesses, 

carências, aumentando as suas competências; e também que apliquem e compreendam regras 

em jogos, sendo cordiais nas suas relações com os outros. 

Assim e em jeito conclusão, podemos dizer que as estratégias cognitivo-

comportamentais de atuação, em contexto de sala de aula, que propomos no sentido de 

melhorar o clima relacional, vão de encontro ao sugerido por Diaz-Aguado (2006) que 

defende a elaboração de estratégias centradas na aprendizagem cooperativa, como a criação 

de equipas para jogos e investigações de grupo, bem como na educação para os valores e 

direitos humanos, através do debate e da discussão em grupo, e ainda a elaboração de 

currículos de não-violência, centrados na reflexão e discussão de regras de convivência, 

aprendizagem de competências sociais, dramatização de situações, entre outras estratégias. E 

nesta linha de ideias, parece fundamental pensar-se em actividades organizadas em função de 

cada grupo de alunos que é alvo da intervenção, aproveitando a estrutura natural das relações 
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entre os pares, formando grupos em que as crianças e adolescentes pro-sociais e 

socialmente mais ajustados possam contribuir para uma discussão mais rica, assente em ideias 

e atitudes mais assertivas e facilitadoras de um maior e melhor desenvolvimento das 

competências sociais dos seus pares. 

 

 

9.7-Resumo dos resultados obtidos com o questionário de nomeação de pares 

A utilização do questionário de nomeação de pares revelou-se assertiva na avaliação 

do clima relacional de um grupo-turma de 4ºano de escolaridade, bem como dos padrões de 

comportamento social de cada criança que o compunham.  

Com base na análise dos resultados que obtivemos delineámos algumas estratégias 

cognitivo-comportamentais adequadas com vista a melhorar o clima relacional do grupo- 

turma (Martins, 2007). A caraterísticas das crianças, em termos de padrões de comportamento 

social combinados com os índices sociométricos, foram determinantes para propormos as 

estratégias de trabalho, em contexto de sala de aula.  

Este questionário permitiu-nos aferir que, na maioria das situações, os alunos que são 

percebidos como mais agressivos por parte dos professores, também o são pelos seus pares. O 

questionário alertou-nos para a situação dos agressores que são simultaneamente vítimas e 

sobretudo, para a condição dos mais vitimizados ou rejeitados, que nem sempre são evidentes 

quanto aos agressores, sobretudo na perspetiva dos adultos. 

Este nosso estudo revelou-nos que o facto de um índice de rejeição elevado pode 

indicar risco de vitimação, de agressão ou ambos; e que a intervenção junto do agressor pode 

ser diferente da intervenção junto da vítima/agressora. Assim, enquanto o aluno com perfil de 

agressor beneficia mais de planos de contingência de reforço e de estratégias cognitivo-

comportamentais, a vítima agressora beneficiará mais com estratégias que a ajudem a 

identificar e regular emoções e impulsos (Dodge et al., 2003), que poderá passar para um 

trabalho de tutoria. 

Este estudo revela-nos que os questionários de nomeação de pares, para além de 

constituírem um instrumento de investigação e recolha de dados relativamente fidedignos 

(Pellegrini e Bartini, 2000), podem constituir um instrumento pedagógico eficaz, na medida 

em que podem contribuir para se efectuar um diagnóstico do clima relacional das turmas 

(Martins, 2007). Este, por sua vez, pode permitir uma intervenção mais esclarecida e 
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informada da parte do professor, perante situações de agressividade, bullying e na 

promoção de uma convivência social positiva entre as crianças. Um clima relacional caloroso 

e positivo, não só entre o professor e os alunos, mas também entre os próprios alunos, poderá 

melhorar o ambiente de aprendizagem e contribuir para o sucesso educativo. 

Relativamente ao sucesso académico dos alunos objeto do nosso estudo, podemos 

referir que todos aqueles que identificámos como vítimas ou vítimas passivas, ficarm retidos 

no 4º ano de escolaridade, dando assim enfase ao que refere Santos (2004:168) “ a escola é, 

na geralidade, produtora de violência e de insucesso escola”. 

No que concerne às hipóteses levantadas para este estudo de investigação, passamos 

agora à discussão dos resultados obtidos. 

Na hipótese 1, começámos por questionar se os rapazes seriam, em média, mais 

nomeados como agressivos do que as raparigas, o que se veio a confirmar no nosso estudo, 

uma vez que foram nomedos 4 rapazes no atributo relativo à agressividade e apenas 1 

rapariga. Assim, foram nomeados o M1 e o M3 com uma nomeação- 4,3%; o M8 com 2 

nomeações- 8,6% e o M9 com 20 nomeações- 86,95%. A rapariga nomeada foi a F12, com 20 

nomeações- 86,95%. Os alunos com maior número de votações (20- 86,95%) são os alunos 

que apresentam perfil de agressor (M9) e de vítima/agressora (F12), o que vem confirmar a 

nossa hipótese 2, na qual referíamos que as vítimas, os agressores e as vítimas/agressoras 

serão mais rejeitadas pelos pares do que os restantes sujeitos; as vítimas, em particular, serão 

o grupo mais rejeitado. 

Os resultados deste estudo corroboram fortemente os dados encontrados na 

literatura, no sentido dos rapazes serem mais frequentemente identificados como agressores 

do que as raparigas (Menesini & Smith, 2002; Olweus, 1997; Pereira, 2002; Roland & 

Galloway, 2001) e que a agressão e os comportamentos disruptivos parecem estar associados 

à rejeição, sobretudo nos rapazes (Coie & Dodge, 1998) 

As crianças rejeitadas, sobretudo as raparigas, apresentam índices elevados de 

isolamento social, que parecem ser mais o resultado da rejeição do que a sua causa (Rubin et 

al., 1998). 

O comportamento social mais frequentemente associado à rejeição é a agressão, apesar 

de nem todas as crianças rejeitadas serem agressivas (Rubin et al., 2011). O grupo das 

crianças rejeitadas é heterogéneo, tendo sido identificados dois subgrupos: as crianças 

rejeitadas/agressivas e as crianças rejeitadas/não agressivas (Rubin et al., 2011; Volling, 

Mackinnon-Lewis, Rabiner, & Baradan, 1993). Neste último grupo não se registam 
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comportamentos agressivos, destacando-se uma passividade comportamental que impede as 

crianças de se envolverem em comportamentos exploratórios com o seu grupo de pares, que 

tenderá a rejeitá-las. Neste grupo a ansiedade social e a timidez surgem frequentemente 

associadas à rejeição pelos pares (Rubin, Coplan, & Bowker, 2009; Rubin & Mills, 1988). 
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Capítulo X- Conclusões e Discussão 

 

“Bullying é uma subcategoria do comportamento agressivo; 

mas de um tipo particularemnet pernicioso, uma vez que é 

dirigido, com frequência repetidas vezes, a uma vítima que 

se encontra incapaz de se defender a si própria eficazmente. 

A criança vitimizada pode estar em desvantagem numérica, 

ou só entre muitos, ser mais nova, menos forte, ou 

simplesmente ser menos auto-confiante. (Smith e Morita, 

1999:1)” 

 

 

10.1-Limitações do estudo 

Na parte final desta nossa dissertação é necessário fazer-se uma reflexão sobre as 

limitações, contributos e sugestões para futuros trabalhos.  

Tal como em todos os estudos, o aparecimento de entraves e dificuldades ao longo da 

sua execução fazem parte do processo, que são obviamente contornados e resolvidos. 

Como principal limitação do estudo, destaca-se um dos instrumentos utilizado (Escala 

de atitudes face à violência) na recolha de dados, visto que o mesmo não é muito 

utilizado, existindo poucos dados comparativos. Outra limitação prende-se com o modo 

como foi realizada a aplicação dos instrumentos de recolha de informação, visto que, apesar 

de terem sido dadas indicações precisas aos professores que estiveram a monitorizar a 

aplicação, seria sempre preferível ter sido a investigadora a estar presente no sentido de 

controlar as condições de aplicação. 

O caráter não voluntário do preenchimento dos questionários, induzido pelo contexto 

de aplicação, a sala de aula, também deverá ser considerado uma limitação deste estudo. 

Ainda que nenhum sujeito da amostra se tenha recusado a responder ao conjunto de 

instrumentos aplicados, foram ouvidas e percecionadas expressões de cansaço. Como 

acontece com a maioria dos questionários de auto-relato, aspetos relacionados com a 

desejabilidade social envolvida nas respostas pode ser sempre considerada como factor 
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impeditivo para obter respostas o mais sinceras possíveis, sobretudo atendendo ao caráter 

socialmente sensível das questões formuladas. 

Outra das limitações para a realização deste estudo prenderam-se com o facto de a 

amostra ter sido recolhida num só momento e a subsequente natureza do nosso estudo. 

A recolha da amostra num só momento impossibilitou a avaliação da estabilidade 

do envolvimento dos alunos em comportamentos de bullying ao longo do tempo, assim 

como a direccionalidade das associações testadas entre as variáveis. A presente dissertação 

teria beneficiado com uma pesquisa longitudinal, na qual se pudesse esclarecer a etiologia de 

se tornar num agressor e/ou vítima de bullying entre pares em contexto escolar. Um estudo 

longitudinal que acompanhasse os mesmos alunos ao longo de um certo período de tempo 

poderia, em futuras investigações, ser desenvolvido de forma a aferir condutas de vitimação, 

agressão e observação. 

Ainda ao nível das limitações da presente investigação é indispensável refletirmos 

sobre as limitações inerentes aos métodos quantitativos, na sua generalidade, e ao domínio de 

avaliação relativo à utilização de questionários, em particular, para que possamos 

compreender que variáveis como a motivação dos participantes, a instrução, a construção dos 

itens, o formato de resposta e o protocolo de avaliação podem influenciar os resultados. Este 

tipo de limitação metodológica poderia ser eventualmente colmatada com a utilização dos 

métodos de natureza qualitativa a título complementar. 

A superação das referidas limitações permitir-nos-ia obter uma visão mais clara e 

precisa sobre o fenómeno de bullying. 

No âmbito da investigação, a continuação de estudos relacionados com este fenómeno 

do bullying levará à consciencialização da sua existência e da definição de medidas de 

prevenção das consequências nefastas que dela advêm. A título de sugestão, seria interessante 

alargar este estudo a todas as escolas de Elvas, aplicando um protocolo de investigação 

mais personalizado, de forma a explorar informações num sentido mais qualitativo. 

Talvez até elaborar uma entrevista semiestruturada de modo a obter-se informação mais 

pormenorizada sobre o que leva os adolescentes a envolverem-se no fenómeno de 

bullying, assim como recolher informações sobre variáveis relacionadas com a personalidade 

dos adolescentes e perceber como estas interferem neste fenómeno. 

Não obstante, as referidas limitações, o presente trabalho contribuiu para um 

aprofundamento do conhecimento do fenómeno bullying em Portugal, nomeadamente 

através da identificação de algumas variáveis sociodemográficas, psicossociais e 
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sociocognitivas que surgem associadas aos comportamentos de agressão e de vitimação que 

ocorrem entre adolescentes, em contexto escolar, e que poderão, eventualmente, contribuir 

para explicar a emergência dessas condutas. 

Deste modo, o objetivo que procurámos alcançar não é um fim em si mesmo, 

assume-se antes como um incentivo a futuras investigações, a comparações e confrontações de 

outras perspetivas, de modo a que se consiga alcançar uma melhor e mais abrangente 

compreensão do fenómeno bullying no nosso país. 

 

 

10.2-Conclusões e discussão 

Sendo a adolescência um período de desenvolvimento onde a relação com o grupo de 

pares assume particular importância e sendo a escola o contexto privilegiado onde essa 

relação ocorre procurámos no presente trabalho estudar o fenómeno de bullying, na tentativa 

de conhecer a incidência e as várias manifestações dos comportamentos de agressão e 

vitimação entre os adolescentes do 3º ciclo do ensino básico de dois agrupamentos da cidade 

de Elvas, cidade do Alto Alentejo. 

Obedecendo aos objetivos do nosso estudo conseguimos identificar a frequência de 

comportamentos de bullying em contexto escolar nas formas de vítima, agressor e de 

observador, entre os sujeitos da amostra, o que colocou em evidência que os comportamentos 

agressivos entre adolescentes está presente nas escolas portuguesas, comprometendo o bom 

relacionamento entre pares e interferindo na vida social e académica dos alunos. 

O nosso estudo mostrou que a forma ou tipo de vitimação e de agressão mais 

frequente entre os adolescentes do 3º ciclo das escolas de Elvas é a exclusão social ou 

bullying indireto, destacando-se, como mais frequentes, as condutas “falar mal de “, 

“esconder coisas” e “ignorar”, quer nos registos de vitimação, quer nos registos de agressão. 

Estes tipos de agressão são notoriamente mais relacionais do que físicos. Seguem-se depois os 

comportamentos que remetem para as agressões verbais, com condutas como “insultar” e 

“chamar nomes” e só depois surgem os comportamentos que remetem para a agressão física.  

Os resultados do nosso estudo estão em concordância com os obtidos em estudos 

levados a cabo por Diaz- Aguado (2004) com estudantes da cidade de Madrid e com a 

investigação realizada por Martins (2009) com estudantes da cidade de Portalegre. No 

entanto, estes dados são o contrário do que, geralmente, se verifica com crianças porque, entre 
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estas, a agressão física e verbal registam-se mais frequentemente (Olweus, 1999; Whitney 

& Smith, 1993).  

No estudo que efetuámos, os alunos referiram que perante as ocorrências de 

vitimação/agressão, as pessoas a quem os adolescentes recorrerem e pedem ajuda são os 

amigos e colegas e ao diretor de turma. De acordo com a perceção dos alunos, os professores 

tentam ativamente prevenir os comportamentos agressivos, intervindo ativamente para 

resolver o problema, contudo nem sempre parecem saber como atuar com eficácia. 

Relativamente às atitudes dos próprios alunos, perante o fenómeno de bullying, a maioria 

admite, ajudar, quando se trata de um amigo ou colega, no entanto cerca de metade dos alunos 

inquiridos afirma que não faz nada porque não é um problema seu e cerca de um quarto dos 

adolescentes admite a possibilidade de se juntar aos agressores. O facto de existir uma 

percentagem tão significativa que admite a hipótese de se juntar àqueles que mal tratam 

outros colegas é preocupante, uma vez que revela que o fenómeno da agressão/vitimação 

ocorre em grupo e resulta de certas dinâmicas que se estabelecem no grupo- turma, assim 

como nos grupos mais restritos que se formam no interior das turmas e das escolas (Martins, 

2009: 515). Aliás a importância do grupo no desencadear destas condutas tem sido salientado 

por vários autores (Graig & Pepler, 2000; Salmivalli et al, 1996, 1998 citados por Martins, 

2009:515). 

Os resultados obtidos na presente investigação, vão no sentido dos dados obtidos quer 

pelo mesmo instrumento que revelam-nos um envolvimento em comportamentos de bullying 

na ordem de 1% (Martins, 2009), quer por outro tipo de instrumentos, como por exemplo por 

Freire, Simão & Ferreira (2006) que revelam-nos um envolvimento em comportamentos de 

bullying na ordem dos 7% (aquando de um estudo nacional efetuado sobre a violência entre 

pares em 242 alunos do terceiro ciclo do ensino básico). Tal facto é contraditório com os 

resultados obtidos em várias investigações levadas a cabo em Portugal (Seixas, 2006; Pereira, 

2008; Carvalhosa et al., 2001) e investigações internacionais (Diaz-Aguado, 2004; Nansel et 

al., 2001; Solberg & Olweus, 2003; Wei & Janson-Rein, 2011; Whitney & Smith, 1993) cuja 

incidência neste tipo de comportamentos oscila entre os 10% e os 30%. Neste contexto, 

importa salientar o estudo do Health Behaviour in School-aged Children (Currie, Hurrelmann, 

Settertobulte, Smith & Tood, 2000) que contemplou 35 países maioritariamente europeus, 

cujos resultados são reveladores de um envolvimento em comportamentos de bullying por 

parte de jovens entre os 11 e os 15 anos na ordem dos 30%. 
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Os nossos resultados são também inferiores aos encontrados por Almeida (1999), 

Pereira (2002) e Seixas (2006) com crianças portuguesas a frequentar o 1º ciclo, 2º ciclo e 3º 

ciclo, mas estão em conformidade com os resultados obtidos pelos estudos realizados por 

Martins (2007) com alunos do 3º ciclo da cidade de Portalegre e por Rosário & Duarte (2010) 

que realizaram o seu estudo com o mesmo grupo etário (3º ciclo) na cidade de Évora. Temos 

ainda a salientar que a concordância dos nossos resultados com o das autoras acima citadas se 

pode dever ao facto de que para além do estudo incidir sobre alunos do 3º ciclo, foi utilizado o 

mesmo instrumento de estudo e todos os estudos foram realizados no Alentejo (Portalegre, 

Elvas e Évora). O facto de nos três estudos terem sido obtidas baixas percentagens de 

vitimação/agressão, comparativamente a outros estudos realizados, pode ter como explicação 

o facto de o Alentejo ser a região menos povoada de Portugal e ser também a região em que 

os registos de ocorrências, na comunidade escolar, contra bens e pessoas, serem dos mais 

baixos do país, segundo os dados estatísticos do Gabinete de Segurança Pública do Ministério 

da Educação e da Direção Geral da Polícia de Segurança Pública. 

Atendendo às baixas percentagens obtidas relativamente à agressão/vitimação obtidas 

neste estudo, considerámos ser pertinente realizar um segundo estudo, que incidiu sobre uma 

turma de 4º ano de escolaridade de uma escola do 1º ciclo da cidade de Elvas, que apresentava 

problemas graves de comportamento.  

 

De acordo com o nosso estudo, no que concerne às diferenças nos comportamentos e 

tipos de condutas de bullying em função do sexo, concluímos que são as raparigas que 

praticam mais situações de bullying, particularmente como observadoras de situações de 

exclusão social e agressão verbal. Assim estes nossos resultados vão de encontro ao de outros 

estudos, constatando-se que as raparigas tendem a estar mais envolvidas em situações de 

bullying indireto e de observação destes comportamentos (Björkqvist & Österman, 1999; 

Crick, 1997, 2000; Carvalhosa et al., 2001; Freire et al., 2006).  

Os resultados obtidos neste nosso estudo vão de encontro aos obtidos por Moura et al. 

(2011) que afirmam que o tipo de bullying mais frequente é o verbal, seguido do físico.  

 

Ainda no que alude à incidência dos comportamentos de bullying, a análise dos 

resultados obtidos podemos referir que há uma maior expressão das condutas de observação, 

seguidos das condutas de vitimação e por último das condutas de agressão. Estes resultados 

vão no sentido dos obtidos por Freire, Simão & Ferreira (2006) que realçam a elevada 
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percentagem (cerca de 68,6%) de alunos que apresentam comportamentos de observação, 

encontrando-se expostos diariamente a situações de bullying e que tendencialmente nada 

fazem para auxiliar os colegas que estão a ser vitimizados. Este facto é preocupante, na 

medida em este tipo de comportamento parece tornar-se normativo uma vez que faz parte do 

quotidiano de crianças e jovens independentemente do género, idade e ano de escolaridade 

(Freire et al., 2006). 

Torna-se assim necessário intervir junto deste grupo específico procurando promover 

competências sociais e cognitivas capazes de os auxiliar nos processos de cooperação e 

interação entre pares, de tomada de perspetiva social, tomada de decisões e resolução de 

conflitos, contribuindo deste modo, para a construção de uma identidade diferenciada e 

coerente. Devem-se desenvolver simultaneamente programas de sensibilização para a 

problemática do bullying e das respetivas repercussões em toda a comunidade envolvente 

(Wei & Jonson-Rein, 2011; Maria, Farrington, David, Friedrich & Loeber, 2011). 

O facto de serem as condutas de observação as mais frequentes no nosso estudo 

corrobora os resultados documentados na literatura, que referem que os adolescentes vítimas e 

agressores por um lado se inibem de responder adequadamente às questões formuladas por 

receio de serem identificados, apesar dos questionários serem anónimos (Diaz-Aguado, 2004; 

Martins, 2005, 2007; Seixas, 2006), no entanto o efeito da desejabilidade social muitas vezes 

presentes nos questionários de autorresposta (Seixas, 2005) também pode ser apresentado 

como justificação. Por outro lado, tem sido realçado que os observadores deste fenómeno são 

sujeitos que convivem de perto com os agressores, tornando-se assim observadores frequentes 

de situações dos vários tipos de agressão entre colegas (Carvalhosa, 2009; Freire et al. 2006; 

Seixas, 2006).   

Ainda relativamente aos resultados que obtivemos tendo em conta a variável género, 

os rapazes mais novos encontram-se mais envolvidos em situações de bullying físico (quer 

como vítimas, quer como agressores) em comparação com as raparigas.Tal padrão reflete-se 

igualmente nos comportamentos de vitimação. Estes resultados são consistentes com a 

literatura no que diz respeito ao efeito da variável género nos comportamentos de bullying 

(Carvalhosa et al., 2001; Nansel et al., 2001; Simões et al., 2000; Martins, 2005a; Martins, 

2009; Pereira, 2002; Olweus, 1999; Whitney & Smith, 1993; Seixas, 2006; Fonseca, 2000; 

Fleming, & Jacobsen,2009). 
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As diferenças ao nível do género no que respeita às condutas de agressão e 

vitimação entre pares encontram a sua justificação em fatores de natureza neurobiológica, 

fatores psicológicos e fatores de natureza cultural e educacional (Ruiloba, 2006; Seixas, 

2009). 

No que respeita aos fatores de natureza neurobiológica é imprescindível a análise das 

diferenças estruturais e de desenvolvimento cerebral, das diferenças químicas, das diferenças 

hormonais e das diferenças funcionais entre os géneros (Ruiloba, 2006; Seixas, 2009; 

Mendes, Mari, Singer,Barros & Mello, 2009). 

A nível da estrutura e desenvolvimento cerebral o cérebro das raparigas tende a 

desenvolver-se e a amadurecer mais precocemente, sendo que o processo de mielinização é 

mais rápido e a aquisição de competências verbais ocorre mais cedo do que nos rapazes 

(Seixas, 2009). 

As diferenças químicas entre géneros são igualmente evidentes, assistindo-se a uma 

maior produção de oxitocina nas raparigas do que nos rapazes, que é responsável por uma 

maior capacidade de fornecer respostas empáticas e sensíveis às necessidades e sofrimento 

dos outros. Por outro lado, a menor quantidade serotonina segregada no cérebro dos rapazes 

tende a torná-los mais impulsivos do que as raparigas (Ruiloba, 2006; Seixas, 2009 citados 

por Saúde, 2011:106). 

Relativamente às diferenças hormonais, no género masculino assiste-se ao predomínio 

da testosterona que propicia comportamentos de agressividade e de domínio e nas raparigas 

assiste-se ao predomínio do estrogénio e da progesterona que propiciam comportamentos de 

cuidado e proteção, mais especificamente comportamentos de bonding (Ruiloba, 2006; 

Seixas, 2009; Mendes et al., 2009 citados por Saúde, 2011:106). 

No que se refere às diferenças funcionais, as raparigas tendem a utilizar mais o 

hemisfério esquerdo e processam a informação emocional através do córtex pré-frontal 

enquanto que os rapazes utilizam mais o hemisfério direito e processam a informação 

emocional através do sistema límbico. No que respeita às áreas de funcionamento as raparigas 

apresentam maiores competências ao nível da memória e da informação sensorial e os rapazes 

apresentam maiores competências ao nível das relações visuo - espaciais (Ruiloba, 2006; 

Seixas, 2009; Mendes et al., 2009 citados por Saúde, 2011:106). 

Estas evidências encontram-se em concordância com os diferentes tipos de 

comportamentos de bullying exercidos por rapazes e por raparigas, sendo que os rapazes 

tendem a apresentar mais condutas agressivas diretas e físicas e as raparigas tendem a 
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manifestar condutas de agressão indiretas e relacionais (Ruiloba, 2006; Seixas, 2009; 

Mendes et al., 2009 citados por Saúde, 2011:106). 

Outro nível de análise dos diferentes comportamentos de bullying entre géneros 

assenta na tónica da intencionalidade, ou seja, tendo em conta que um dos princípios basilares 

do bullying fundamenta-se nos comportamentos de intencionalidade com o intuito de infligir 

dano a outrem ou ameaçar fazê-lo, os indivíduos que tentam infligir dano aos seus pares 

fazem-no de modo a prejudicar os objetivos que são valorizados pelo respetivo género, o que 

implica, à partida, uma diferenciação entre géneros prévia aos comportamentos de agressão. 

Nesta perspetiva, os rapazes tendem a utilizar a agressão direta, a dominância física uma vez 

que estes comportamentos comprometem os objetivos considerados fundamentais para o 

género masculino no seu grupo de pares. As raparigas, por outro lado, centram-se nas relações 

de interação social mais especificamente no estabelecimento de laços de proximidade com os 

pares, sendo que a agressão por elas utilizada é mais indireta, relacional e afeta estas mesmas 

relações passando pela sua destruição, difamação de colegas podendo chegar ao nível da 

exclusão social. (Seixas, 2009 citada por Saúde, 2011:108). 

Em termos culturais e educacionais a ênfase nas diferenças de género assenta na 

promoção precoce, por parte de educadores naturais e profissionais, de comportamentos mais 

proactivos nos rapazes e de comportamentos mais pro-sociais nas raparigas. Desde a infância 

que os rapazes se sentem mais atraídos pelas interações agressivas, considerando-as mais 

estimulantes do que as raparigas. Os estilos educativos parentais tendem igualmente a ser 

diferenciados e influenciados por estereótipos aquando da condição de filho ou de filha o que 

se ilustra claramente na educação emocional de rapazes e raparigas. A própria cultura apoia o 

desenvolvimento emocional das raparigas e reprime e/ ou recusa o dos rapazes (Seixas, 2009 

citada por Saúde, 2011:108). 

 

 

A maior parte dos estudos aponta que o bullying é mais frequente em adolescentes 

mais novos (Whitney e Smith, 1993), estando principalmente no papel de vítimas, ocorrendo 

de forma mais visível por volta dos 13 anos de idade (Carvalhosa, 2008), vindo-se também a 

verificar no nosso estudo que a idade em que as percentagens foram mais elevadas em todas 

as escalas (vitimação, agressão e observação) foi no grupo etário 13-14 anos. Estes resultados 

vão no mesmo sentido dos obtidos por Diaz-Aguado e colaboradores (2004), Smith, Madsen 

& Moody, (1999), Seixas, (2006), Martins (2009) que fazem referência ao predomínio da 
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utilização de estratégias violentas para a resolução de conflitos entre pares por parte dos 

alunos mais jovens, sendo que tais estratégias tendem a diminuir com a idade.  

Relativamente ao ano de escolaridade constata-se que as condutas de vitimação, 

agressão e observação diminuem à medida que aumenta o ano de escolaridade (Freire et 

al.,2006; Martins, 2009; Diaz-Aguado et al., 2004; Carvalhosa et al., 2001). Os autores (como 

por exemplo, Freire et al., 2006; Martins, 2009; Diaz-Aguado et al., 2004; Carvalhosa et al., 

2001) acreditam que a diminuição deste tipo de condutas se deve em grande escala ao 

desenvolvimento de competências sociais e cognitivas durante a adolescência. 

Relativamente à comparação dos resultados obtidos pelos agrupamentos, um de ensino 

regular, outro TEIP, verificámos que no agrupamento Território Educativo de Intervenção 

Prioritária as percentagens de vitimação e agressão são menores do que na escola de ensino 

regular. Após a análise aos Projetos Educativos, e porque os resultados obtidos foram 

contrários ao que suponhamos, concluímos que os mesmos poderiam encontrar justificação 

nas estratégias de intervenção delineadas neste documento com vista a prevenir e combater a 

violência em meio escolar.  

De acordo com Berger (2007) a frequência e os tipos de bullying varia de acordo com 

o país, as regiões e mesmo entre escolas da mesma região. Para esta autora, a cultura pode ser 

um fator que sustenta tais variações, no entanto existe a possibilidade de as crianças se 

comportarem similarmente em todo o mundo e em todas as escolas, sendo a linguagem a 

justificação para as discrepâncias existentes, uma vez que o significado e as conotações da 

palavra bullying varia amplamente de acordo com a perceção que cada criança tem sobre os 

comportamentos agressivos. 

Sendo o bullying um fenómeno multicasual são muitos os fatores que podem 

contribuir para as diferenças encontradas entre os dois agrupamentos que vão para além das 

regras delineadas no Projeto Educativo e que podem dever-se à cultura de cada escola, à 

classe social dos alunos inquiridos, a etnia e o sexo dos participantes. (Berger, 2007) 

 

Os resultados que obtivemos na análise na escala de atitudes face à violência revelam 

que os rapazes exibem mais atitudes favoráveis à violência do que as raparigas, o que vai de 

encontro aos resultados obtidos no estudo realizado por Martins (2009) que utilizou o mesmo 

instrumento, mas que também coincidem com os resultados obtidos em outros estudos com 

recurso a outros instrumentos (Farrington, 2000; Loeber & Hay, 1997; Olweus, 1997).  
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Estes resultados apoiam a nossa hipótese inicial (H3) de que os rapazes exibirão, em 

média, mais atitudes favoráveis à violência do que as raparigas. 

Também se verificou uma tendência para a diminuição das atitudes favoráveis à 

violência com o avanço do nível de escolaridade e com a idade (sobretudo no grupo dos 17 

anos), o que dá credibilidade à nossa hipótese inicial (H5) que refere que as atitudes face à 

violência encontram níveis ligeiramente mais baixos de legitimação nos adolescentes mais 

velhos. A obtenção destes resultados vai ao encontro dos obtidos no estudo realizado por 

Martins (2009) com estudantes da cidade de Portalegre. 

No que concerne às atitudes face à violência expressa pelos alunos dos dois 

agrupamentos em estudo, o agrupamento de Ensino Regular exibiu taxas mais elevadas nas 

atitudes sexistas, em contexto escolar e perante o grupo de pares. A obtenção destes 

resultados contraria a nossa hipótese inicial H7- Espera-se que os níveis percentuais das 

atitudes face à violência sejam mais elevados na escola TEIP, do que na escola de Ensino 

Regular. 

De acordo com os resultados obtidos, importa salientar que as hipóteses, na sua 

globalidade, foram significativamente corroboradas. 

A distinção das taxas obtidas nos dois agrupamentos em estudo, no que concerne às 

atitudes face à violência, vão de encontro ao que refere Dupâquier (2000) que numa mesma 

comunidade, uma escola pode ter um ethos muito distinto de outra, uma vez que cada aluno, 

quando chega à escola, traz consigo caraterísticas sociais e culturais heterógeneos que vão 

refletir-se na conduta de cada aluno e nos comportamentos e atitudes que adota e defende. 

 

Pereira et al. (2011) referem que o bullying escolar é uma prática cada vez mais 

frequente nas nossas escolas, com consequências severas para todos, daí não poder ser 

depreciado. A escola não pode ser tolerante no que diz respeito a esta problemática, tem que 

se mostrar firme e clara nas suas atitudes, assim na análise do nosso estudo levado a cabo 

numa turma de 4º ano de escolaridade na cidade de Elvas, para além de fazermos a 

identificação de alunos agressores (M9), vítima de exclusão social (F13), líderes (F5 e M1) e 

vítima/agressiva (F12), também delineámos algumas estratégias cognitivo-comportamentais 

adequadas com vista a melhorar o clima relacional do grupo- turma (Martins, 2007). 

Os resultados deste estudo corroboram fortemente os dados encontrados na literatura, 

no sentido dos rapazes serem mais frequentemente identificados como agressores do que as 

raparigas (Menesini & Smith, 2002; Olweus, 1997; Pereira, 2002; Roland & Galloway, 2001) 
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e que a agressão e os comportamentos disruptivos parecem estar associados à rejeição, 

sobretudo nos rapazes (Coie & Dodge, 1998) 

As crianças rejeitadas, sobretudo as raparigas, apresentam índices elevados de 

isolamento social, que parecem ser mais o resultado da rejeição do que a sua causa (Rubin et 

al., 1998). 

O comportamento social mais frequentemente associado à rejeição é a agressão, apesar 

de nem todas as crianças rejeitadas serem agressivas (Rubin et al., 2011). O grupo das 

crianças rejeitadas é heterogéneo, tendo sido identificados dois subgrupos: as crianças 

rejeitadas/agressivas e as crianças rejeitadas/não agressivas (Rubin et al., 2011; Volling, 

Mackinnon-Lewis, Rabiner, & Baradan, 1993). Neste último grupo não se registaram 

comportamentos agressivos, destacando-se uma passividade comportamental que impede as 

crianças de se envolverem em comportamentos exploratórios com o seu grupo de pares, que 

tenderá a rejeitá-las. Neste grupo a ansiedade social e a timidez surgem frequentemente 

associadas à rejeição pelos pares (Rubin, Coplan, & Bowker, 2009; Rubin & Mills, 1988). 

Este nosso estudo revelou-nos que o facto de um índice de rejeição elevado pode 

indicar risco de vitimação, de agressão ou ambos; e que a intervenção junto do agressor pode 

ser diferente da intervenção junto da vítima/agressora. Assim, enquanto o aluno com perfil de 

agressor beneficia mais de planos de contingência de reforço e de estratégias cognitivo-

comportamentais, a vítima agressora beneficiará mais com estratégias que a ajudem a 

identificar e regular emoções e impulsos (Dodge et al., 2003), que poderá passar para um 

trabalho de tutoria. 

 

Em suma este nosso estudo permitiu-nos constatar que nos alunos mais novos, 4º ano 

de escolaridade com idades que oscilam entre os 9 e os 12 anos, o bullying é essencialmente 

direto e que nos alunos mais velhos (3º ciclo) as formas de bullying são mais indiretas e 

relacionais, podendo aparecer associadas a outras formas de agressão que se complementam 

entre si. Vários autores confirmam que o desenvolvimento da criança está associado a 

diferentes tipos de agressão. As crianças mais novas recorrem mais a formas de agressão 

diretas, enquanto a agressão indireta é predominante nas crianças mais velhas e adolescentes 

(Pereira, 2006; Smith & Monks, 2008). 

Os resultados obtidos na presente investigação permitem-nos concluir que apesar de 

obtermos baixas frequências de variância ao nível da incidência do fenómeno de intimidação 

e vitimação entre pares em contexto escolar, este é registado com estrutura similar em países e 
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culturas distintas. As suas percentagens não podem ser negligenciadas uma vez que 

parecem ter consequências negativas a curto e a longo prazo para os vários intervenientes no 

processo, comprometendo o clima escolar (Martins, 2009; Maria et al., 2011; Due et al., 2011; 

Maria et al., 2011). 

Apesar da baixa incidência ao nível destes comportamentos não se pode negar a sua 

existência. Tais resultados deverão servir como diagnóstico para a presença de 

comportamentos de agressão e vitimação entre pares, na sua globalidade, que tendem a 

ocorrer em contexto escolar, devendo igualmente apresentar-se como base para a delineação 

de programas de prevenção/intervenção mais abrangentes. 

A contemporaneidade dos estudos revela-nos que a perpetuação dos comportamentos 

de bullying em contexto escolar apresenta-se como um fator de risco significativo para a 

manifestação de condutas ofensivas ao longo da vida, sendo por vezes responsável pelo 

ingresso em comportamentos pautados pela criminalidade na idade adulta. A urgência na 

promoção de programas de bullying efetivos torna-se assim fulcral e deverá ser encarada 

enquanto medida de prevenção primária do crime (Maria et al., 2011; Due et al., 2011). 

Para além deste facto e mais uma vez à luz dos resultados obtidos, parece-nos que a 

compreensão dos fenómenos agressivos implica a análise pormenorizada da interação entre as 

dimensões cognitivas e as dimensões afetivas na determinação das condutas sociais. Deste 

modo, os programas de intervenção/prevenção do fenómeno do bullying deverão contemplar 

as suas dimensões cognitivas, afetivas e comportamentais. 

Estes programas deverão ser dirigidos ao grupo turma, tendo em conta o carácter 

grupal deste tipo de comportamentos e deverão junto de todos os intervenientes promover 

competências de autoconhecimento, de resolução de conflitos, de autocontrolo, de auto 

regulação emocional, de tomada de perspetiva social, de comunicação interpessoal dando 

especial importância à aprendizagem cooperativa e paralelamente auxiliando os jovens na 

construção de uma identidade positiva, diferenciada e coerente que se ilustra na tarefa 

primordial desta fase desenvolvimental inerente ao período da adolescência 

(Salmivalli,Lappalainen & Lagerspetz, 1998; Martins, 2009). 

 

 

 

 

 

 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 309  

 

 

10.3- Considerações finais 

Os resultados obtidos no presente estudo plasma que o problema da vitimação e 

agressão entre jovens estudantes, apesar de não atingirem frequências elevadas, estão 

presentes nas Escolas Básicas 2,3 da cidade de Elvas, de forma similar ao que ocorre em 

outros países da Europa. Dos resultados que obtivemos destacamos o facto de não existirem 

diferenças significativas de vitimação entre rapazes e rapariga, o que reflete que os dois 

géneros estão igualmente vulneráveis ao fenómeno do bullying, embora os rapazes e as 

raparigas expressem a sua agressividade de formas distintas. As raparigas podem ser tão 

agressivas quanto os rapazes, no entanto raramente recorrem ao bullying direto e físico, 

optando pela agressão verbal ou pela exclusão social. 

Nos alunos mais novos a vitimação é mais elevada e utilizam um bullying mais direto 

e físico do que os seus colegas mais velhos, entre os quais, as formas indiretas e subtis 

assumem maior relevância.  

O bullying é atualmente um fenómeno observado em quase todas as escolas, existindo 

um número considerável de alunos envolvidos nos diferentes papéis.  

Mesmo fazendo parte da vida escolar de crianças e adolescentes há muito tempo que 

as investigações sobre esta temática têm alertado para a gravidade das consequências entre os 

estudantes envolvidos. Assim os vários autores que se dedicam ao estudo deste fenómeno 

sugerem a necessidade de novas pesquisas que avaliem mais amplamente as diferenças de 

gênero envolvidas no bullying. Estes novos estudos poderão contribuir para uma melhor 

compreensão da complexa interação entre os diferentes intervenientes, possibilitando a 

criação de políticas de prevenção e intervenção no fenómeno bullying. As estratégias de 

prevenção e intervenção requerem um comprometimento das escolas para que seja 

desenvolvido um trabalho contínuo de prevenção, adotando condutas adequadas que possam 

reduzir esse problema de forma eficaz.  

As ações de prevenção contra o bullying devem incluir em primeiro lugar o 

conhecimento, por parte de toda a comunidade escolar, acerca do fenômeno. Devem ser 

instituídas políticas públicas que priorizem a redução e prevenção do bullying nas escolas de 

todo o país. É necessário investimento e treinamento de profissionais da área da educação 

para elaboração e execução de programas de prevenção ao bullying. Torna-se necessária a 

tomada de consciência das graves consequências desse fenómeno que merece a atenção de 

pesquisadores, professores e profissionais que atuam nas escolas, pais e comunidade em geral. 
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A complexidade em que os factos acontece, envolvendo motivos futis e banais, são 

cada vez mais comuns. Os jovens brigam, agridem, sofrem agressões fisicas e morais muitas 

vezes por falta de orientação ou instrução familiar, muitos  deixam-se levar por provocações, 

ou estabelecem uma norma de grupo, onde aquele que consegue intimidar o outro, é 

considerado mais forte, mais poderoso.  

Pensamos ser imperativa necessidade de se continuar a apostar em ações preventivas 

neste domínio, privilegiando a prevenção primária junto das faixas etárias mais jovens, bem 

como a formação de agentes educativos, (pais, professores) para que possam adquirir 

conhecimentos que lhes permitam atuar com mais sabedoria diante de situações desta 

natureza. Os resultados obtidos no presente estudo permitem também alertar para a 

importância que este tema ocupa atualmente da sociedade portuguesa, salientando que é 

importante não minimizar esta temática nem as suas possíveis consequências. O facto do 

presente estudo ter sido realizado a nível atitudinal não permite fazer inferências 

relativamente à prevalência de comportamentos violentos na população juvenil portuguesa, no 

entanto é necessário ter em conta que as atitudes constituem predisposições para futuros 

comportamentos. 

Assim propomos que sejam desenvolvidos programas de prevenção da violência 

destinados a adolescentes que devem incluir aspetos cognitivos, afetivos e comportamentais 

de forma a aumentar a sua eficácia. (Diaz- Aguado, 1996) 
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Anexo I 

Questionário de Nomeação de Pares (Sociometria e atributos psicossociais) 
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Questionário de Nomeação de Pares (Sociometria e atributos psicossociais) 

(adaptado de Dodge, 1983; por Martins, M.J.D.) 

 

Nome   Data   

 Escola  Turma   

 Data de nascimento Idade   Ano de escolaridade    

 

1) Indica, por ordem de preferência, os nomes dos três meninos ou meninas da tua 

turma com os quais gostas mais de trabalhar/estar na sala de aula? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2) Indica os nomes de três meninos ou meninas da tua turma com os quais não gostas de 

trabalhar/estar na sala de aula? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3) Indica, por ordem de preferência, os nomes de três meninos ou meninas da tua turma 

com os quais gostas mais de estar durante o recreio? 

 

 
 

 

 
 

 

 
4) Indica os nomes dos três meninos ou meninas da tua turma com os quais não gostas de 

estar durante o recreio? 
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5) Quem são os meninos ou meninas, da tua turma, que costumam bater nos outros e 

começar brigas? (indica os nomes)    

 

 
 

 

 

6) Quem são os meninos ou meninas tímidos da tua turma, isto é, que não costumam 

brincar com os outros? (indica os nomes) ______________________________________ 

 

 
 

 

 

7) Quem são os meninos ou meninas, da tua turma, que dizem aos outros o que devem 

fazer e que orientam os jogos? (indica os nomes) _______________________________ 

 

 
 

 

 

8) Quem são os meninos e meninas da tua turma que costumam ajudar e emprestar 

coisas aos outros? (indica os nomes) _________________________________________ 

 

 
 

 

 

9) Quem são os meninos e meninas da tua turma que são mais gozados e maltratados 

pelos colegas? (indica os nomes) ___________________________________________ 

 

 
 

 

 

Muito obrigada, estes dados são confidenciais. 
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Anexo II 

Matriz sociométrica 
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Anexo III 

QEVE- Questionário de exclusão social e violência escolar 
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Número de código _______________ 

QEVE- Questionário de exclusão social e violência escolar 

(Autor: Diaz-Aguado, Arias & Seoane, 2004) 

(Adaptado por M. J. D. Martins, 2003, 2009 e A. M. S. Palmeiro, 2012) 

 

Escola ____________________________Curso _________________________ 

Idade ________________Sexo__________Nível de escolaridade__________ 

Data de hoje___________________________ 

 

A – Em seguida encontrarás uma série de perguntas sobre como te sentes em vários 

lugares e sobre como te sentes nas relações com os outros. Lê cada um dos itens e 

pontua-os de 1 a 7, rodeando com um círculo o número correspondente, tendo em conta 

que o 7 reflete que te sentes muito bem e que o 1 reflete que te sentes muito mal. Este 

questionário é anónimo.  

 

Assinala de 1 a 7 como vais ou como te sentes...         1: Muito mal     7: Muito bem 

  

1. Em casa  .................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

2. Com o teu pai  ........................................................................................  1 2  3 4 5 6 7 

3. Com a tua mãe  ......................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

4. Na escola, em geral  ...............................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

5. Na tua turma  .........................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

6. Com os(as) professores(as)  ...................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

7. Com o que aprendes na escola  ..............................................................  1 2 3 4 5 6 7 

8. Com os teus amigos ...............................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

9. Com os teus colegas ..............................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

10. Com os tempos livres  .........................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

11. Contigo mesmo  ...................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

12. Com o teu futuro  .................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

 

B – De seguida, encontrarás uma série de perguntas que descrevem algumas situações 

sofridas por alguns rapazes e raparigas nas relações com os seus colegas e que ocorrem nas 

escolas. Se já sofreste alguma das situações descritas rodeia com um círculo a resposta que 
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reflecte a frequência com que isso aconteceu na escola durante os últimos dois meses, tendo 

em conta que o 1 equivale a que isso nunca se passou contigo, o 2 que aconteceu contigo 

algumas vezes, o 3 que aconteceu contigo muitas vezes, e o 4 que te acontece quase sempre.  

 
 

Nunca  Algumas  Muitas  Quase 
vezes     vezes  sempre 

13. Os meus colegas ignoram-me ..................................................................   1 2 3 4  

14. Os meus colegas impedem-me de participar nas suas actividades ............   1 2 3 4  

15. Os meus colegas falam mal de mim  ........................................................   1 2 3 4  

16. Os meus colegas rejeitam-me  .................................................................   1 2 3 4  

17. Os meus colegas insultam-me e gozam-me  .............................................   1 2 3 4  

18. Os meus colegas chamam-me nomes que me ofendem e ridicularizam ....   1 2 3 4  

19. Os meus colegas escondem-me coisas  ....................................................   1 2 3 4  

20. Os meus colegas estragam-me coisas  ......................................................   1 2 3 4  

21. Os meus colegas roubam-me coisas  ........................................................   1 2 3 4  

22. Os meus colegas batem-me  ....................................................................   1 2 3 4  

23. Os meus colegas ameaçam-me para me meter medo  ...............................   1 2 3 4  

24. Os meus colegas obrigam-me a fazer coisas que não quero com ameaças     1 2 3 4 

(trazer e dar-lhes dinheiro, fazer-lhes tarefas, dar-lhes as minhas coisas).     

25. Os meus colegas intimidam-me com frases ou insultos de carácter sexual   1 2 3 4  

26. Os meus colegas obrigam-me, através de ameaças, a ter comportamentos ou a participar em 

situações de carácter sexual, contra a minha vontade.  ............................    1 2 3 4 

27. Os meus colegas ameaçam-me com armas (facas, bastões...)  ..................   1 2 3 4  

 

 

C – Durante os últimos dois meses alguma vez participaste, na escola, nas situações que a 

seguir se descrevem aborrecendo um(a) ou mais colegas na escola? 
 

Nunca Algumas  Muitas  Quase  

Vezes     vezes  sempre  
28. Ignorei um(a) colega  .............................................................................   1 2 3 4 

29. Impedi um(a) colega de participar nas minhas actividades ...................   1 2 3 4 

30. Falei mal de um(a) colega  ....................................................................   1 2 3 4 

31. Rejeitei um(a) colegas  ..........................................................................   1 2 3 4 

32. Insultei e/ou gozei um(a) colega  ...........................................................   1 2 3 4 

33. Chamei nomes que ofendem e ridicularizam a um(a) colega  ...............   1 2 3 4 

34. Escondi as coisas de um(a) colega.  ......................................................   1 2 3 4 

35. Estraguei as coisas de um(a) colega  .....................................................   1 2 3 4 

36. Roubei as coisas de um(a) colega.  ........................................................   1 2 3 4 

37. Bati em um(a) colega.  ...........................................................................   1 2 3 4 

38. Ameacei um(a) colega, para lhe meter medo  .......................................   1 2 3 4 

39. Obriguei, através de ameaças um(a) colega a fazer coisas que não quer (trazer e dar-me 

dinheiro, fazer-me tarefas, dar-me as suas coisas .................................   1 2 3 4 

40. Intimidei um(a) colega com frases ou insultos de carácter sexual. .......   1 2 3 4 

41. Obriguei um(a) colega a ter comportamentos ou a participar em situações de carácter 

sexual, contra a sua vontade  ................................................................   1 2 3 4 

42. Ameacei um(a) colega com armas (facas, bastões...) ............................   1 2 3 4 
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D – Durante os últimos dois meses observaste, na escola, um(a) ou mais colegas nas 

situações que a seguir se descrevem, sem que nada tenhas feito para as provocar nem para as 

evitar? 

 

 
Nunca Algumas  Muitas  Quase  

vezes     vezes  sempre 
 

43. Ignorarem um(a) colega. .......................................................................   1 2 3 4 

44. Um(a) colega ser impedido de participar em actividades .....................   1 2 3 4 

45. Falarem mal de um(a) colega.  ..............................................................   1 2 3 4 

46. Rejeitarem um(a) colega  .......................................................................   1 2 3 4 

47. Insultarem e gozarem um(a) colega. .....................................................   1 2 3 4 

48. Chamarem nomes que ofendem e ridicularizam a um(a) colega. .........   1 2 3 4 

49. Esconderem as coisas de um(a) colega. ................................................   1 2 3 4 

50. Estragarem as coisas de um(a) colega.  .................................................   1 2 3 4 

51. Roubarem as coisas a um(a) colega.  .....................................................   1 2 3 4 

52. Baterem em um(a) colegas. ...................................................................   1 2 3 4 

53. Ameaçarem um(a) colega, para lhe meter medo.  .................................   1 2 3 4 

54. Obrigarem com ameaças um(a) colega a fazer coisas que não quer (trazer e dar dinheiro, 

fazer tarefas, dar as suas coisas).  .........................................................   1 2 3 4 

55. Intimidarem um(a) colega com frases ou insultos de carácter sexual.  .   1 2 3 4 

56. Obrigarem um(a) colega a ter comportamentos ou a participar em situações de carácter 

sexual, contra a sua vontade  ................................................................   1 2 3 4 

57. Ameaçarem um(a) colega com armas (facas, bastões...)  ......................   1 2 3 4 

 

 

E – Quando os problemas anteriormente descritos acontecem contigo ou com algum dos teus 

ou das tuas colegas, quem são as pessoas que intervêm para ajudar e até que ponto o fazem - 

ou a quem pedirias ajuda para que interviesse? 

 
 

Nunca Algumas  Muitas  Quase 
vezes     vezes  sempre 

 

58. Os amigos ou amigas  ............................................................................   1 2 3 4  

59. Os colegas  .............................................................................................   1 2 3 4  

60. O director de turma  ...............................................................................   1 2 3 4  

61. Os professores  ......................................................................................   1 2 3 4  

62. O conselho directivo ..............................................................................   1 2 3 4  

63. O meu pai  .............................................................................................   1 2 3 4  

64. A minha mãe  .........................................................................................   1 2 3 4  

65. Outra pessoa  .........................................................................................   1 2 3 4  

          Quem? ____________________________________ 

 

F- Durante os últimos dois meses, qual tem sido a atitude ou o comportamento dos 

professores perante os problemas anteriormente referidos? 

 

66 . Tentam activamente prevenir esses problemas  ...................................   1 2 3 4  

67. Nem se dão conta  ..................................................................................   1 2 3 4  



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 406  

 

 

68. Não querem sequer saber, olham para outro lado .................................   1 2 3 4  

69. Não sabem impedi-los  ..........................................................................   1 2 3 4  

70. Intervêm activamente para resolver esses problemas  ...........................   1 2 3 4  

71. Actuam como mediadores para ajudar-nos a resolver problemas .........   1 2 3 4  

72. Podemos contar com um professor(a) quando alguém tenta abusar .....   1 2 3 4  

 

 

G.- Durante os dois últimos meses qual tem sido a tua atitude ou comportamento quando 

algum dos teus colegas agride ou se mete com algum(a) outro(a) colega ? 

 

73. Tento resolver a situação se é um amigo meu  ......................................   1 2 3 4  

74. Tento resolver a situação embora não seja meu amigo  ........................   1 2 3 4  

75. Peço ajuda a um professor  ....................................................................   1 2 3 4  

76. Peço ajuda a outra pessoa  .....................................................................   1 2 3 4  

A quem _______________________________ 

77. Não faço nada, embora pense que deva fazê-lo ....................................   1 2 3 4  

78. Não faço nada, o problema não é meu ..................................................   1 2 3 4  

79. Meto-me com ele, juntamente com o resto do grupo  ...........................   1 2 3 4  

 

 

 

 

 

Obrigada pela tua colaboração 
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Anexo IV 

EAV- Escala de Atitudes face à violência 
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Número de código _______________ 

 

EAV- Escala de Atitudes face à violência 

(Autor: Diaz-Aguado, Arias & Seoane, 2004) 

(Adaptado por M. J. D. Martins, 2003, 2009 e A. M. S.  Palmeiro, 2012) 

 

 

Escola _____________________________ Curso __________________________________ 

Idade ___________________Sexo___________ Ano de escolaridade_________________ 

Data de hoje___________________________ 

 

Em seguida encontrarás uma série de opiniões sobre as diferenças e relações entre homens e 

mulheres assim como os conflitos que às vezes se produzem nas relações entre colegas, na 

família ou em outras relações sociais. Lê cada uma delas e pontua-as de 1 a 7, rodeando com 

um círculo o número correspondente, tendo em conta que o 7 reflete o máximo acordo e que o 

1 reflete o mínimo acordo. As tuas respostas são confidenciais.  

                                                                            1: Mínimo acordo     7: Máximo acordo 

  

1.Ser forte e valente é mais importante para os rapazes do que para as raparigas. 

  ..................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

2. Quando um amigo(a) teu agride alguém que o aborreceu deves ficar do lado do teu amigo 

 ...................................................................................................................  1 2  3 4 5 6 7 

3. Uma solução aceitável para diminuir o desemprego seria não incentivar o trabalho da 

mulher fora de casa.   .................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

4. O homem que parece agressivo é mais atraente.  ..................................  1 2 3 4 5 6 7 

5. Parece bem que os rapazes saiam com as raparigas, mas o contrário não.   

 ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

6. Para o bem dos seus filhos, a mulher deve suportar a violência do seu marido ou 

companheiro, sem o denunciar.  ................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

7. Justifica-se agredires alguém que te tirou o que era teu  .......................  1 2 3 4 5 6 7 

8. É correto ameaçar, por vezes, os outros para que saibam que tens carácter enérgico.  

 ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

9. O problema da violência contra as mulheres, por parte dos seus maridos ou companheiros, 

afeta o conjunto da sociedade ....................................................................  1 2 3 4 5 6 7 
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10. O rapaz ou rapariga que tem medo de algum colega da escola é um cobarde 

 ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

11. Justifica-se que um homem agrida a sua mulher ou a sua namorada quando ela decide 

deixá-lo.  ....................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

12. Os professores (as) não devem intervir nas brigas que ocorrem entre alunos. 

  ..................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

13. A violência faz parte da natureza humana, por isso sempre haverá guerras. 

  ..................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

14. É correto bateres em alguém que te tenha ofendido ............................  1 2  3 4 5 6 7 

15. Os homens não devem chorar.   ...........................................................  1 2 3 4 5 6 7 

16. A violência que sofrem algumas mulheres por parte dos seus maridos ou companheiros 

acontece por eles não conseguirem reprimir os seus instintos biológicos   1 2 3 4 5 6 7 

17. Há que impedir a tendência de alguns jovens para levar facas para lugares de divertimento 

 ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

18. No caso de um dos pais ter de deixar de trabalhar para cuidar dos filhos conviria que fosse 

a mulher .....................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

19.A mulher que parece frágil é mais atraente ..........................................  1 2 3 4 5 6 7 

20. Se alguém mais forte que tu ameaça que te vai agredir não deves contá-lo a ninguém, 

porque te tornarias um denunciante. ..........................................................  1 2 3 4 5 6 7 

21.Convém mostrar aos teus colegas que podes meter-te em brigas ........  1 2 3 4 5 6 7 

22. A prevenção da gravidez é responsabilidade das raparigas.  ...............  1 2 3 4 5 6 7 

23.O melhor é que o homem assuma a responsabilidade nas principais decisões familiares 

 ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

24. Andar em brigas aos fins-de-semana faz com que estes sejam mais divertidos 

 ...................................................................................................................  1 2  3 4 5 6 7 

25. A maioria das violações que acontecem, poderiam evitar-se se as vítimas se tivessem 

vestido de forma menos provocadora ou se não tivessem passado por zonas perigosas e fora 

de horas.   ...................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

26. Há que castigar com dureza as crianças para corrigir a sua maldade natural.  

 ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

 

27. Pode justificar-se que um aluno risque o carro de um professor que o tenha reprovado   

 ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 
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28. Sempre existirá violência contra as mulheres, como consequência das diferenças 

biológicas ligadas ao sexo.  .......................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

29. Quando uma mulher é agredida pelo seu marido, ela deverá ter feito algo para o provocar

 ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

30. Um bom pai deve mostrar ao resto da sua família quem é que manda.  

 ...................................................................................................................    1 2 3 4 5 6 7 

31. Se pedes ajuda aos outros pensam que não vales muito ......................  1 2 3 4 5 6 7 

32. A pena de morte devia ser abolida em todo o mundo .........................  1 2 3 4 5 6 7 

33. Para um casal ter uma boa relação pode ser bom que a mulher às vezes seja submissa 

  ..................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

34. A violência que acontece dentro de casa é um assunto da família e não deve sai daí 

  ..................................................................................................................  1 2  3 4 5 6 7 

35. Se não retribuis os golpes que recebes, os outros pensarão que és um cobarde. 

   .................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

36. Às vezes pode ser necessário que os pais deem uma bofetada nos seus filhos para que 

estes aprendam.    .......................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

37. Se os pais escutam demasiado os seus filhos, estes podem tornar-se uns “queixinhas”. 

 ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

38. Os rapazes ou raparigas que não têm amigos é porque não os querem ter.  

 ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

39. As brigas entre jovens, que com frequência acontecem durante o fim-de-semana, são 

inevitáveis  .................................................................................................  1 2 3 4 5 6 7 

40. Deves meter medo a algumas pessoas para que te respeitem.  ............  1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Obrigada pela tua colaboração 
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Anexo V  

Tabelas que sustentam o estudo 
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Escalas do Questionário de exclusão social e violência escolar- QEVE 

Escola 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Agrupamento 1 Regular 235 60,1 60,1 60,1 

Agrupamento 2 TEIP 156 39,9 39,9 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

sexo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Feminino 198 50,6 50,6 50,6 

Masculino 193 49,4 49,4 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

 

 

ano * sexo Crosstabulation 

 

 
sexo 

Total Feminino Masculino 

ano 7º Ano 73 54 127 

8º Ano 72 73 145 

9º Ano 53 66 119 

Total 198 193 391 

 

ano * sexo Crosstabulation 

 
sexo 

Total Feminino Masculino 

ano 7º Ano Count 73 54 127 

% within ano 57,5% 42,5% 100,0% 

8º Ano Count 72 73 145 

% within ano 49,7% 50,3% 100,0% 

9º Ano Count 53 66 119 

% within ano 44,5% 55,5% 100,0% 

Total Count 198 193 391 

% within ano 50,6% 49,4% 100,0% 
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ano * sexo Crosstabulation 

 

 
sexo 

Total Feminino Masculino 

ano 7º Ano Count 73 54 127 

% within ano 57,5% 42,5% 100,0% 

% within sexo 36,9% 28,0% 32,5% 

% of Total 18,7% 13,8% 32,5% 

8º Ano Count 72 73 145 

% within ano 49,7% 50,3% 100,0% 

% within sexo 36,4% 37,8% 37,1% 

% of Total 18,4% 18,7% 37,1% 

9º Ano Count 53 66 119 

% within ano 44,5% 55,5% 100,0% 

% within sexo 26,8% 34,2% 30,4% 

% of Total 13,6% 16,9% 30,4% 

Total Count 198 193 391 

% within ano 50,6% 49,4% 100,0% 

% within sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,6% 49,4% 100,0% 

 

Escola * sexo Crosstabulation 

 
sexo 

Total Feminino Masculino 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 112 123 235 

% within Escola 47,7% 52,3% 100,0% 

% within sexo 56,6% 63,7% 60,1% 

% of Total 28,6% 31,5% 60,1% 

Agrupamento 2 TEIP Count 86 70 156 

% within Escola 55,1% 44,9% 100,0% 

% within sexo 43,4% 36,3% 39,9% 

% of Total 22,0% 17,9% 39,9% 

Total Count 198 193 391 

% within Escola 50,6% 49,4% 100,0% 

% within sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,6% 49,4% 100,0% 
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Escola * ano  

 
ano 

Total 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 78 90 67 235 

% within Escola 33,2% 38,3% 28,5% 100,0% 

% within ano 61,4% 62,1% 56,3% 60,1% 

% of Total 19,9% 23,0% 17,1% 60,1% 

Agrupamento 2 TEIP Count 49 55 52 156 

% within Escola 31,4% 35,3% 33,3% 100,0% 

% within ano 38,6% 37,9% 43,7% 39,9% 

% of Total 12,5% 14,1% 13,3% 39,9% 

Total Count 127 145 119 391 

% within Escola 32,5% 37,1% 30,4% 100,0% 

% within ano 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 32,5% 37,1% 30,4% 100,0% 

 

idade * ano Crosstabulation 

 
ano 

Total 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

idade 12 Count 40 1 0 41 

% within idade 97,6% 2,4% ,0% 100,0% 

% within ano 31,5% ,7% ,0% 10,5% 

% of Total 10,2% ,3% ,0% 10,5% 

13 Count 63 50 0 113 

% within idade 55,8% 44,2% ,0% 100,0% 

% within ano 49,6% 34,5% ,0% 28,9% 

% of Total 16,1% 12,8% ,0% 28,9% 

14 Count 18 68 37 123 

% within idade 14,6% 55,3% 30,1% 100,0% 

% within ano 14,2% 46,9% 31,1% 31,5% 

% of Total 4,6% 17,4% 9,5% 31,5% 

15 Count 3 23 49 75 

% within idade 4,0% 30,7% 65,3% 100,0% 

% within ano 2,4% 15,9% 41,2% 19,2% 
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% of Total ,8% 5,9% 12,5% 19,2% 

 
     

16 Count 3 3 22 28 

% within idade 10,7% 10,7% 78,6% 100,0% 

% within ano 2,4% 2,1% 18,5% 7,2% 

% of Total ,8% ,8% 5,6% 7,2% 

17 Count 0 0 11 11 

% within idade ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within ano ,0% ,0% 9,2% 2,8% 

% of Total ,0% ,0% 2,8% 2,8% 

Total Count 127 145 119 391 

% within idade 32,5% 37,1% 30,4% 100,0% 

% within ano 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 32,5% 37,1% 30,4% 100,0% 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

idade 391 12 17 13,92 1,199 

Valid N (listwise) 391     

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

QEVE1 391 1 7 6,57 1,012 

QEVE2 379 1 7 6,04 1,784 

QEVE3 390 1 7 6,61 1,002 

QEVE4 391 1 7 5,61 1,371 

QEVE5 389 1 7 5,94 1,383 

QEVE6 387 1 7 5,82 1,347 

QEVE7 388 1 7 5,76 1,289 

QEVE8 391 1 7 6,62 ,836 

QEVE9 391 1 7 6,18 1,174 

QEVE10 389 3 7 6,68 ,743 

QEVE11 389 1 7 6,43 1,203 

QEVE12 391 1 7 6,09 1,202 

Valid N (listwise) 367     

tatistics 
 

 

 

QEVE13 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 226 57,8 58,1 58,1 

Algumas Vezes 134 34,3 34,4 92,5 

Muitas vezes 22 5,6 5,7 98,2 

Quase sempre 7 1,8 1,8 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

 

Statistics 

 QEVE25 QEVE26 QEVE27 

N Valid 387 389 389 

Missing 4 2 2 

 

QEVE14 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 317 81,1 81,5 81,5 

Algumas Vezes 56 14,3 14,4 95,9 

Muitas vezes 12 3,1 3,1 99,0 

Quase sempre 4 1,0 1,0 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

 

QEVE15 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 161 41,2 41,4 41,4 

Algumas Vezes 186 47,6 47,8 89,2 

Muitas vezes 28 7,2 7,2 96,4 

Quase sempre 14 3,6 3,6 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   
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QEVE16 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 296 75,7 76,3 76,3 

Algumas Vezes 76 19,4 19,6 95,9 

Muitas vezes 10 2,6 2,6 98,5 

Quase sempre 6 1,5 1,5 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

QEVE17 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 273 69,8 70,2 70,2 

Algumas Vezes 88 22,5 22,6 92,8 

Muitas vezes 20 5,1 5,1 97,9 

Quase sempre 8 2,0 2,1 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

QEVE18 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 291 74,4 74,8 74,8 

Algumas Vezes 76 19,4 19,5 94,3 

Muitas vezes 12 3,1 3,1 97,4 

Quase sempre 10 2,6 2,6 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

 

 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 202 51,7 51,9 51,9 

Algumas Vezes 152 38,9 39,1 91,0 
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Muitas vezes 30 7,7 7,7 98,7 

Quase sempre 5 1,3 1,3 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

QEVE20 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 290 74,2 74,6 74,6 

Algumas Vezes 80 20,5 20,6 95,1 

Muitas vezes 13 3,3 3,3 98,5 

Quase sempre 6 1,5 1,5 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

QEVE21 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 327 83,6 84,1 84,1 

Algumas Vezes 46 11,8 11,8 95,9 

Muitas vezes 10 2,6 2,6 98,5 

Quase sempre 6 1,5 1,5 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

QEVE22 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 349 89,3 89,7 89,7 

Algumas Vezes 26 6,6 6,7 96,4 

Muitas vezes 10 2,6 2,6 99,0 

Quase sempre 4 1,0 1,0 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   
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QEVE23 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 344 88,0 88,4 88,4 

Algumas Vezes 29 7,4 7,5 95,9 

Muitas vezes 11 2,8 2,8 98,7 

Quase sempre 5 1,3 1,3 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

 

QEVE24 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 376 96,2 96,9 96,9 

Algumas Vezes 6 1,5 1,5 98,5 

Muitas vezes 4 1,0 1,0 99,5 

Quase sempre 2 ,5 ,5 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

 

QEVE25 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 363 92,8 93,8 93,8 

Algumas Vezes 18 4,6 4,7 98,4 

Muitas vezes 5 1,3 1,3 99,7 

Quase sempre 1 ,3 ,3 100,0 

Total 387 99,0 100,0  

Missing System 4 1,0   

Total 391 100,0   
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 378 96,7 97,2 97,2 

Algumas Vezes 8 2,0 2,1 99,2 

Muitas vezes 2 ,5 ,5 99,7 

Quase sempre 1 ,3 ,3 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

QEVE27 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 380 97,2 97,7 97,7 

Algumas Vezes 5 1,3 1,3 99,0 

Muitas vezes 3 ,8 ,8 99,7 

Quase sempre 1 ,3 ,3 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

Statistics 

 
QEVE

28 

QEVE

29 

QEVE

30 

QEVE

31 

QEVE

32 

QEVE

33 

QEVE

34 

QEVE

35 

QEVE

36 

QEVE

37 

QEVE

38 

QEVE

39 

N Valid 388 387 389 388 388 388 389 389 387 388 389 389 

Missin

g 

3 4 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 

Statistics 

 QEVE40 QEVE41 QEVE42 

N Valid 388 389 389 

Missing 3 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 189 48,3 48,7 48,7 
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Algumas Vezes 170 43,5 43,8 92,5 

Muitas vezes 26 6,6 6,7 99,2 

Quase sempre 3 ,8 ,8 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

 

QEVE29 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 324 82,9 83,7 83,7 

Algumas Vezes 53 13,6 13,7 97,4 

Muitas vezes 9 2,3 2,3 99,7 

Quase sempre 1 ,3 ,3 100,0 

Total 387 99,0 100,0  

Missing System 4 1,0   

Total 391 100,0   

QEVE30 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 186 47,6 47,8 47,8 

Algumas Vezes 179 45,8 46,0 93,8 

Muitas vezes 19 4,9 4,9 98,7 

Quase sempre 5 1,3 1,3 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

QEVE31 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 293 74,9 75,5 75,5 

Algumas Vezes 84 21,5 21,6 97,2 

Muitas vezes 8 2,0 2,1 99,2 

Quase sempre 3 ,8 ,8 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 253 64,7 65,2 65,2 

Algumas Vezes 119 30,4 30,7 95,9 

Muitas vezes 11 2,8 2,8 98,7 

Quase sempre 5 1,3 1,3 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

 

 

QEVE33 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 314 80,3 80,9 80,9 

Algumas Vezes 64 16,4 16,5 97,4 

Muitas vezes 6 1,5 1,5 99,0 

Quase sempre 4 1,0 1,0 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

QEVE34 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 270 69,1 69,4 69,4 

Algumas Vezes 101 25,8 26,0 95,4 

Muitas vezes 12 3,1 3,1 98,5 

Quase sempre 6 1,5 1,5 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

QEVE35 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 344 88,0 88,4 88,4 

Algumas Vezes 37 9,5 9,5 97,9 

Muitas vezes 6 1,5 1,5 99,5 

Quase sempre 2 ,5 ,5 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   
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QEVE36 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 365 93,4 94,3 94,3 

Algumas Vezes 16 4,1 4,1 98,4 

Muitas vezes 5 1,3 1,3 99,7 

Quase sempre 1 ,3 ,3 100,0 

Total 387 99,0 100,0  

Missing System 4 1,0   

Total 391 100,0   

 

QEVE37 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 317 81,1 81,7 81,7 

Algumas Vezes 59 15,1 15,2 96,9 

Muitas vezes 9 2,3 2,3 99,2 

Quase sempre 3 ,8 ,8 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

QEVE38 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 354 90,5 91,0 91,0 

Algumas Vezes 28 7,2 7,2 98,2 

Muitas vezes 4 1,0 1,0 99,2 

Quase sempre 3 ,8 ,8 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

QEVE39 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 381 97,4 97,9 97,9 

Algumas Vezes 4 1,0 1,0 99,0 

Muitas vezes 3 ,8 ,8 99,7 

Quase sempre 1 ,3 ,3 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   
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QEVE40 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 373 95,4 96,1 96,1 

Algumas Vezes 9 2,3 2,3 98,5 

Muitas vezes 4 1,0 1,0 99,5 

Quase sempre 2 ,5 ,5 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

 

QEVE41 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 382 97,7 98,2 98,2 

Algumas Vezes 5 1,3 1,3 99,5 

Muitas vezes 1 ,3 ,3 99,7 

Quase sempre 1 ,3 ,3 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

QEVE42 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 379 96,9 97,4 97,4 

Algumas Vezes 7 1,8 1,8 99,2 

Muitas vezes 2 ,5 ,5 99,7 

Quase sempre 1 ,3 ,3 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

Statistics 

 
QEV

E43 

QEVE

44 

QEVE

45 

QEVE

46 

QEVE

47 

QEVE

48 

QEVE

49 

QEVE

50 

QEVE

51 

QEVE

52 

QEVE

53 

QEVE

54 

N Valid 388 387 388 388 388 387 388 388 388 387 387 385 

Missi

ng 

3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 6 
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Statistics 

 QEVE55 QEVE56 QEVE57 

N Valid 384 388 387 

Missing 7 3 4 

QEVE43 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 167 42,7 43,0 43,0 

Algumas Vezes 156 39,9 40,2 83,2 

Muitas vezes 47 12,0 12,1 95,4 

Quase sempre 18 4,6 4,6 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

QEVE44 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 218 55,8 56,3 56,3 

Algumas Vezes 118 30,2 30,5 86,8 

Muitas vezes 44 11,3 11,4 98,2 

Quase sempre 7 1,8 1,8 100,0 

Total 387 99,0 100,0  

Missing System 4 1,0   

Total 391 100,0   

QEVE45 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 141 36,1 36,3 36,3 

Algumas Vezes 140 35,8 36,1 72,4 

Muitas vezes 77 19,7 19,8 92,3 

Quase sempre 30 7,7 7,7 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 182 46,5 46,9 46,9 

Algumas Vezes 138 35,3 35,6 82,5 

Muitas vezes 51 13,0 13,1 95,6 

Quase sempre 17 4,3 4,4 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

QEVE47 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 156 39,9 40,2 40,2 

Algumas Vezes 135 34,5 34,8 75,0 

Muitas vezes 76 19,4 19,6 94,6 

Quase sempre 21 5,4 5,4 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

 

 

 

QEVE48 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 176 45,0 45,5 45,5 

Algumas Vezes 132 33,8 34,1 79,6 

Muitas vezes 65 16,6 16,8 96,4 

Quase sempre 14 3,6 3,6 100,0 

Total 387 99,0 100,0  

Missing System 4 1,0   

Total 391 100,0   

QEVE49 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 194 49,6 50,0 50,0 

Algumas Vezes 122 31,2 31,4 81,4 

Muitas vezes 52 13,3 13,4 94,8 

Quase sempre 20 5,1 5,2 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   
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QEVE50 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 229 58,6 59,0 59,0 

Algumas Vezes 116 29,7 29,9 88,9 

Muitas vezes 32 8,2 8,2 97,2 

Quase sempre 11 2,8 2,8 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

QEVE51 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 259 66,2 66,8 66,8 

Algumas Vezes 80 20,5 20,6 87,4 

Muitas vezes 38 9,7 9,8 97,2 

Quase sempre 11 2,8 2,8 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

QEVE52 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 207 52,9 53,5 53,5 

Algumas Vezes 109 27,9 28,2 81,7 

Muitas vezes 55 14,1 14,2 95,9 

Quase sempre 16 4,1 4,1 100,0 

Total 387 99,0 100,0  

Missing System 4 1,0   

Total 391 100,0   

QEVE53 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 239 61,1 61,8 61,8 

Algumas Vezes 94 24,0 24,3 86,0 

Muitas vezes 40 10,2 10,3 96,4 

Quase sempre 14 3,6 3,6 100,0 

Total 387 99,0 100,0  

Missing System 4 1,0   

Total 391 100,0   
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QEVE54 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 314 80,3 81,6 81,6 

Algumas Vezes 54 13,8 14,0 95,6 

Muitas vezes 15 3,8 3,9 99,5 

Quase sempre 2 ,5 ,5 100,0 

Total 385 98,5 100,0  

Missing System 6 1,5   

Total 391 100,0   

QEVE55 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 305 78,0 79,4 79,4 

Algumas Vezes 60 15,3 15,6 95,1 

Muitas vezes 14 3,6 3,6 98,7 

Quase sempre 5 1,3 1,3 100,0 

Total 384 98,2 100,0  

Missing System 7 1,8   

Total 391 100,0   

QEVE56 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 344 88,0 88,7 88,7 

Algumas Vezes 31 7,9 8,0 96,6 

Muitas vezes 10 2,6 2,6 99,2 

Quase sempre 3 ,8 ,8 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

QEVE57 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 353 90,3 91,2 91,2 

Algumas Vezes 25 6,4 6,5 97,7 

Muitas vezes 6 1,5 1,6 99,2 

Quase sempre 3 ,8 ,8 100,0 

Total 387 99,0 100,0  

Missing System 4 1,0   

Total 391 100,0   
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Statistics 

 

QEVE58 QEVE59 QEVE60 QEVE61 QEVE62 QEVE63 QEVE64 QEVE65 

N Valid 387 387 388 388 387 384 386 299 

Missing 4 4 3 3 4 7 5 92 

QEVE58 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 64 16,4 16,5 16,5 

Algumas Vezes 95 24,3 24,5 41,1 

Muitas vezes 93 23,8 24,0 65,1 

Quase sempre 135 34,5 34,9 100,0 

Total 387 99,0 100,0  

Missing System 4 1,0   

Total 391 100,0   

QEVE59 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 89 22,8 23,0 23,0 

Algumas Vezes 147 37,6 38,0 61,0 

Muitas vezes 89 22,8 23,0 84,0 

Quase sempre 62 15,9 16,0 100,0 

Total 387 99,0 100,0  

Missing System 4 1,0   

Total 391 100,0   

QEVE60 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 105 26,9 27,1 27,1 

Algumas Vezes 126 32,2 32,5 59,5 

Muitas vezes 70 17,9 18,0 77,6 

Quase sempre 87 22,3 22,4 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 136 34,8 35,1 35,1 

Algumas Vezes 135 34,5 34,8 69,8 

Muitas vezes 64 16,4 16,5 86,3 

Quase sempre 53 13,6 13,7 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

QEVE62 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 182 46,5 47,0 47,0 

Algumas Vezes 92 23,5 23,8 70,8 

Muitas vezes 45 11,5 11,6 82,4 

Quase sempre 68 17,4 17,6 100,0 

Total 387 99,0 100,0  

Missing System 4 1,0   

Total 391 100,0   

 

 

 

QEVE63 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 158 40,4 41,1 41,1 

Algumas Vezes 70 17,9 18,2 59,4 

Muitas vezes 51 13,0 13,3 72,7 

Quase sempre 105 26,9 27,3 100,0 

Total 384 98,2 100,0  

Missing System 7 1,8   

Total 391 100,0   

QEVE64 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 132 33,8 34,2 34,2 

Algumas Vezes 73 18,7 18,9 53,1 

Muitas vezes 55 14,1 14,2 67,4 

Quase sempre 126 32,2 32,6 100,0 

Total 386 98,7 100,0  

Missing System 5 1,3   

Total 391 100,0   
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QEVE65 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 193 49,4 64,5 64,5 

Algumas Vezes 27 6,9 9,0 73,6 

Muitas vezes 23 5,9 7,7 81,3 

Quase sempre 56 14,3 18,7 100,0 

Total 299 76,5 100,0  

Missing System 92 23,5   

Total 391 100,0   

 

Statistics 

E 

N Valid 64 

Missing 327 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Família 22 5,6 34,4 34,4 

Amigos 27 6,9 42,2 76,6 

Funcionários da escola 12 3,1 18,8 95,3 

Psicóloga 1 ,3 1,6 96,9 

Diretor de turma 2 ,5 3,1 100,0 

Total 64 16,4 100,0  

Missing System 327 83,6   

Total 391 100,0   

Statistics 

 QEVE66 QEVE67 QEVE68 QEVE69 QEVE70 QEVE71 QEVE72 

N Valid 379 380 380 380 378 380 379 

Missing 12 11 11 11 13 11 12 

 

QEVE66 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 62 15,9 16,4 16,4 

Algumas Vezes 82 21,0 21,6 38,0 

Muitas vezes 94 24,0 24,8 62,8 

Quase sempre 141 36,1 37,2 100,0 

Total 379 96,9 100,0  

Missing System 12 3,1   

Total 391 100,0   
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QEVE67 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 154 39,4 40,5 40,5 

Algumas Vezes 137 35,0 36,1 76,6 

Muitas vezes 72 18,4 18,9 95,5 

Quase sempre 17 4,3 4,5 100,0 

Total 380 97,2 100,0  

Missing System 11 2,8   

Total 391 100,0   

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 228 58,3 60,0 60,0 

Algumas Vezes 89 22,8 23,4 83,4 

Muitas vezes 39 10,0 10,3 93,7 

Quase sempre 24 6,1 6,3 100,0 

Total 380 97,2 100,0  

Missing System 11 2,8   

Total 391 100,0   

QEVE69 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 180 46,0 47,4 47,4 

Algumas Vezes 122 31,2 32,1 79,5 

Muitas vezes 51 13,0 13,4 92,9 

Quase sempre 27 6,9 7,1 100,0 

Total 380 97,2 100,0  

Missing System 11 2,8   

Total 391 100,0   

QEVE70 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 70 17,9 18,5 18,5 

Algumas Vezes 111 28,4 29,4 47,9 

Muitas vezes 91 23,3 24,1 72,0 

Quase sempre 106 27,1 28,0 100,0 

Total 378 96,7 100,0  

Missing System 13 3,3   

Total 391 100,0   
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QEVE71 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 76 19,4 20,0 20,0 

Algumas Vezes 99 25,3 26,1 46,1 

Muitas vezes 102 26,1 26,8 72,9 

Quase sempre 103 26,3 27,1 100,0 

Total 380 97,2 100,0  

Missing System 11 2,8   

Total 391 100,0   

QEVE72 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 65 16,6 17,2 17,2 

Algumas Vezes 85 21,7 22,4 39,6 

Muitas vezes 84 21,5 22,2 61,7 

Quase sempre 145 37,1 38,3 100,0 

Total 379 96,9 100,0  

Missing System 12 3,1   

Total 391 100,0   

Statistics 

 QEVE73 QEVE74 QEVE75 QEVE76 QEVE77 QEVE78 QEVE79 

N Valid 380 380 379 354 380 381 381 

Missing 11 11 12 37 11 10 10 

 

QEVE73 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 44 11,3 11,6 11,6 

Algumas Vezes 60 15,3 15,8 27,4 

Muitas vezes 97 24,8 25,5 52,9 

Quase sempre 178 45,5 46,8 99,7 

6 1 ,3 ,3 100,0 

Total 380 97,2 100,0  

Missing System 11 2,8   

Total 391 100,0   

 

QEVE74 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid Nunca 98 25,1 25,8 25,8 

Algumas Vezes 136 34,8 35,8 61,6 

Muitas vezes 80 20,5 21,1 82,6 

Quase sempre 66 16,9 17,4 100,0 

Total 380 97,2 100,0  

Missing System 11 2,8   

Total 391 100,0   

QEVE75 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 127 32,5 33,5 33,5 

Algumas Vezes 101 25,8 26,6 60,2 

Muitas vezes 93 23,8 24,5 84,7 

Quase sempre 58 14,8 15,3 100,0 

Total 379 96,9 100,0  

Missing System 12 3,1   

Total 391 100,0   

QEVE76 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 161 41,2 45,5 45,5 

Algumas Vezes 73 18,7 20,6 66,1 

Muitas vezes 79 20,2 22,3 88,4 

Quase sempre 41 10,5 11,6 100,0 

Total 354 90,5 100,0  

Missing System 37 9,5   

Total 391 100,0   

QEVE77 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 162 41,4 42,6 42,6 

Algumas Vezes 140 35,8 36,8 79,5 

Muitas vezes 47 12,0 12,4 91,8 

Quase sempre 31 7,9 8,2 100,0 

Total 380 97,2 100,0  

Missing System 11 2,8   

Total 391 100,0   

 

QEVE78 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 185 47,3 48,6 48,6 
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Algumas Vezes 116 29,7 30,4 79,0 

Muitas vezes 45 11,5 11,8 90,8 

Quase sempre 35 9,0 9,2 100,0 

Total 381 97,4 100,0  

Missing System 10 2,6   

Total 391 100,0   

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 277 70,8 72,7 72,7 

Algumas Vezes 54 13,8 14,2 86,9 

Muitas vezes 31 7,9 8,1 95,0 

Quase sempre 19 4,9 5,0 100,0 

Total 381 97,4 100,0  

Missing System 10 2,6   

Total 391 100,0   

 

Statistics 

G 

N Valid 98 

Missing 293 

G 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Família 21 5,4 21,4 21,4 

Amigos 45 11,5 45,9 67,3 

Funcionários da escola 30 7,7 30,6 98,0 

Diretor de turma 2 ,5 2,0 100,0 

Total 98 25,1 100,0  

Missing System 293 74,9   

Total 391 100,0   

 

QEVE73 

N Valid 380 

Missing 11 
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 44 11,3 11,6 11,6 

Algumas Vezes 60 15,3 15,8 27,4 

Muitas vezes 98 25,1 25,8 53,2 

Quase sempre 178 45,5 46,8 100,0 

Total 380 97,2 100,0 
 

Missing System 11 2,8   

Total 391 100,0   

ano * QEVE13 Crosstabulation 

 

QEVE13 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 77 38 9 2 126 

% within ano 61,1% 30,2% 7,1% 1,6% 100,0% 

% within 

QEVE13 

34,1% 28,4% 40,9% 28,6% 32,4% 

% of Total 19,8% 9,8% 2,3% ,5% 32,4% 

8º Ano Count 94 46 5 0 145 

% within ano 64,8% 31,7% 3,4% ,0% 100,0% 

% within 

QEVE13 

41,6% 34,3% 22,7% ,0% 37,3% 

% of Total 24,2% 11,8% 1,3% ,0% 37,3% 

9º Ano Count 55 50 8 5 118 

% within ano 46,6% 42,4% 6,8% 4,2% 100,0% 

% within 

QEVE13 

24,3% 37,3% 36,4% 71,4% 30,3% 

% of Total 14,1% 12,9% 2,1% 1,3% 30,3% 

Total Count 226 134 22 7 389 

% within ano 58,1% 34,4% 5,7% 1,8% 100,0% 
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% within 

QEVE13 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 58,1% 34,4% 5,7% 1,8% 100,0% 

ano * QEVE14 Crosstabulation 

 

QEVE14 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 97 22 5 2 126 

% within ano 77,0% 17,5% 4,0% 1,6% 100,0% 

% within 

QEVE14 

30,6% 39,3% 41,7% 50,0% 32,4% 

% of Total 24,9% 5,7% 1,3% ,5% 32,4% 

8º Ano Count 123 18 4 0 145 

% within ano 84,8% 12,4% 2,8% ,0% 100,0% 

% within 

QEVE14 

38,8% 32,1% 33,3% ,0% 37,3% 

% of Total 31,6% 4,6% 1,0% ,0% 37,3% 

9º Ano Count 97 16 3 2 118 

% within ano 82,2% 13,6% 2,5% 1,7% 100,0% 

% within 

QEVE14 

30,6% 28,6% 25,0% 50,0% 30,3% 

% of Total 24,9% 4,1% ,8% ,5% 30,3% 

Total Count 317 56 12 4 389 

% within ano 81,5% 14,4% 3,1% 1,0% 100,0% 

% within 

QEVE14 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 81,5% 14,4% 3,1% 1,0% 100,0% 
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QEVE15 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 57 55 10 4 126 

% within ano 45,2% 43,7% 7,9% 3,2% 100,0% 

% within QEVE15 35,4% 29,6% 35,7% 28,6% 32,4% 

% of Total 14,7% 14,1% 2,6% 1,0% 32,4% 

8º Ano Count 54 82 6 3 145 

% within ano 37,2% 56,6% 4,1% 2,1% 100,0% 

% within QEVE15 33,5% 44,1% 21,4% 21,4% 37,3% 

% of Total 13,9% 21,1% 1,5% ,8% 37,3% 

9º Ano Count 50 49 12 7 118 

% within ano 42,4% 41,5% 10,2% 5,9% 100,0% 

% within QEVE15 31,1% 26,3% 42,9% 50,0% 30,3% 

% of Total 12,9% 12,6% 3,1% 1,8% 30,3% 

Total Count 161 186 28 14 389 

% within ano 41,4% 47,8% 7,2% 3,6% 100,0% 

% within QEVE15 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 41,4% 47,8% 7,2% 3,6% 100,0% 

 

ano * QEVE16 Crosstabulation 

 

QEVE16 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 97 23 4 1 125 

% within ano 77,6% 18,4% 3,2% ,8% 100,0% 

% within 

QEVE16 

32,8% 30,3% 40,0% 16,7% 32,2% 

% of Total 25,0% 5,9% 1,0% ,3% 32,2% 

8º Ano Count 117 27 0 1 145 

% within ano 80,7% 18,6% ,0% ,7% 100,0% 

% within 

QEVE16 

39,5% 35,5% ,0% 16,7% 37,4% 

% of Total 30,2% 7,0% ,0% ,3% 37,4% 

9º Ano Count 82 26 6 4 118 

% within ano 69,5% 22,0% 5,1% 3,4% 100,0% 

% within 

QEVE16 

27,7% 34,2% 60,0% 66,7% 30,4% 
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% of Total 21,1% 6,7% 1,5% 1,0% 30,4% 

Total Count 296 76 10 6 388 

% within ano 76,3% 19,6% 2,6% 1,5% 100,0% 

% within 

QEVE16 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 76,3% 19,6% 2,6% 1,5% 100,0% 

 

 

 
QEVE17 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 85 31 5 5 126 

% within ano 67,5% 24,6% 4,0% 4,0% 100,0% 

% within QEVE17 31,1% 35,2% 25,0% 62,5% 32,4% 

% of Total 21,9% 8,0% 1,3% 1,3% 32,4% 

8º Ano Count 107 30 8 0 145 

% within ano 73,8% 20,7% 5,5% ,0% 100,0% 

% within QEVE17 39,2% 34,1% 40,0% ,0% 37,3% 

% of Total 27,5% 7,7% 2,1% ,0% 37,3% 

9º Ano Count 81 27 7 3 118 

% within ano 68,6% 22,9% 5,9% 2,5% 100,0% 

% within QEVE17 29,7% 30,7% 35,0% 37,5% 30,3% 

% of Total 20,8% 6,9% 1,8% ,8% 30,3% 

Total Count 273 88 20 8 389 

% within ano 70,2% 22,6% 5,1% 2,1% 100,0% 

% within QEVE17 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 70,2% 22,6% 5,1% 2,1% 100,0% 

ano * QEVE18 Crosstabulation 

 
QEVE18 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 88 27 7 4 126 

% within ano 69,8% 21,4% 5,6% 3,2% 100,0% 

% within QEVE18 30,2% 35,5% 58,3% 40,0% 32,4% 

% of Total 22,6% 6,9% 1,8% 1,0% 32,4% 

8º Ano Count 117 24 2 2 145 

% within ano 80,7% 16,6% 1,4% 1,4% 100,0% 

% within QEVE18 40,2% 31,6% 16,7% 20,0% 37,3% 

% of Total 30,1% 6,2% ,5% ,5% 37,3% 
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9º Ano Count 86 25 3 4 118 

% within ano 72,9% 21,2% 2,5% 3,4% 100,0% 

% within QEVE18 29,6% 32,9% 25,0% 40,0% 30,3% 

% of Total 22,1% 6,4% ,8% 1,0% 30,3% 

Total Count 291 76 12 10 389 

% within ano 74,8% 19,5% 3,1% 2,6% 100,0% 

% within QEVE18 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 74,8% 19,5% 3,1% 2,6% 100,0% 

ano * QEVE19 Crosstabulation 

 
QEVE19 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 73 45 8 0 126 

% within ano 57,9% 35,7% 6,3% ,0% 100,0% 

% within QEVE19 36,1% 29,6% 26,7% ,0% 32,4% 

% of Total 18,8% 11,6% 2,1% ,0% 32,4% 

8º Ano Count 68 67 9 1 145 

% within ano 46,9% 46,2% 6,2% ,7% 100,0% 

% within QEVE19 33,7% 44,1% 30,0% 20,0% 37,3% 

% of Total 17,5% 17,2% 2,3% ,3% 37,3% 

9º Ano Count 61 40 13 4 118 

% within ano 51,7% 33,9% 11,0% 3,4% 100,0% 

% within QEVE19 30,2% 26,3% 43,3% 80,0% 30,3% 

% of Total 15,7% 10,3% 3,3% 1,0% 30,3% 

Total Count 202 152 30 5 389 

% within ano 51,9% 39,1% 7,7% 1,3% 100,0% 

% within QEVE19 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 51,9% 39,1% 7,7% 1,3% 100,0% 

ano * QEVE20 Crosstabulation 

 QEVE20 Total 

 Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre  

ano 7º Ano Count 97 24 4 1 126 

% within ano 77,0% 19,0% 3,2% ,8% 100,0% 

% within QEVE20 33,4% 30,0% 30,8% 16,7% 32,4% 

% of Total 24,9% 6,2% 1,0% ,3% 32,4% 

8º Ano Count 110 26 7 2 145 

% within ano 75,9% 17,9% 4,8% 1,4% 100,0% 

% within QEVE20 37,9% 32,5% 53,8% 33,3% 37,3% 
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% of Total 28,3% 6,7% 1,8% ,5% 37,3% 

9º Ano Count 83 30 2 3 118 

% within ano 70,3% 25,4% 1,7% 2,5% 100,0% 

% within QEVE20 28,6% 37,5% 15,4% 50,0% 30,3% 

% of Total 21,3% 7,7% ,5% ,8% 30,3% 

Total Count 290 80 13 6 389 

% within ano 74,6% 20,6% 3,3% 1,5% 100,0% 

% within QEVE20 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 74,6% 20,6% 3,3% 1,5% 100,0% 

ano * QEVE21 Crosstabulation 

 
QEVE21 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 106 14 5 1 126 

% within ano 84,1% 11,1% 4,0% ,8% 100,0% 

% within QEVE21 32,4% 30,4% 50,0% 16,7% 32,4% 

% of Total 27,2% 3,6% 1,3% ,3% 32,4% 

8º Ano Count 131 11 3 0 145 

% within ano 90,3% 7,6% 2,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE21 40,1% 23,9% 30,0% ,0% 37,3% 

% of Total 33,7% 2,8% ,8% ,0% 37,3% 

9º Ano Count 90 21 2 5 118 

% within ano 76,3% 17,8% 1,7% 4,2% 100,0% 

% within QEVE21 27,5% 45,7% 20,0% 83,3% 30,3% 

% of Total 23,1% 5,4% ,5% 1,3% 30,3% 

Total Count 327 46 10 6 389 

% within ano 84,1% 11,8% 2,6% 1,5% 100,0% 

% within QEVE21 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 84,1% 11,8% 2,6% 1,5% 100,0% 

ano * QEVE22 Crosstabulation 

 
QEVE22 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 111 10 4 1 126 

% within ano 88,1% 7,9% 3,2% ,8% 100,0% 

% within QEVE22 31,8% 38,5% 40,0% 25,0% 32,4% 

% of Total 28,5% 2,6% 1,0% ,3% 32,4% 

8º Ano Count 136 5 4 0 145 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 445  

 

% within ano 93,8% 3,4% 2,8% ,0% 100,0% 

% within QEVE22 39,0% 19,2% 40,0% ,0% 37,3% 

% of Total 35,0% 1,3% 1,0% ,0% 37,3% 

9º Ano Count 102 11 2 3 118 

% within ano 86,4% 9,3% 1,7% 2,5% 100,0% 

% within QEVE22 29,2% 42,3% 20,0% 75,0% 30,3% 

% of Total 26,2% 2,8% ,5% ,8% 30,3% 

Total Count 349 26 10 4 389 

% within ano 89,7% 6,7% 2,6% 1,0% 100,0% 

% within QEVE22 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 89,7% 6,7% 2,6% 1,0% 100,0% 

ano * QEVE23 Crosstabulation 

 
QEVE23 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 108 12 5 1 126 

% within ano 85,7% 9,5% 4,0% ,8% 100,0% 

% within QEVE23 31,4% 41,4% 45,5% 20,0% 32,4% 

% of Total 27,8% 3,1% 1,3% ,3% 32,4% 

8º Ano Count 132 10 1 2 145 

% within ano 91,0% 6,9% ,7% 1,4% 100,0% 

% within QEVE23 38,4% 34,5% 9,1% 40,0% 37,3% 

% of Total 33,9% 2,6% ,3% ,5% 37,3% 

9º Ano Count 104 7 5 2 118 

% within ano 88,1% 5,9% 4,2% 1,7% 100,0% 

% within QEVE23 30,2% 24,1% 45,5% 40,0% 30,3% 

% of Total 26,7% 1,8% 1,3% ,5% 30,3% 

Total Count 344 29 11 5 389 

% within ano 88,4% 7,5% 2,8% 1,3% 100,0% 

% within QEVE23 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 88,4% 7,5% 2,8% 1,3% 100,0% 
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QEVE24 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 122 2 2 0 126 

% within ano 96,8% 1,6% 1,6% ,0% 100,0% 

% within QEVE24 32,4% 33,3% 50,0% ,0% 32,5% 

% of Total 31,4% ,5% ,5% ,0% 32,5% 

8º Ano Count 142 2 1 0 145 

% within ano 97,9% 1,4% ,7% ,0% 100,0% 

% within QEVE24 37,8% 33,3% 25,0% ,0% 37,4% 

% of Total 36,6% ,5% ,3% ,0% 37,4% 

9º Ano Count 112 2 1 2 117 

% within ano 95,7% 1,7% ,9% 1,7% 100,0% 

% within QEVE24 29,8% 33,3% 25,0% 100,0% 30,2% 

% of Total 28,9% ,5% ,3% ,5% 30,2% 

Total Count 376 6 4 2 388 

% within ano 96,9% 1,5% 1,0% ,5% 100,0% 

% within QEVE24 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 96,9% 1,5% 1,0% ,5% 100,0% 

ano * QEVE25 Crosstabulation 

 
QEVE25 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 116 7 3 0 126 

% within ano 92,1% 5,6% 2,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE25 32,0% 38,9% 60,0% ,0% 32,6% 

% of Total 30,0% 1,8% ,8% ,0% 32,6% 

8º Ano Count 140 4 0 0 144 

% within ano 97,2% 2,8% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE25 38,6% 22,2% ,0% ,0% 37,2% 

% of Total 36,2% 1,0% ,0% ,0% 37,2% 

9º Ano Count 107 7 2 1 117 

% within ano 91,5% 6,0% 1,7% ,9% 100,0% 

% within QEVE25 29,5% 38,9% 40,0% 100,0% 30,2% 

% of Total 27,6% 1,8% ,5% ,3% 30,2% 

Total Count 363 18 5 1 387 

% within ano 93,8% 4,7% 1,3% ,3% 100,0% 
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% within QEVE25 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 93,8% 4,7% 1,3% ,3% 100,0% 

ano * QEVE26 Crosstabulation 

 
QEVE26 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 123 2 1 0 126 

% within ano 97,6% 1,6% ,8% ,0% 100,0% 

% within QEVE26 32,5% 25,0% 50,0% ,0% 32,4% 

% of Total 31,6% ,5% ,3% ,0% 32,4% 

8º Ano Count 141 4 0 0 145 

% within ano 97,2% 2,8% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE26 37,3% 50,0% ,0% ,0% 37,3% 

% of Total 36,2% 1,0% ,0% ,0% 37,3% 

9º Ano Count 114 2 1 1 118 

% within ano 96,6% 1,7% ,8% ,8% 100,0% 

% within QEVE26 30,2% 25,0% 50,0% 100,0% 30,3% 

% of Total 29,3% ,5% ,3% ,3% 30,3% 

Total Count 378 8 2 1 389 

% within ano 97,2% 2,1% ,5% ,3% 100,0% 

% within QEVE26 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,2% 2,1% ,5% ,3% 100,0% 

ano * QEVE27 Crosstabulation 

 
QEVE27 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 125 1 0 0 126 

% within ano 99,2% ,8% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE27 32,9% 20,0% ,0% ,0% 32,4% 

% of Total 32,1% ,3% ,0% ,0% 32,4% 

8º Ano Count 142 1 2 0 145 

% within ano 97,9% ,7% 1,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE27 37,4% 20,0% 66,7% ,0% 37,3% 

% of Total 36,5% ,3% ,5% ,0% 37,3% 

9º Ano Count 113 3 1 1 118 

% within ano 95,8% 2,5% ,8% ,8% 100,0% 

% within QEVE27 29,7% 60,0% 33,3% 100,0% 30,3% 

% of Total 29,0% ,8% ,3% ,3% 30,3% 
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Total Count 380 5 3 1 389 

% within ano 97,7% 1,3% ,8% ,3% 100,0% 

% within QEVE27 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,7% 1,3% ,8% ,3% 100,0% 

 

ano * QEVE28 Crosstabulation 

 
QEVE28 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 68 50 6 1 125 

% within ano 54,4% 40,0% 4,8% ,8% 100,0% 

% within QEVE28 36,0% 29,4% 23,1% 33,3% 32,2% 

% of Total 17,5% 12,9% 1,5% ,3% 32,2% 

8º Ano Count 64 75 6 0 145 

% within ano 44,1% 51,7% 4,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE28 33,9% 44,1% 23,1% ,0% 37,4% 

% of Total 16,5% 19,3% 1,5% ,0% 37,4% 

9º Ano Count 57 45 14 2 118 

% within ano 48,3% 38,1% 11,9% 1,7% 100,0% 

% within QEVE28 30,2% 26,5% 53,8% 66,7% 30,4% 

% of Total 14,7% 11,6% 3,6% ,5% 30,4% 

Total Count 189 170 26 3 388 

% within ano 48,7% 43,8% 6,7% ,8% 100,0% 

% within QEVE28 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 48,7% 43,8% 6,7% ,8% 100,0% 

ano * QEVE29 Crosstabulation 

 
QEVE29 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 111 12 2 1 126 

% within ano 88,1% 9,5% 1,6% ,8% 100,0% 

% within QEVE29 34,3% 22,6% 22,2% 100,0% 32,6% 

% of Total 28,7% 3,1% ,5% ,3% 32,6% 

8º Ano Count 117 24 2 0 143 

% within ano 81,8% 16,8% 1,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE29 36,1% 45,3% 22,2% ,0% 37,0% 

% of Total 30,2% 6,2% ,5% ,0% 37,0% 

9º Ano Count 96 17 5 0 118 

% within ano 81,4% 14,4% 4,2% ,0% 100,0% 
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% within QEVE29 29,6% 32,1% 55,6% ,0% 30,5% 

% of Total 24,8% 4,4% 1,3% ,0% 30,5% 

Total Count 324 53 9 1 387 

% within ano 83,7% 13,7% 2,3% ,3% 100,0% 

% within QEVE29 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,7% 13,7% 2,3% ,3% 100,0% 

ano * QEVE30 Crosstabulation 

 
QEVE30 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 68 54 3 1 126 

% within ano 54,0% 42,9% 2,4% ,8% 100,0% 

% within QEVE30 36,6% 30,2% 15,8% 20,0% 32,4% 

% of Total 17,5% 13,9% ,8% ,3% 32,4% 

8º Ano Count 65 72 7 1 145 

% within ano 44,8% 49,7% 4,8% ,7% 100,0% 

% within QEVE30 34,9% 40,2% 36,8% 20,0% 37,3% 

% of Total 16,7% 18,5% 1,8% ,3% 37,3% 

9º Ano Count 53 53 9 3 118 

% within ano 44,9% 44,9% 7,6% 2,5% 100,0% 

% within QEVE30 28,5% 29,6% 47,4% 60,0% 30,3% 

% of Total 13,6% 13,6% 2,3% ,8% 30,3% 

Total Count 186 179 19 5 389 

% within ano 47,8% 46,0% 4,9% 1,3% 100,0% 

% within QEVE30 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,8% 46,0% 4,9% 1,3% 100,0% 

ano * QEVE31 Crosstabulation 

 
QEVE31 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 101 23 2 0 126 

% within ano 80,2% 18,3% 1,6% ,0% 100,0% 

% within QEVE31 34,5% 27,4% 25,0% ,0% 32,5% 

% of Total 26,0% 5,9% ,5% ,0% 32,5% 

8º Ano Count 103 39 2 0 144 

% within ano 71,5% 27,1% 1,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE31 35,2% 46,4% 25,0% ,0% 37,1% 

% of Total 26,5% 10,1% ,5% ,0% 37,1% 
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9º Ano Count 89 22 4 3 118 

% within ano 75,4% 18,6% 3,4% 2,5% 100,0% 

% within QEVE31 30,4% 26,2% 50,0% 100,0% 30,4% 

% of Total 22,9% 5,7% 1,0% ,8% 30,4% 

Total Count 293 84 8 3 388 

% within ano 75,5% 21,6% 2,1% ,8% 100,0% 

% within QEVE31 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 75,5% 21,6% 2,1% ,8% 100,0% 

ano * QEVE32 Crosstabulation 

 
QEVE32 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 84 40 2 0 126 

% within ano 66,7% 31,7% 1,6% ,0% 100,0% 

% within QEVE32 33,2% 33,6% 18,2% ,0% 32,5% 

% of Total 21,6% 10,3% ,5% ,0% 32,5% 

8º Ano Count 96 46 3 0 145 

% within ano 66,2% 31,7% 2,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE32 37,9% 38,7% 27,3% ,0% 37,4% 

% of Total 24,7% 11,9% ,8% ,0% 37,4% 

9º Ano Count 73 33 6 5 117 

% within ano 62,4% 28,2% 5,1% 4,3% 100,0% 

% within QEVE32 28,9% 27,7% 54,5% 100,0% 30,2% 

% of Total 18,8% 8,5% 1,5% 1,3% 30,2% 

Total Count 253 119 11 5 388 

% within ano 65,2% 30,7% 2,8% 1,3% 100,0% 

% within QEVE32 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 65,2% 30,7% 2,8% 1,3% 100,0% 

ano * QEVE33 Crosstabulation 

 
QEVE33 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 103 21 2 0 126 

% within ano 81,7% 16,7% 1,6% ,0% 100,0% 

% within QEVE33 32,8% 32,8% 33,3% ,0% 32,5% 

% of Total 26,5% 5,4% ,5% ,0% 32,5% 

8º Ano Count 118 24 2 0 144 

% within ano 81,9% 16,7% 1,4% ,0% 100,0% 
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% within QEVE33 37,6% 37,5% 33,3% ,0% 37,1% 

% of Total 30,4% 6,2% ,5% ,0% 37,1% 

9º Ano Count 93 19 2 4 118 

% within ano 78,8% 16,1% 1,7% 3,4% 100,0% 

% within QEVE33 29,6% 29,7% 33,3% 100,0% 30,4% 

% of Total 24,0% 4,9% ,5% 1,0% 30,4% 

Total Count 314 64 6 4 388 

% within ano 80,9% 16,5% 1,5% 1,0% 100,0% 

% within QEVE33 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 80,9% 16,5% 1,5% 1,0% 100,0% 

ano * QEVE34 Crosstabulation 

 
QEVE34 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 99 25 0 2 126 

% within ano 78,6% 19,8% ,0% 1,6% 100,0% 

% within QEVE34 36,7% 24,8% ,0% 33,3% 32,4% 

% of Total 25,4% 6,4% ,0% ,5% 32,4% 

8º Ano Count 97 43 4 1 145 

% within ano 66,9% 29,7% 2,8% ,7% 100,0% 

% within QEVE34 35,9% 42,6% 33,3% 16,7% 37,3% 

% of Total 24,9% 11,1% 1,0% ,3% 37,3% 

9º Ano Count 74 33 8 3 118 

% within ano 62,7% 28,0% 6,8% 2,5% 100,0% 

% within QEVE34 27,4% 32,7% 66,7% 50,0% 30,3% 

% of Total 19,0% 8,5% 2,1% ,8% 30,3% 

Total Count 270 101 12 6 389 

% within ano 69,4% 26,0% 3,1% 1,5% 100,0% 

% within QEVE34 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 69,4% 26,0% 3,1% 1,5% 100,0% 

ano * QEVE35 Crosstabulation 

 
QEVE35 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 113 13 0 0 126 

% within ano 89,7% 10,3% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE35 32,8% 35,1% ,0% ,0% 32,4% 

% of Total 29,0% 3,3% ,0% ,0% 32,4% 
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8º Ano Count 130 14 1 0 145 

% within ano 89,7% 9,7% ,7% ,0% 100,0% 

% within QEVE35 37,8% 37,8% 16,7% ,0% 37,3% 

% of Total 33,4% 3,6% ,3% ,0% 37,3% 

9º Ano Count 101 10 5 2 118 

% within ano 85,6% 8,5% 4,2% 1,7% 100,0% 

% within QEVE35 29,4% 27,0% 83,3% 100,0% 30,3% 

% of Total 26,0% 2,6% 1,3% ,5% 30,3% 

Total Count 344 37 6 2 389 

% within ano 88,4% 9,5% 1,5% ,5% 100,0% 

% within QEVE35 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 88,4% 9,5% 1,5% ,5% 100,0% 

 

ano * QEVE36 Crosstabulation 

 
QEVE36 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 121 5 0 0 126 

% within ano 96,0% 4,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE36 33,2% 31,3% ,0% ,0% 32,6% 

% of Total 31,3% 1,3% ,0% ,0% 32,6% 

8º Ano Count 140 2 2 0 144 

% within ano 97,2% 1,4% 1,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE36 38,4% 12,5% 40,0% ,0% 37,2% 

% of Total 36,2% ,5% ,5% ,0% 37,2% 

9º Ano Count 104 9 3 1 117 

% within ano 88,9% 7,7% 2,6% ,9% 100,0% 

% within QEVE36 28,5% 56,3% 60,0% 100,0% 30,2% 

% of Total 26,9% 2,3% ,8% ,3% 30,2% 

Total Count 365 16 5 1 387 

% within ano 94,3% 4,1% 1,3% ,3% 100,0% 

% within QEVE36 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 94,3% 4,1% 1,3% ,3% 100,0% 

ano * QEVE37 Crosstabulation 

 
QEVE37 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 105 18 1 1 125 

% within ano 84,0% 14,4% ,8% ,8% 100,0% 
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% within QEVE37 33,1% 30,5% 11,1% 33,3% 32,2% 

% of Total 27,1% 4,6% ,3% ,3% 32,2% 

8º Ano Count 115 28 2 0 145 

% within ano 79,3% 19,3% 1,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE37 36,3% 47,5% 22,2% ,0% 37,4% 

% of Total 29,6% 7,2% ,5% ,0% 37,4% 

9º Ano Count 97 13 6 2 118 

% within ano 82,2% 11,0% 5,1% 1,7% 100,0% 

% within QEVE37 30,6% 22,0% 66,7% 66,7% 30,4% 

% of Total 25,0% 3,4% 1,5% ,5% 30,4% 

Total Count 317 59 9 3 388 

% within ano 81,7% 15,2% 2,3% ,8% 100,0% 

% within QEVE37 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 81,7% 15,2% 2,3% ,8% 100,0% 

 

ano * QEVE38 Crosstabulation 

 

QEVE38 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 116 10 0 0 126 

% within ano 92,1% 7,9% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE38 32,8% 35,7% ,0% ,0% 32,4% 

% of Total 29,8% 2,6% ,0% ,0% 32,4% 

8º Ano Count 133 10 1 1 145 

% within ano 91,7% 6,9% ,7% ,7% 100,0% 

% within QEVE38 37,6% 35,7% 25,0% 33,3% 37,3% 

% of Total 34,2% 2,6% ,3% ,3% 37,3% 

9º Ano Count 105 8 3 2 118 

% within ano 89,0% 6,8% 2,5% 1,7% 100,0% 

% within QEVE38 29,7% 28,6% 75,0% 66,7% 30,3% 

% of Total 27,0% 2,1% ,8% ,5% 30,3% 

Total Count 354 28 4 3 389 

% within ano 91,0% 7,2% 1,0% ,8% 100,0% 

% within QEVE38 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 91,0% 7,2% 1,0% ,8% 100,0% 
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ano * QEVE39 Crosstabulation 

 

QEVE39 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 125 1 0 0 126 

% within ano 99,2% ,8% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

QEVE39 

32,8% 25,0% ,0% ,0% 32,4% 

% of Total 32,1% ,3% ,0% ,0% 32,4% 

8º Ano Count 143 1 0 1 145 

% within ano 98,6% ,7% ,0% ,7% 100,0% 

% within 

QEVE39 

37,5% 25,0% ,0% 100,0% 37,3% 

% of Total 36,8% ,3% ,0% ,3% 37,3% 

9º Ano Count 113 2 3 0 118 

% within ano 95,8% 1,7% 2,5% ,0% 100,0% 

% within 

QEVE39 

29,7% 50,0% 100,0% ,0% 30,3% 

% of Total 29,0% ,5% ,8% ,0% 30,3% 

Total Count 381 4 3 1 389 

% within ano 97,9% 1,0% ,8% ,3% 100,0% 

% within 

QEVE39 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,9% 1,0% ,8% ,3% 100,0% 

 

ano * QEVE40 Crosstabulation 

 

QEVE40 Total 

Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre  

ano 7º Ano Count 123 3 0 0 126 

% within ano 97,6% 2,4% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

QEVE40 

33,0% 33,3% ,0% ,0% 32,5% 

% of Total 31,7% ,8% ,0% ,0% 32,5% 

8º Ano Count 141 2 0 1 144 
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% within ano 97,9% 1,4% ,0% ,7% 100,0% 

% within 

QEVE40 

37,8% 22,2% ,0% 50,0% 37,1% 

% of Total 36,3% ,5% ,0% ,3% 37,1% 

9º Ano Count 109 4 4 1 118 

% within ano 92,4% 3,4% 3,4% ,8% 100,0% 

% within 

QEVE40 

29,2% 44,4% 100,0% 50,0% 30,4% 

% of Total 28,1% 1,0% 1,0% ,3% 30,4% 

Total Count 373 9 4 2 388 

% within ano 96,1% 2,3% 1,0% ,5% 100,0% 

% within 

QEVE40 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 96,1% 2,3% 1,0% ,5% 100,0% 

 

ano * QEVE41 Crosstabulation 

 
QEVE41 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 125 1 0 0 126 

% within ano 99,2% ,8% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE41 32,7% 20,0% ,0% ,0% 32,4% 

% of Total 32,1% ,3% ,0% ,0% 32,4% 

8º Ano Count 144 0 0 1 145 

% within ano 99,3% ,0% ,0% ,7% 100,0% 

% within QEVE41 37,7% ,0% ,0% 100,0% 37,3% 

% of Total 37,0% ,0% ,0% ,3% 37,3% 

9º Ano Count 113 4 1 0 118 

% within ano 95,8% 3,4% ,8% ,0% 100,0% 

% within QEVE41 29,6% 80,0% 100,0% ,0% 30,3% 

% of Total 29,0% 1,0% ,3% ,0% 30,3% 

Total Count 382 5 1 1 389 

% within ano 98,2% 1,3% ,3% ,3% 100,0% 

% within QEVE41 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 98,2% 1,3% ,3% ,3% 100,0% 

Ano * QEVE42 Crosstabulation 
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QEVE42 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 124 2 0 0 126 

% within ano 98,4% 1,6% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE42 32,7% 28,6% ,0% ,0% 32,4% 

% of Total 31,9% ,5% ,0% ,0% 32,4% 

8º Ano Count 143 1 0 1 145 

% within ano 98,6% ,7% ,0% ,7% 100,0% 

% within QEVE42 37,7% 14,3% ,0% 100,0% 37,3% 

% of Total 36,8% ,3% ,0% ,3% 37,3% 

9º Ano Count 112 4 2 0 118 

% within ano 94,9% 3,4% 1,7% ,0% 100,0% 

% within QEVE42 29,6% 57,1% 100,0% ,0% 30,3% 

% of Total 28,8% 1,0% ,5% ,0% 30,3% 

Total Count 379 7 2 1 389 

% within ano 97,4% 1,8% ,5% ,3% 100,0% 

% within QEVE42 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,4% 1,8% ,5% ,3% 100,0% 

ano * QEVE43 Crosstabulation 

 
QEVE43 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 62 41 14 8 125 

% within ano 49,6% 32,8% 11,2% 6,4% 100,0% 

% within QEVE43 37,1% 26,3% 29,8% 44,4% 32,2% 

% of Total 16,0% 10,6% 3,6% 2,1% 32,2% 

8º Ano Count 52 72 17 4 145 

% within ano 35,9% 49,7% 11,7% 2,8% 100,0% 

% within QEVE43 31,1% 46,2% 36,2% 22,2% 37,4% 

% of Total 13,4% 18,6% 4,4% 1,0% 37,4% 

9º Ano Count 53 43 16 6 118 

% within ano 44,9% 36,4% 13,6% 5,1% 100,0% 

% within QEVE43 31,7% 27,6% 34,0% 33,3% 30,4% 

% of Total 13,7% 11,1% 4,1% 1,5% 30,4% 

Total Count 167 156 47 18 388 

% within ano 43,0% 40,2% 12,1% 4,6% 100,0% 

% within QEVE43 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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ano * QEVE44 Crosstabulation 

 
QEVE44 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 73 38 10 4 125 

% within ano 58,4% 30,4% 8,0% 3,2% 100,0% 

% within QEVE44 33,5% 32,2% 22,7% 57,1% 32,3% 

% of Total 18,9% 9,8% 2,6% 1,0% 32,3% 

8º Ano Count 75 52 16 2 145 

% within ano 51,7% 35,9% 11,0% 1,4% 100,0% 

% within QEVE44 34,4% 44,1% 36,4% 28,6% 37,5% 

% of Total 19,4% 13,4% 4,1% ,5% 37,5% 

9º Ano Count 70 28 18 1 117 

% within ano 59,8% 23,9% 15,4% ,9% 100,0% 

% within QEVE44 32,1% 23,7% 40,9% 14,3% 30,2% 

% of Total 18,1% 7,2% 4,7% ,3% 30,2% 

Total Count 218 118 44 7 387 

% within ano 56,3% 30,5% 11,4% 1,8% 100,0% 

% within QEVE44 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 56,3% 30,5% 11,4% 1,8% 100,0% 

ano * QEVE45 Crosstabulation 

 
QEVE45 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 44 48 24 9 125 

% within ano 35,2% 38,4% 19,2% 7,2% 100,0% 

% within QEVE45 31,2% 34,3% 31,2% 30,0% 32,2% 

% of Total 11,3% 12,4% 6,2% 2,3% 32,2% 

8º Ano Count 43 65 26 11 145 

% within ano 29,7% 44,8% 17,9% 7,6% 100,0% 

% within QEVE45 30,5% 46,4% 33,8% 36,7% 37,4% 

% of Total 11,1% 16,8% 6,7% 2,8% 37,4% 

9º Ano Count 54 27 27 10 118 

% within ano 45,8% 22,9% 22,9% 8,5% 100,0% 

% within QEVE45 38,3% 19,3% 35,1% 33,3% 30,4% 

% of Total 13,9% 7,0% 7,0% 2,6% 30,4% 

Total Count 141 140 77 30 388 

% within ano 36,3% 36,1% 19,8% 7,7% 100,0% 
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% within QEVE45 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 36,3% 36,1% 19,8% 7,7% 100,0% 

ano * QEVE46 Crosstabulation 

 
QEVE46 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 61 42 13 9 125 

% within ano 48,8% 33,6% 10,4% 7,2% 100,0% 

% within QEVE46 33,5% 30,4% 25,5% 52,9% 32,2% 

% of Total 15,7% 10,8% 3,4% 2,3% 32,2% 

8º Ano Count 60 61 19 5 145 

% within ano 41,4% 42,1% 13,1% 3,4% 100,0% 

% within QEVE46 33,0% 44,2% 37,3% 29,4% 37,4% 

% of Total 15,5% 15,7% 4,9% 1,3% 37,4% 

9º Ano Count 61 35 19 3 118 

% within ano 51,7% 29,7% 16,1% 2,5% 100,0% 

% within QEVE46 33,5% 25,4% 37,3% 17,6% 30,4% 

% of Total 15,7% 9,0% 4,9% ,8% 30,4% 

Total Count 182 138 51 17 388 

% within ano 46,9% 35,6% 13,1% 4,4% 100,0% 

% within QEVE46 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 46,9% 35,6% 13,1% 4,4% 100,0% 

ano * QEVE47 Crosstabulation 

 

QEVE47 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 46 48 19 12 125 

% within ano 36,8% 38,4% 15,2% 9,6% 100,0% 

% within 

QEVE47 

29,5% 35,6% 25,0% 57,1% 32,2% 

% of Total 11,9% 12,4% 4,9% 3,1% 32,2% 

8º Ano Count 56 53 30 6 145 

% within ano 38,6% 36,6% 20,7% 4,1% 100,0% 

% within 

QEVE47 

35,9% 39,3% 39,5% 28,6% 37,4% 

% of Total 14,4% 13,7% 7,7% 1,5% 37,4% 

9º Ano Count 54 34 27 3 118 

% within ano 45,8% 28,8% 22,9% 2,5% 100,0% 
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% within 

QEVE47 

34,6% 25,2% 35,5% 14,3% 30,4% 

% of Total 13,9% 8,8% 7,0% ,8% 30,4% 

Total Count 156 135 76 21 388 

% within ano 40,2% 34,8% 19,6% 5,4% 100,0% 

% within 

QEVE47 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,2% 34,8% 19,6% 5,4% 100,0% 

ano * QEVE48 Crosstabulation 

 
QEVE48 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 58 45 16 6 125 

% within ano 46,4% 36,0% 12,8% 4,8% 100,0% 

% within QEVE48 33,0% 34,1% 24,6% 42,9% 32,3% 

% of Total 15,0% 11,6% 4,1% 1,6% 32,3% 

8º Ano Count 66 46 28 4 144 

% within ano 45,8% 31,9% 19,4% 2,8% 100,0% 

% within QEVE48 37,5% 34,8% 43,1% 28,6% 37,2% 

% of Total 17,1% 11,9% 7,2% 1,0% 37,2% 

9º Ano Count 52 41 21 4 118 

% within ano 44,1% 34,7% 17,8% 3,4% 100,0% 

% within QEVE48 29,5% 31,1% 32,3% 28,6% 30,5% 

% of Total 13,4% 10,6% 5,4% 1,0% 30,5% 

Total Count 176 132 65 14 387 

% within ano 45,5% 34,1% 16,8% 3,6% 100,0% 

% within QEVE48 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 45,5% 34,1% 16,8% 3,6% 100,0% 

 

ano * QEVE49 Crosstabulation 

 
QEVE49 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 67 36 14 8 125 

% within ano 53,6% 28,8% 11,2% 6,4% 100,0% 

% within QEVE49 34,5% 29,5% 26,9% 40,0% 32,2% 

% of Total 17,3% 9,3% 3,6% 2,1% 32,2% 

8º Ano Count 69 55 14 7 145 

% within ano 47,6% 37,9% 9,7% 4,8% 100,0% 
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% within QEVE49 35,6% 45,1% 26,9% 35,0% 37,4% 

% of Total 17,8% 14,2% 3,6% 1,8% 37,4% 

9º Ano Count 58 31 24 5 118 

% within ano 49,2% 26,3% 20,3% 4,2% 100,0% 

% within QEVE49 29,9% 25,4% 46,2% 25,0% 30,4% 

% of Total 14,9% 8,0% 6,2% 1,3% 30,4% 

Total Count 194 122 52 20 388 

% within ano 50,0% 31,4% 13,4% 5,2% 100,0% 

% within QEVE49 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 31,4% 13,4% 5,2% 100,0% 

 

ano * QEVE50 Crosstabulation 

 
QEVE50 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 71 40 9 5 125 

% within ano 56,8% 32,0% 7,2% 4,0% 100,0% 

% within QEVE50 31,0% 34,5% 28,1% 45,5% 32,2% 

% of Total 18,3% 10,3% 2,3% 1,3% 32,2% 

8º Ano Count 89 42 11 3 145 

% within ano 61,4% 29,0% 7,6% 2,1% 100,0% 

% within QEVE50 38,9% 36,2% 34,4% 27,3% 37,4% 

% of Total 22,9% 10,8% 2,8% ,8% 37,4% 

9º Ano Count 69 34 12 3 118 

% within ano 58,5% 28,8% 10,2% 2,5% 100,0% 

% within QEVE50 30,1% 29,3% 37,5% 27,3% 30,4% 

% of Total 17,8% 8,8% 3,1% ,8% 30,4% 

Total Count 229 116 32 11 388 

% within ano 59,0% 29,9% 8,2% 2,8% 100,0% 

% within QEVE50 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 59,0% 29,9% 8,2% 2,8% 100,0% 

 

ano * QEVE51 Crosstabulation 

 
QEVE51 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 85 25 11 4 125 
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% within ano 68,0% 20,0% 8,8% 3,2% 100,0% 

% within QEVE51 32,8% 31,3% 28,9% 36,4% 32,2% 

% of Total 21,9% 6,4% 2,8% 1,0% 32,2% 

8º Ano Count 104 23 13 5 145 

% within ano 71,7% 15,9% 9,0% 3,4% 100,0% 

% within QEVE51 40,2% 28,8% 34,2% 45,5% 37,4% 

% of Total 26,8% 5,9% 3,4% 1,3% 37,4% 

9º Ano Count 70 32 14 2 118 

% within ano 59,3% 27,1% 11,9% 1,7% 100,0% 

% within QEVE51 27,0% 40,0% 36,8% 18,2% 30,4% 

% of Total 18,0% 8,2% 3,6% ,5% 30,4% 

Total Count 259 80 38 11 388 

% within ano 66,8% 20,6% 9,8% 2,8% 100,0% 

% within QEVE51 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 66,8% 20,6% 9,8% 2,8% 100,0% 

ano * QEVE52 Crosstabulation 

 
QEVE52 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 74 31 15 5 125 

% within ano 59,2% 24,8% 12,0% 4,0% 100,0% 

% within QEVE52 35,7% 28,4% 27,3% 31,3% 32,3% 

% of Total 19,1% 8,0% 3,9% 1,3% 32,3% 

8º Ano Count 65 51 21 7 144 

% within ano 45,1% 35,4% 14,6% 4,9% 100,0% 

% within QEVE52 31,4% 46,8% 38,2% 43,8% 37,2% 

% of Total 16,8% 13,2% 5,4% 1,8% 37,2% 

9º Ano Count 68 27 19 4 118 

% within ano 57,6% 22,9% 16,1% 3,4% 100,0% 

% within QEVE52 32,9% 24,8% 34,5% 25,0% 30,5% 

% of Total 17,6% 7,0% 4,9% 1,0% 30,5% 

Total Count 207 109 55 16 387 

% within ano 53,5% 28,2% 14,2% 4,1% 100,0% 

% within QEVE52 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 53,5% 28,2% 14,2% 4,1% 100,0% 
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ano * QEVE53 Crosstabulation 

 
QEVE53 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 80 33 8 4 125 

% within ano 64,0% 26,4% 6,4% 3,2% 100,0% 

% within QEVE53 33,5% 35,1% 20,0% 28,6% 32,3% 

% of Total 20,7% 8,5% 2,1% 1,0% 32,3% 

8º Ano Count 85 36 16 7 144 

% within ano 59,0% 25,0% 11,1% 4,9% 100,0% 

% within QEVE53 35,6% 38,3% 40,0% 50,0% 37,2% 

% of Total 22,0% 9,3% 4,1% 1,8% 37,2% 

9º Ano Count 74 25 16 3 118 

% within ano 62,7% 21,2% 13,6% 2,5% 100,0% 

% within QEVE53 31,0% 26,6% 40,0% 21,4% 30,5% 

% of Total 19,1% 6,5% 4,1% ,8% 30,5% 

Total Count 239 94 40 14 387 

% within ano 61,8% 24,3% 10,3% 3,6% 100,0% 

% within QEVE53 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 61,8% 24,3% 10,3% 3,6% 100,0% 

ano * QEVE54 Crosstabulation 

 
QEVE54 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 100 20 2 1 123 

% within ano 81,3% 16,3% 1,6% ,8% 100,0% 

% within QEVE54 31,8% 37,0% 13,3% 50,0% 31,9% 

% of Total 26,0% 5,2% ,5% ,3% 31,9% 

8º Ano Count 122 15 7 1 145 

% within ano 84,1% 10,3% 4,8% ,7% 100,0% 

% within QEVE54 38,9% 27,8% 46,7% 50,0% 37,7% 

% of Total 31,7% 3,9% 1,8% ,3% 37,7% 

9º Ano Count 92 19 6 0 117 

% within ano 78,6% 16,2% 5,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE54 29,3% 35,2% 40,0% ,0% 30,4% 

% of Total 23,9% 4,9% 1,6% ,0% 30,4% 

Total Count 314 54 15 2 385 
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% within ano 81,6% 14,0% 3,9% ,5% 100,0% 

% within QEVE54 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 81,6% 14,0% 3,9% ,5% 100,0% 

ano * QEVE55 Crosstabulation 

 
QEVE55 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 99 18 3 2 122 

% within ano 81,1% 14,8% 2,5% 1,6% 100,0% 

% within QEVE55 32,5% 30,0% 21,4% 40,0% 31,8% 

% of Total 25,8% 4,7% ,8% ,5% 31,8% 

8º Ano Count 119 19 6 1 145 

% within ano 82,1% 13,1% 4,1% ,7% 100,0% 

% within QEVE55 39,0% 31,7% 42,9% 20,0% 37,8% 

% of Total 31,0% 4,9% 1,6% ,3% 37,8% 

9º Ano Count 87 23 5 2 117 

% within ano 74,4% 19,7% 4,3% 1,7% 100,0% 

% within QEVE55 28,5% 38,3% 35,7% 40,0% 30,5% 

% of Total 22,7% 6,0% 1,3% ,5% 30,5% 

Total Count 305 60 14 5 384 

% within ano 79,4% 15,6% 3,6% 1,3% 100,0% 

% within QEVE55 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 79,4% 15,6% 3,6% 1,3% 100,0% 

ano * QEVE56 Crosstabulation 

 
QEVE56 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 115 8 1 1 125 

% within ano 92,0% 6,4% ,8% ,8% 100,0% 

% within QEVE56 33,4% 25,8% 10,0% 33,3% 32,2% 

% of Total 29,6% 2,1% ,3% ,3% 32,2% 

8º Ano Count 129 12 4 0 145 

% within ano 89,0% 8,3% 2,8% ,0% 100,0% 

% within QEVE56 37,5% 38,7% 40,0% ,0% 37,4% 

% of Total 33,2% 3,1% 1,0% ,0% 37,4% 

9º Ano Count 100 11 5 2 118 

% within ano 84,7% 9,3% 4,2% 1,7% 100,0% 

% within QEVE56 29,1% 35,5% 50,0% 66,7% 30,4% 
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% of Total 25,8% 2,8% 1,3% ,5% 30,4% 

Total Count 344 31 10 3 388 

% within ano 88,7% 8,0% 2,6% ,8% 100,0% 

% within QEVE56 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 88,7% 8,0% 2,6% ,8% 100,0% 

ano * QEVE57 Crosstabulation 

 
QEVE57 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

ano 7º Ano Count 119 4 1 1 125 

% within ano 95,2% 3,2% ,8% ,8% 100,0% 

% within QEVE57 33,7% 16,0% 16,7% 33,3% 32,3% 

% of Total 30,7% 1,0% ,3% ,3% 32,3% 

8º Ano Count 131 12 2 0 145 

% within ano 90,3% 8,3% 1,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE57 37,1% 48,0% 33,3% ,0% 37,5% 

% of Total 33,9% 3,1% ,5% ,0% 37,5% 

9º Ano Count 103 9 3 2 117 

% within ano 88,0% 7,7% 2,6% 1,7% 100,0% 

% within QEVE57 29,2% 36,0% 50,0% 66,7% 30,2% 

% of Total 26,6% 2,3% ,8% ,5% 30,2% 

Total Count 353 25 6 3 387 

% within ano 91,2% 6,5% 1,6% ,8% 100,0% 

% within QEVE57 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 91,2% 6,5% 1,6% ,8% 100,0% 

 

 

Escola * QEVE13 Crosstabulation 

 

QEVE13 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 145 70 14 4 233 

% within Escola 62,2% 30,0% 6,0% 1,7% 100,0% 

% within 

QEVE13 

64,2% 52,2% 63,6% 57,1% 59,9% 

% of Total 37,3% 18,0% 3,6% 1,0% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 81 64 8 3 156 

% within Escola 51,9% 41,0% 5,1% 1,9% 100,0% 
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% within 

QEVE13 

35,8% 47,8% 36,4% 42,9% 40,1% 

% of Total 20,8% 16,5% 2,1% ,8% 40,1% 

Total Count 226 134 22 7 389 

% within Escola 58,1% 34,4% 5,7% 1,8% 100,0% 

% within 

QEVE13 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 58,1% 34,4% 5,7% 1,8% 100,0% 

 

Escola * QEVE14 Crosstabulation 

 

QEVE14 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 192 30 9 2 233 

% within Escola 82,4% 12,9% 3,9% ,9% 100,0% 

% within 

QEVE14 

60,6% 53,6% 75,0% 50,0% 59,9% 

% of Total 49,4% 7,7% 2,3% ,5% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 125 26 3 2 156 

% within Escola 80,1% 16,7% 1,9% 1,3% 100,0% 

% within 

QEVE14 

39,4% 46,4% 25,0% 50,0% 40,1% 

% of Total 32,1% 6,7% ,8% ,5% 40,1% 

Total Count 317 56 12 4 389 

% within Escola 81,5% 14,4% 3,1% 1,0% 100,0% 

% within 

QEVE14 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 81,5% 14,4% 3,1% 1,0% 100,0% 

Escola * QEVE15 Crosstabulation 

 
QEVE15 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 96 116 14 7 233 

% within Escola 41,2% 49,8% 6,0% 3,0% 100,0% 

% within QEVE15 59,6% 62,4% 50,0% 50,0% 59,9% 

% of Total 24,7% 29,8% 3,6% 1,8% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 65 70 14 7 156 
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% within Escola 41,7% 44,9% 9,0% 4,5% 100,0% 

% within QEVE15 40,4% 37,6% 50,0% 50,0% 40,1% 

% of Total 16,7% 18,0% 3,6% 1,8% 40,1% 

Total Count 161 186 28 14 389 

% within Escola 41,4% 47,8% 7,2% 3,6% 100,0% 

% within QEVE15 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 41,4% 47,8% 7,2% 3,6% 100,0% 

Escola * QEVE16 Crosstabulation 

 
QEVE16 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 179 41 9 4 233 

% within Escola 76,8% 17,6% 3,9% 1,7% 100,0% 

% within QEVE16 60,5% 53,9% 90,0% 66,7% 60,1% 

% of Total 46,1% 10,6% 2,3% 1,0% 60,1% 

Agrupamento 2 TEIP Count 117 35 1 2 155 

% within Escola 75,5% 22,6% ,6% 1,3% 100,0% 

% within QEVE16 39,5% 46,1% 10,0% 33,3% 39,9% 

% of Total 30,2% 9,0% ,3% ,5% 39,9% 

Total Count 296 76 10 6 388 

% within Escola 76,3% 19,6% 2,6% 1,5% 100,0% 

% within QEVE16 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 76,3% 19,6% 2,6% 1,5% 100,0% 

Escola * QEVE17 Crosstabulation 

 

QEVE17 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

Escola Agrupamento 1 

Regular 

Count 164 52 13 4 233 

% within Escola 70,4% 22,3% 5,6% 1,7% 100,0% 

% within 

QEVE17 

60,1% 59,1% 65,0% 50,0% 59,9% 

% of Total 42,2% 13,4% 3,3% 1,0% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 109 36 7 4 156 

% within Escola 69,9% 23,1% 4,5% 2,6% 100,0% 

% within 

QEVE17 

39,9% 40,9% 35,0% 50,0% 40,1% 
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% of Total 28,0% 9,3% 1,8% 1,0% 40,1% 

Total Count 273 88 20 8 389 

% within Escola 70,2% 22,6% 5,1% 2,1% 100,0% 

% within 

QEVE17 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 70,2% 22,6% 5,1% 2,1% 100,0% 

Escola * QEVE18 Crosstabulation 

 

QEVE18 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

Escola Agrupamento 1 

Regular 

Count 172 47 9 5 233 

% within 

Escola 

73,8% 20,2% 3,9% 2,1% 100,0% 

% within 

QEVE18 

59,1% 61,8% 75,0% 50,0% 59,9% 

% of Total 44,2% 12,1% 2,3% 1,3% 59,9% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 119 29 3 5 156 

% within 

Escola 

76,3% 18,6% 1,9% 3,2% 100,0% 

% within 

QEVE18 

40,9% 38,2% 25,0% 50,0% 40,1% 

% of Total 30,6% 7,5% ,8% 1,3% 40,1% 

Total Count 291 76 12 10 389 

% within 

Escola 

74,8% 19,5% 3,1% 2,6% 100,0% 

% within 

QEVE18 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 74,8% 19,5% 3,1% 2,6% 100,0% 

Escola * QEVE19 Crosstabulation 

 

QEVE19 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

Escola Agrupamento 1 

Regular 

Count 124 93 15 1 233 

% within Escola 53,2% 39,9% 6,4% ,4% 100,0% 

% within 

QEVE19 

61,4% 61,2% 50,0% 20,0% 59,9% 

% of Total 31,9% 23,9% 3,9% ,3% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 78 59 15 4 156 
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% within Escola 50,0% 37,8% 9,6% 2,6% 100,0% 

% within 

QEVE19 

38,6% 38,8% 50,0% 80,0% 40,1% 

% of Total 20,1% 15,2% 3,9% 1,0% 40,1% 

Total Count 202 152 30 5 389 

% within Escola 51,9% 39,1% 7,7% 1,3% 100,0% 

% within 

QEVE19 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 51,9% 39,1% 7,7% 1,3% 100,0% 

 
      

Escola * QEVE20 Crosstabulation 

 

QEVE20 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 171 52 8 2 233 

% within Escola 73,4% 22,3% 3,4% ,9% 100,0% 

% within 

QEVE20 

59,0% 65,0% 61,5% 33,3% 59,9% 

% of Total 44,0% 13,4% 2,1% ,5% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 119 28 5 4 156 

% within Escola 76,3% 17,9% 3,2% 2,6% 100,0% 

% within 

QEVE20 

41,0% 35,0% 38,5% 66,7% 40,1% 

% of Total 30,6% 7,2% 1,3% 1,0% 40,1% 

Total Count 290 80 13 6 389 

% within Escola 74,6% 20,6% 3,3% 1,5% 100,0% 

% within 

QEVE20 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 74,6% 20,6% 3,3% 1,5% 100,0% 

 

Escola * QEVE21 Crosstabulation 

 
QEVE21 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 191 33 7 2 233 

% within Escola 82,0% 14,2% 3,0% ,9% 100,0% 

% within QEVE21 58,4% 71,7% 70,0% 33,3% 59,9% 

% of Total 49,1% 8,5% 1,8% ,5% 59,9% 
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Agrupamento 2 TEIP Count 136 13 3 4 156 

% within Escola 87,2% 8,3% 1,9% 2,6% 100,0% 

% within QEVE21 41,6% 28,3% 30,0% 66,7% 40,1% 

% of Total 35,0% 3,3% ,8% 1,0% 40,1% 

Total Count 327 46 10 6 389 

% within Escola 84,1% 11,8% 2,6% 1,5% 100,0% 

% within QEVE21 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 84,1% 11,8% 2,6% 1,5% 100,0% 

Escola * QEVE22 Crosstabulation 

 
QEVE22 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 215 13 5 0 233 

% within Escola 92,3% 5,6% 2,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE22 61,6% 50,0% 50,0% ,0% 59,9% 

% of Total 55,3% 3,3% 1,3% ,0% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 134 13 5 4 156 

% within Escola 85,9% 8,3% 3,2% 2,6% 100,0% 

% within QEVE22 38,4% 50,0% 50,0% 100,0% 40,1% 

% of Total 34,4% 3,3% 1,3% 1,0% 40,1% 

Total Count 349 26 10 4 389 

% within Escola 89,7% 6,7% 2,6% 1,0% 100,0% 

% within QEVE22 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 89,7% 6,7% 2,6% 1,0% 100,0% 

Escola * QEVE23 Crosstabulation 

 

QEVE23 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 

Regular 

Count 209 15 7 2 233 

% within Escola 89,7% 6,4% 3,0% ,9% 100,0% 

% within 

QEVE23 

60,8% 51,7% 63,6% 40,0% 59,9% 

% of Total 53,7% 3,9% 1,8% ,5% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 135 14 4 3 156 

% within Escola 86,5% 9,0% 2,6% 1,9% 100,0% 

% within 

QEVE23 

39,2% 48,3% 36,4% 60,0% 40,1% 
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% of Total 34,7% 3,6% 1,0% ,8% 40,1% 

Total Count 344 29 11 5 389 

% within Escola 88,4% 7,5% 2,8% 1,3% 100,0% 

% within 

QEVE23 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 88,4% 7,5% 2,8% 1,3% 100,0% 

Escola * QEVE24 Crosstabulation 

 

QEVE24 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 

Regular 

Count 226 3 3 1 233 

% within Escola 97,0% 1,3% 1,3% ,4% 100,0% 

% within 

QEVE24 

60,1% 50,0% 75,0% 50,0% 60,1% 

% of Total 58,2% ,8% ,8% ,3% 60,1% 

Agrupamento 2 TEIP Count 150 3 1 1 155 

% within Escola 96,8% 1,9% ,6% ,6% 100,0% 

% within 

QEVE24 

39,9% 50,0% 25,0% 50,0% 39,9% 

% of Total 38,7% ,8% ,3% ,3% 39,9% 

Total Count 376 6 4 2 388 

% within Escola 96,9% 1,5% 1,0% ,5% 100,0% 

% within 

QEVE24 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 96,9% 1,5% 1,0% ,5% 100,0% 

Escola * QEVE25 Crosstabulation 

 
QEVE25 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 221 10 1 0 232 

% within Escola 95,3% 4,3% ,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE25 60,9% 55,6% 20,0% ,0% 59,9% 

% of Total 57,1% 2,6% ,3% ,0% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 142 8 4 1 155 

% within Escola 91,6% 5,2% 2,6% ,6% 100,0% 

% within QEVE25 39,1% 44,4% 80,0% 100,0% 40,1% 

% of Total 36,7% 2,1% 1,0% ,3% 40,1% 

Total Count 363 18 5 1 387 
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% within Escola 93,8% 4,7% 1,3% ,3% 100,0% 

% within QEVE25 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 93,8% 4,7% 1,3% ,3% 100,0% 

Escola * QEVE26 Crosstabulation 

 

QEVE26 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 229 2 2 0 233 

% within Escola 98,3% ,9% ,9% ,0% 100,0% 

% within 

QEVE26 

60,6% 25,0% 100,0% ,0% 59,9% 

% of Total 58,9% ,5% ,5% ,0% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 149 6 0 1 156 

% within Escola 95,5% 3,8% ,0% ,6% 100,0% 

% within 

QEVE26 

39,4% 75,0% ,0% 100,0% 40,1% 

% of Total 38,3% 1,5% ,0% ,3% 40,1% 

Total Count 378 8 2 1 389 

% within Escola 97,2% 2,1% ,5% ,3% 100,0% 

% within 

QEVE26 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,2% 2,1% ,5% ,3% 100,0% 

 

 

Escola * QEVE27 Crosstabulation 

 
QEVE27 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 230 2 1 0 233 

% within Escola 98,7% ,9% ,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE27 60,5% 40,0% 33,3% ,0% 59,9% 

% of Total 59,1% ,5% ,3% ,0% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 150 3 2 1 156 

% within Escola 96,2% 1,9% 1,3% ,6% 100,0% 

% within QEVE27 39,5% 60,0% 66,7% 100,0% 40,1% 

% of Total 38,6% ,8% ,5% ,3% 40,1% 

Total Count 380 5 3 1 389 

% within Escola 97,7% 1,3% ,8% ,3% 100,0% 
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% within QEVE27 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,7% 1,3% ,8% ,3% 100,0% 

Escola * QEVE28 Crosstabulation 

 
QEVE28 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 119 95 17 2 233 

% within Escola 51,1% 40,8% 7,3% ,9% 100,0% 

% within QEVE28 63,0% 55,9% 65,4% 66,7% 60,1% 

% of Total 30,7% 24,5% 4,4% ,5% 60,1% 

Agrupamento 2 TEIP Count 70 75 9 1 155 

% within Escola 45,2% 48,4% 5,8% ,6% 100,0% 

% within QEVE28 37,0% 44,1% 34,6% 33,3% 39,9% 

% of Total 18,0% 19,3% 2,3% ,3% 39,9% 

Total Count 189 170 26 3 388 

% within Escola 48,7% 43,8% 6,7% ,8% 100,0% 

% within QEVE28 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 48,7% 43,8% 6,7% ,8% 100,0% 

Escola * QEVE29 Crosstabulation 

 

QEVE29 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

Escola Agrupamento 1 

Regular 

Count 190 38 4 0 232 

% within 

Escola 

81,9% 16,4% 1,7% ,0% 100,0% 

% within 

QEVE29 

58,6% 71,7% 44,4% ,0% 59,9% 

% of Total 49,1% 9,8% 1,0% ,0% 59,9% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 134 15 5 1 155 

% within 

Escola 

86,5% 9,7% 3,2% ,6% 100,0% 

% within 

QEVE29 

41,4% 28,3% 55,6% 100,0% 40,1% 

% of Total 34,6% 3,9% 1,3% ,3% 40,1% 

Total Count 324 53 9 1 387 

% within 

Escola 

83,7% 13,7% 2,3% ,3% 100,0% 
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% within 

QEVE29 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,7% 13,7% 2,3% ,3% 100,0% 

Escola * QEVE30 Crosstabulation 

 

QEVE30 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

Escola Agrupamento 1 

Regular 

Count 121 101 9 2 233 

% within 

Escola 

51,9% 43,3% 3,9% ,9% 100,0% 

% within 

QEVE30 

65,1% 56,4% 47,4% 40,0% 59,9% 

% of Total 31,1% 26,0% 2,3% ,5% 59,9% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 65 78 10 3 156 

% within 

Escola 

41,7% 50,0% 6,4% 1,9% 100,0% 

% within 

QEVE30 

34,9% 43,6% 52,6% 60,0% 40,1% 

% of Total 16,7% 20,1% 2,6% ,8% 40,1% 

Total Count 186 179 19 5 389 

% within 

Escola 

47,8% 46,0% 4,9% 1,3% 100,0% 

% within 

QEVE30 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,8% 46,0% 4,9% 1,3% 100,0% 

Escola * QEVE31 Crosstabulation 

 

QEVE31 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

Escola Agrupamento 1 

Regular 

Count 174 54 2 3 233 

% within Escola 74,7% 23,2% ,9% 1,3% 100,0% 

% within 

QEVE31 

59,4% 64,3% 25,0% 100,0% 60,1% 

% of Total 44,8% 13,9% ,5% ,8% 60,1% 

Agrupamento 2 TEIP Count 119 30 6 0 155 

% within Escola 76,8% 19,4% 3,9% ,0% 100,0% 
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% within 

QEVE31 

40,6% 35,7% 75,0% ,0% 39,9% 

% of Total 30,7% 7,7% 1,5% ,0% 39,9% 

Total Count 293 84 8 3 388 

% within Escola 75,5% 21,6% 2,1% ,8% 100,0% 

% within 

QEVE31 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 75,5% 21,6% 2,1% ,8% 100,0% 

Escola * QEVE32 Crosstabulation 

 

QEVE32 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 151 71 7 3 232 

% within Escola 65,1% 30,6% 3,0% 1,3% 100,0% 

% within 

QEVE32 

59,7% 59,7% 63,6% 60,0% 59,8% 

% of Total 38,9% 18,3% 1,8% ,8% 59,8% 

Agrupamento 2 TEIP Count 102 48 4 2 156 

% within Escola 65,4% 30,8% 2,6% 1,3% 100,0% 

% within 

QEVE32 

40,3% 40,3% 36,4% 40,0% 40,2% 

% of Total 26,3% 12,4% 1,0% ,5% 40,2% 

Total Count 253 119 11 5 388 

% within Escola 65,2% 30,7% 2,8% 1,3% 100,0% 

% within 

QEVE32 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 65,2% 30,7% 2,8% 1,3% 100,0% 

Escola * QEVE33 Crosstabulation 

 

QEVE33 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 

Regular 

Count 184 43 3 3 233 

% within Escola 79,0% 18,5% 1,3% 1,3% 100,0% 

% within 

QEVE33 

58,6% 67,2% 50,0% 75,0% 60,1% 

% of Total 47,4% 11,1% ,8% ,8% 60,1% 

Agrupamento 2 TEIP Count 130 21 3 1 155 
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% within Escola 83,9% 13,5% 1,9% ,6% 100,0% 

% within 

QEVE33 

41,4% 32,8% 50,0% 25,0% 39,9% 

% of Total 33,5% 5,4% ,8% ,3% 39,9% 

Total Count 314 64 6 4 388 

% within Escola 80,9% 16,5% 1,5% 1,0% 100,0% 

% within 

QEVE33 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 80,9% 16,5% 1,5% 1,0% 100,0% 

Escola * QEVE34 Crosstabulation 

 
QEVE34 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 163 58 8 4 233 

% within Escola 70,0% 24,9% 3,4% 1,7% 100,0% 

% within QEVE34 60,4% 57,4% 66,7% 66,7% 59,9% 

% of Total 41,9% 14,9% 2,1% 1,0% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 107 43 4 2 156 

% within Escola 68,6% 27,6% 2,6% 1,3% 100,0% 

% within QEVE34 39,6% 42,6% 33,3% 33,3% 40,1% 

% of Total 27,5% 11,1% 1,0% ,5% 40,1% 

Total Count 270 101 12 6 389 

% within Escola 69,4% 26,0% 3,1% 1,5% 100,0% 

% within QEVE34 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 69,4% 26,0% 3,1% 1,5% 100,0% 

Escola * QEVE35 Crosstabulation 

 
QEVE35 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 207 23 2 1 233 

% within Escola 88,8% 9,9% ,9% ,4% 100,0% 

% within QEVE35 60,2% 62,2% 33,3% 50,0% 59,9% 

% of Total 53,2% 5,9% ,5% ,3% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 137 14 4 1 156 

% within Escola 87,8% 9,0% 2,6% ,6% 100,0% 

% within QEVE35 39,8% 37,8% 66,7% 50,0% 40,1% 

% of Total 35,2% 3,6% 1,0% ,3% 40,1% 

Total Count 344 37 6 2 389 
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% within Escola 88,4% 9,5% 1,5% ,5% 100,0% 

% within QEVE35 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 88,4% 9,5% 1,5% ,5% 100,0% 

Escola * QEVE36 Crosstabulation 

 

QEVE36 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

Escola Agrupamento 1 

Regular 

Count 217 14 1 1 233 

% within Escola 93,1% 6,0% ,4% ,4% 100,0% 

% within 

QEVE36 

59,5% 87,5% 20,0% 100,0% 60,2% 

% of Total 56,1% 3,6% ,3% ,3% 60,2% 

Agrupamento 2 TEIP Count 148 2 4 0 154 

% within Escola 96,1% 1,3% 2,6% ,0% 100,0% 

% within 

QEVE36 

40,5% 12,5% 80,0% ,0% 39,8% 

% of Total 38,2% ,5% 1,0% ,0% 39,8% 

Total Count 365 16 5 1 387 

% within Escola 94,3% 4,1% 1,3% ,3% 100,0% 

% within 

QEVE36 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 94,3% 4,1% 1,3% ,3% 100,0% 

 

Escola * QEVE37 Crosstabulation 

 

QEVE37 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 196 34 2 1 233 

% within Escola 84,1% 14,6% ,9% ,4% 100,0% 

% within 

QEVE37 

61,8% 57,6% 22,2% 33,3% 60,1% 

% of Total 50,5% 8,8% ,5% ,3% 60,1% 

Agrupamento 2 TEIP Count 121 25 7 2 155 

% within Escola 78,1% 16,1% 4,5% 1,3% 100,0% 

% within 

QEVE37 

38,2% 42,4% 77,8% 66,7% 39,9% 

% of Total 31,2% 6,4% 1,8% ,5% 39,9% 
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Total Count 317 59 9 3 388 

% within Escola 81,7% 15,2% 2,3% ,8% 100,0% 

% within 

QEVE37 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 81,7% 15,2% 2,3% ,8% 100,0% 

 

Escola * QEVE38 Crosstabulation 

 
QEVE38 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 215 16 1 1 233 

% within Escola 92,3% 6,9% ,4% ,4% 100,0% 

% within QEVE38 60,7% 57,1% 25,0% 33,3% 59,9% 

% of Total 55,3% 4,1% ,3% ,3% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 139 12 3 2 156 

% within Escola 89,1% 7,7% 1,9% 1,3% 100,0% 

% within QEVE38 39,3% 42,9% 75,0% 66,7% 40,1% 

% of Total 35,7% 3,1% ,8% ,5% 40,1% 

Total Count 354 28 4 3 389 

% within Escola 91,0% 7,2% 1,0% ,8% 100,0% 

% within QEVE38 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 91,0% 7,2% 1,0% ,8% 100,0% 

Escola * QEVE39 Crosstabulation 

 
QEVE39 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 230 2 1 0 233 

% within Escola 98,7% ,9% ,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE39 60,4% 50,0% 33,3% ,0% 59,9% 

% of Total 59,1% ,5% ,3% ,0% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 151 2 2 1 156 

% within Escola 96,8% 1,3% 1,3% ,6% 100,0% 

% within QEVE39 39,6% 50,0% 66,7% 100,0% 40,1% 

% of Total 38,8% ,5% ,5% ,3% 40,1% 

Total Count 381 4 3 1 389 

% within Escola 97,9% 1,0% ,8% ,3% 100,0% 

% within QEVE39 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,9% 1,0% ,8% ,3% 100,0% 
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Escola * QEVE40 Crosstabulation 

 
QEVE40 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 226 5 1 1 233 

% within Escola 97,0% 2,1% ,4% ,4% 100,0% 

% within QEVE40 60,6% 55,6% 25,0% 50,0% 60,1% 

% of Total 58,2% 1,3% ,3% ,3% 60,1% 

Agrupamento 2 TEIP Count 147 4 3 1 155 

% within Escola 94,8% 2,6% 1,9% ,6% 100,0% 

% within QEVE40 39,4% 44,4% 75,0% 50,0% 39,9% 

% of Total 37,9% 1,0% ,8% ,3% 39,9% 

Total Count 373 9 4 2 388 

% within Escola 96,1% 2,3% 1,0% ,5% 100,0% 

% within QEVE40 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 96,1% 2,3% 1,0% ,5% 100,0% 

 

Escola * QEVE41 Crosstabulation 

 
QEVE41 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 230 3 0 0 233 

% within Escola 98,7% 1,3% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE41 60,2% 60,0% ,0% ,0% 59,9% 

% of Total 59,1% ,8% ,0% ,0% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 152 2 1 1 156 

% within Escola 97,4% 1,3% ,6% ,6% 100,0% 

% within QEVE41 39,8% 40,0% 100,0% 100,0% 40,1% 

% of Total 39,1% ,5% ,3% ,3% 40,1% 

Total Count 382 5 1 1 389 

% within Escola 98,2% 1,3% ,3% ,3% 100,0% 

% within QEVE41 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 98,2% 1,3% ,3% ,3% 100,0% 
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Escola * QEVE42 Crosstabulation 

 

QEVE42 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

Escola Agrupamento 1 

Regular 

Count 228 4 1 0 233 

% within Escola 97,9% 1,7% ,4% ,0% 100,0% 

% within 

QEVE42 

60,2% 57,1% 50,0% ,0% 59,9% 

% of Total 58,6% 1,0% ,3% ,0% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 151 3 1 1 156 

% within Escola 96,8% 1,9% ,6% ,6% 100,0% 

% within 

QEVE42 

39,8% 42,9% 50,0% 100,0% 40,1% 

% of Total 38,8% ,8% ,3% ,3% 40,1% 

Total Count 379 7 2 1 389 

% within Escola 97,4% 1,8% ,5% ,3% 100,0% 

% within 

QEVE42 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,4% 1,8% ,5% ,3% 100,0% 

 

Escola * QEVE43 Crosstabulation 

 
QEVE43 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 109 86 29 8 232 

% within Escola 47,0% 37,1% 12,5% 3,4% 100,0% 

% within QEVE43 65,3% 55,1% 61,7% 44,4% 59,8% 

% of Total 28,1% 22,2% 7,5% 2,1% 59,8% 

Agrupamento 2 TEIP Count 58 70 18 10 156 

% within Escola 37,2% 44,9% 11,5% 6,4% 100,0% 

% within QEVE43 34,7% 44,9% 38,3% 55,6% 40,2% 

% of Total 14,9% 18,0% 4,6% 2,6% 40,2% 

Total Count 167 156 47 18 388 

% within Escola 43,0% 40,2% 12,1% 4,6% 100,0% 

% within QEVE43 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 43,0% 40,2% 12,1% 4,6% 100,0% 
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Escola * QEVE44 Crosstabulation 

 
QEVE44 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 128 75 24 4 231 

% within Escola 55,4% 32,5% 10,4% 1,7% 100,0% 

% within QEVE44 58,7% 63,6% 54,5% 57,1% 59,7% 

% of Total 33,1% 19,4% 6,2% 1,0% 59,7% 

Agrupamento 2 TEIP Count 90 43 20 3 156 

% within Escola 57,7% 27,6% 12,8% 1,9% 100,0% 

% within QEVE44 41,3% 36,4% 45,5% 42,9% 40,3% 

% of Total 23,3% 11,1% 5,2% ,8% 40,3% 

Total Count 218 118 44 7 387 

% within Escola 56,3% 30,5% 11,4% 1,8% 100,0% 

% within QEVE44 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 56,3% 30,5% 11,4% 1,8% 100,0% 

 

Escola * QEVE45 Crosstabulation 

 
QEVE45 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 90 81 42 19 232 

% within Escola 38,8% 34,9% 18,1% 8,2% 100,0% 

% within QEVE45 63,8% 57,9% 54,5% 63,3% 59,8% 

% of Total 23,2% 20,9% 10,8% 4,9% 59,8% 

Agrupamento 2 TEIP Count 51 59 35 11 156 

% within Escola 32,7% 37,8% 22,4% 7,1% 100,0% 

% within QEVE45 36,2% 42,1% 45,5% 36,7% 40,2% 

% of Total 13,1% 15,2% 9,0% 2,8% 40,2% 

Total Count 141 140 77 30 388 

% within Escola 36,3% 36,1% 19,8% 7,7% 100,0% 

% within QEVE45 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 36,3% 36,1% 19,8% 7,7% 100,0% 
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QEVE46 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 115 82 26 9 232 

% within Escola 49,6% 35,3% 11,2% 3,9% 100,0% 

% within QEVE46 63,2% 59,4% 51,0% 52,9% 59,8% 

% of Total 29,6% 21,1% 6,7% 2,3% 59,8% 

Agrupamento 2 TEIP Count 67 56 25 8 156 

% within Escola 42,9% 35,9% 16,0% 5,1% 100,0% 

% within QEVE46 36,8% 40,6% 49,0% 47,1% 40,2% 

% of Total 17,3% 14,4% 6,4% 2,1% 40,2% 

Total Count 182 138 51 17 388 

% within Escola 46,9% 35,6% 13,1% 4,4% 100,0% 

% within QEVE46 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 46,9% 35,6% 13,1% 4,4% 100,0% 

 

Escola * QEVE47 Crosstabulation 

 
QEVE47 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 98 85 36 13 232 

% within Escola 42,2% 36,6% 15,5% 5,6% 100,0% 

% within QEVE47 62,8% 63,0% 47,4% 61,9% 59,8% 

% of Total 25,3% 21,9% 9,3% 3,4% 59,8% 

Agrupamento 2 TEIP Count 58 50 40 8 156 

% within Escola 37,2% 32,1% 25,6% 5,1% 100,0% 

% within QEVE47 37,2% 37,0% 52,6% 38,1% 40,2% 

% of Total 14,9% 12,9% 10,3% 2,1% 40,2% 

Total Count 156 135 76 21 388 

% within Escola 40,2% 34,8% 19,6% 5,4% 100,0% 

% within QEVE47 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,2% 34,8% 19,6% 5,4% 100,0% 
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QEVE48 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 113 79 32 8 232 

% within Escola 48,7% 34,1% 13,8% 3,4% 100,0% 

% within QEVE48 64,2% 59,8% 49,2% 57,1% 59,9% 

% of Total 29,2% 20,4% 8,3% 2,1% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 63 53 33 6 155 

% within Escola 40,6% 34,2% 21,3% 3,9% 100,0% 

% within QEVE48 35,8% 40,2% 50,8% 42,9% 40,1% 

% of Total 16,3% 13,7% 8,5% 1,6% 40,1% 

Total Count 176 132 65 14 387 

% within Escola 45,5% 34,1% 16,8% 3,6% 100,0% 

% within QEVE48 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 45,5% 34,1% 16,8% 3,6% 100,0% 

 

Escola * QEVE49 Crosstabulation 

 

QEVE49 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 

Regular 

Count 121 74 26 11 232 

% within Escola 52,2% 31,9% 11,2% 4,7% 100,0% 

% within 

QEVE49 

62,4% 60,7% 50,0% 55,0% 59,8% 

% of Total 31,2% 19,1% 6,7% 2,8% 59,8% 

Agrupamento 2 TEIP Count 73 48 26 9 156 

% within Escola 46,8% 30,8% 16,7% 5,8% 100,0% 

% within 

QEVE49 

37,6% 39,3% 50,0% 45,0% 40,2% 

% of Total 18,8% 12,4% 6,7% 2,3% 40,2% 

Total Count 194 122 52 20 388 

% within Escola 50,0% 31,4% 13,4% 5,2% 100,0% 

% within 

QEVE49 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 31,4% 13,4% 5,2% 100,0% 
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Escola * QEVE50 Crosstabulation 

 

QEVE50 

Total Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 

Regular 

Count 145 69 13 5 232 

% within Escola 62,5% 29,7% 5,6% 2,2% 100,0% 

% within 

QEVE50 

63,3% 59,5% 40,6% 45,5% 59,8% 

% of Total 37,4% 17,8% 3,4% 1,3% 59,8% 

Agrupamento 2 TEIP Count 84 47 19 6 156 

% within Escola 53,8% 30,1% 12,2% 3,8% 100,0% 

% within 

QEVE50 

36,7% 40,5% 59,4% 54,5% 40,2% 

% of Total 21,6% 12,1% 4,9% 1,5% 40,2% 

Total Count 229 116 32 11 388 

% within Escola 59,0% 29,9% 8,2% 2,8% 100,0% 

% within 

QEVE50 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 59,0% 29,9% 8,2% 2,8% 100,0% 

 

Escola * QEVE51 Crosstabulation 

 
QEVE51 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 166 44 17 5 232 

% within Escola 71,6% 19,0% 7,3% 2,2% 100,0% 

% within QEVE51 64,1% 55,0% 44,7% 45,5% 59,8% 

% of Total 42,8% 11,3% 4,4% 1,3% 59,8% 

Agrupamento 2 TEIP Count 93 36 21 6 156 

% within Escola 59,6% 23,1% 13,5% 3,8% 100,0% 

% within QEVE51 35,9% 45,0% 55,3% 54,5% 40,2% 

% of Total 24,0% 9,3% 5,4% 1,5% 40,2% 

Total Count 259 80 38 11 388 

% within Escola 66,8% 20,6% 9,8% 2,8% 100,0% 

% within QEVE51 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 66,8% 20,6% 9,8% 2,8% 100,0% 
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Escola * QEVE52 Crosstabulation 

 
QEVE52 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 140 62 22 8 232 

% within Escola 60,3% 26,7% 9,5% 3,4% 100,0% 

% within QEVE52 67,6% 56,9% 40,0% 50,0% 59,9% 

% of Total 36,2% 16,0% 5,7% 2,1% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 67 47 33 8 155 

% within Escola 43,2% 30,3% 21,3% 5,2% 100,0% 

% within QEVE52 32,4% 43,1% 60,0% 50,0% 40,1% 

% of Total 17,3% 12,1% 8,5% 2,1% 40,1% 

Total Count 207 109 55 16 387 

% within Escola 53,5% 28,2% 14,2% 4,1% 100,0% 

% within QEVE52 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 53,5% 28,2% 14,2% 4,1% 100,0% 

 

Escola * QEVE53 Crosstabulation 

 
QEVE53 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 155 56 13 8 232 

% within Escola 66,8% 24,1% 5,6% 3,4% 100,0% 

% within QEVE53 64,9% 59,6% 32,5% 57,1% 59,9% 

% of Total 40,1% 14,5% 3,4% 2,1% 59,9% 

Agrupamento 2 TEIP Count 84 38 27 6 155 

% within Escola 54,2% 24,5% 17,4% 3,9% 100,0% 

% within QEVE53 35,1% 40,4% 67,5% 42,9% 40,1% 
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% of Total 21,7% 9,8% 7,0% 1,6% 40,1% 

Total Count 239 94 40 14 387 

% within Escola 61,8% 24,3% 10,3% 3,6% 100,0% 

% within QEVE53 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 61,8% 24,3% 10,3% 3,6% 100,0% 

 

Escola * QEVE54 Crosstabulation 

 
QEVE54 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 198 23 7 2 230 

% within Escola 86,1% 10,0% 3,0% ,9% 100,0% 

% within QEVE54 63,1% 42,6% 46,7% 100,0% 59,7% 

% of Total 51,4% 6,0% 1,8% ,5% 59,7% 

Agrupamento 2 TEIP Count 116 31 8 0 155 

% within Escola 74,8% 20,0% 5,2% ,0% 100,0% 

% within QEVE54 36,9% 57,4% 53,3% ,0% 40,3% 

% of Total 30,1% 8,1% 2,1% ,0% 40,3% 

Total Count 314 54 15 2 385 

% within Escola 81,6% 14,0% 3,9% ,5% 100,0% 

% within QEVE54 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 81,6% 14,0% 3,9% ,5% 100,0% 

 

Escola * QEVE55 Crosstabulation 

 
QEVE55 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 188 33 4 4 229 

% within Escola 82,1% 14,4% 1,7% 1,7% 100,0% 

% within QEVE55 61,6% 55,0% 28,6% 80,0% 59,6% 

% of Total 49,0% 8,6% 1,0% 1,0% 59,6% 

Agrupamento 2 TEIP Count 117 27 10 1 155 

% within Escola 75,5% 17,4% 6,5% ,6% 100,0% 

% within QEVE55 38,4% 45,0% 71,4% 20,0% 40,4% 

% of Total 30,5% 7,0% 2,6% ,3% 40,4% 

Total Count 305 60 14 5 384 

% within Escola 79,4% 15,6% 3,6% 1,3% 100,0% 
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% within QEVE55 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 79,4% 15,6% 3,6% 1,3% 100,0% 

 

Escola * QEVE56 Crosstabulation 

 
QEVE56 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 212 14 5 1 232 

% within Escola 91,4% 6,0% 2,2% ,4% 100,0% 

% within QEVE56 61,6% 45,2% 50,0% 33,3% 59,8% 

% of Total 54,6% 3,6% 1,3% ,3% 59,8% 

Agrupamento 2 TEIP Count 132 17 5 2 156 

% within Escola 84,6% 10,9% 3,2% 1,3% 100,0% 

% within QEVE56 38,4% 54,8% 50,0% 66,7% 40,2% 

% of Total 34,0% 4,4% 1,3% ,5% 40,2% 

Total Count 344 31 10 3 388 

% within Escola 88,7% 8,0% 2,6% ,8% 100,0% 

% within QEVE56 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 88,7% 8,0% 2,6% ,8% 100,0% 

 

Escola * QEVE57 Crosstabulation 

 
QEVE57 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

Escola Agrupamento 1 Regular Count 217 11 1 2 231 

% within Escola 93,9% 4,8% ,4% ,9% 100,0% 

% within QEVE57 61,5% 44,0% 16,7% 66,7% 59,7% 

% of Total 56,1% 2,8% ,3% ,5% 59,7% 

Agrupamento 2 TEIP Count 136 14 5 1 156 

% within Escola 87,2% 9,0% 3,2% ,6% 100,0% 

% within QEVE57 38,5% 56,0% 83,3% 33,3% 40,3% 

% of Total 35,1% 3,6% 1,3% ,3% 40,3% 

Total Count 353 25 6 3 387 

% within Escola 91,2% 6,5% 1,6% ,8% 100,0% 

% within QEVE57 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 91,2% 6,5% 1,6% ,8% 100,0% 
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idade * QEVE13 Crosstabulation 

 
QEVE13 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 20 14 5 1 40 

% within idade 50,0% 35,0% 12,5% 2,5% 100,0% 

% within QEVE13 8,8% 10,4% 22,7% 14,3% 10,3% 

% of Total 5,1% 3,6% 1,3% ,3% 10,3% 

13 Count 78 31 3 1 113 

% within idade 69,0% 27,4% 2,7% ,9% 100,0% 

% within QEVE13 34,5% 23,1% 13,6% 14,3% 29,0% 

% of Total 20,1% 8,0% ,8% ,3% 29,0% 

14 Count 71 45 7 0 123 

% within idade 57,7% 36,6% 5,7% ,0% 100,0% 

% within QEVE13 31,4% 33,6% 31,8% ,0% 31,6% 

% of Total 18,3% 11,6% 1,8% ,0% 31,6% 

15 Count 35 33 6 1 75 

% within idade 46,7% 44,0% 8,0% 1,3% 100,0% 

% within QEVE13 15,5% 24,6% 27,3% 14,3% 19,3% 

% of Total 9,0% 8,5% 1,5% ,3% 19,3% 

16 Count 16 7 1 3 27 

% within idade 59,3% 25,9% 3,7% 11,1% 100,0% 

% within QEVE13 7,1% 5,2% 4,5% 42,9% 6,9% 

% of Total 4,1% 1,8% ,3% ,8% 6,9% 

17 Count 6 4 0 1 11 

% within idade 54,5% 36,4% ,0% 9,1% 100,0% 

% within QEVE13 2,7% 3,0% ,0% 14,3% 2,8% 

% of Total 1,5% 1,0% ,0% ,3% 2,8% 

Total Count 226 134 22 7 389 

% within idade 58,1% 34,4% 5,7% 1,8% 100,0% 

% within QEVE13 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 58,1% 34,4% 5,7% 1,8% 100,0% 
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idade * QEVE14 Crosstabulation 

 
QEVE14 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 28 10 1 1 40 

% within idade 70,0% 25,0% 2,5% 2,5% 100,0% 

% within QEVE14 8,8% 17,9% 8,3% 25,0% 10,3% 

% of Total 7,2% 2,6% ,3% ,3% 10,3% 

13 Count 94 15 4 0 113 

% within idade 83,2% 13,3% 3,5% ,0% 100,0% 

% within QEVE14 29,7% 26,8% 33,3% ,0% 29,0% 

% of Total 24,2% 3,9% 1,0% ,0% 29,0% 

14 Count 106 14 2 1 123 

% within idade 86,2% 11,4% 1,6% ,8% 100,0% 

% within QEVE14 33,4% 25,0% 16,7% 25,0% 31,6% 

% of Total 27,2% 3,6% ,5% ,3% 31,6% 

15 Count 62 8 4 1 75 

% within idade 82,7% 10,7% 5,3% 1,3% 100,0% 

% within QEVE14 19,6% 14,3% 33,3% 25,0% 19,3% 

% of Total 15,9% 2,1% 1,0% ,3% 19,3% 

16 Count 18 7 1 1 27 

% within idade 66,7% 25,9% 3,7% 3,7% 100,0% 

% within QEVE14 5,7% 12,5% 8,3% 25,0% 6,9% 

% of Total 4,6% 1,8% ,3% ,3% 6,9% 

17 Count 9 2 0 0 11 

% within idade 81,8% 18,2% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE14 2,8% 3,6% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,3% ,5% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 317 56 12 4 389 

% within idade 81,5% 14,4% 3,1% 1,0% 100,0% 

% within QEVE14 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 81,5% 14,4% 3,1% 1,0% 100,0% 
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QEVE15 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 13 20 4 3 40 

% within idade 32,5% 50,0% 10,0% 7,5% 100,0% 

% within QEVE15 8,1% 10,8% 14,3% 21,4% 10,3% 

% of Total 3,3% 5,1% 1,0% ,8% 10,3% 

13 Count 50 56 6 1 113 

% within idade 44,2% 49,6% 5,3% ,9% 100,0% 

% within QEVE15 31,1% 30,1% 21,4% 7,1% 29,0% 

% of Total 12,9% 14,4% 1,5% ,3% 29,0% 

14 Count 48 64 8 3 123 

% within idade 39,0% 52,0% 6,5% 2,4% 100,0% 

% within QEVE15 29,8% 34,4% 28,6% 21,4% 31,6% 

% of Total 12,3% 16,5% 2,1% ,8% 31,6% 

15 Count 32 31 8 4 75 

% within idade 42,7% 41,3% 10,7% 5,3% 100,0% 

% within QEVE15 19,9% 16,7% 28,6% 28,6% 19,3% 

% of Total 8,2% 8,0% 2,1% 1,0% 19,3% 

16 Count 15 9 1 2 27 

% within idade 55,6% 33,3% 3,7% 7,4% 100,0% 

% within QEVE15 9,3% 4,8% 3,6% 14,3% 6,9% 

% of Total 3,9% 2,3% ,3% ,5% 6,9% 

17 Count 3 6 1 1 11 

% within idade 27,3% 54,5% 9,1% 9,1% 100,0% 

% within QEVE15 1,9% 3,2% 3,6% 7,1% 2,8% 

% of Total ,8% 1,5% ,3% ,3% 2,8% 

Total Count 161 186 28 14 389 

% within idade 41,4% 47,8% 7,2% 3,6% 100,0% 

% within QEVE15 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 41,4% 47,8% 7,2% 3,6% 100,0% 
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idade * QEVE16 Crosstabulation 

 
QEVE16 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 26 11 2 0 39 

% within idade 66,7% 28,2% 5,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE16 8,8% 14,5% 20,0% ,0% 10,1% 

% of Total 6,7% 2,8% ,5% ,0% 10,1% 

13 Count 98 14 1 0 113 

% within idade 86,7% 12,4% ,9% ,0% 100,0% 

% within QEVE16 33,1% 18,4% 10,0% ,0% 29,1% 

% of Total 25,3% 3,6% ,3% ,0% 29,1% 

14 Count 96 24 1 2 123 

% within idade 78,0% 19,5% ,8% 1,6% 100,0% 

% within QEVE16 32,4% 31,6% 10,0% 33,3% 31,7% 

% of Total 24,7% 6,2% ,3% ,5% 31,7% 

15 Count 51 19 4 1 75 

% within idade 68,0% 25,3% 5,3% 1,3% 100,0% 

% within QEVE16 17,2% 25,0% 40,0% 16,7% 19,3% 

% of Total 13,1% 4,9% 1,0% ,3% 19,3% 

16 Count 18 7 0 2 27 

% within idade 66,7% 25,9% ,0% 7,4% 100,0% 

% within QEVE16 6,1% 9,2% ,0% 33,3% 7,0% 

% of Total 4,6% 1,8% ,0% ,5% 7,0% 

17 Count 7 1 2 1 11 

% within idade 63,6% 9,1% 18,2% 9,1% 100,0% 

% within QEVE16 2,4% 1,3% 20,0% 16,7% 2,8% 

% of Total 1,8% ,3% ,5% ,3% 2,8% 

Total Count 296 76 10 6 388 

% within idade 76,3% 19,6% 2,6% 1,5% 100,0% 

% within QEVE16 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 76,3% 19,6% 2,6% 1,5% 100,0% 
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idade * QEVE17 Crosstabulation 

 
QEVE17 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 22 12 2 4 40 

% within idade 55,0% 30,0% 5,0% 10,0% 100,0% 

% within QEVE17 8,1% 13,6% 10,0% 50,0% 10,3% 

% of Total 5,7% 3,1% ,5% 1,0% 10,3% 

13 Count 88 20 5 0 113 

% within idade 77,9% 17,7% 4,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE17 32,2% 22,7% 25,0% ,0% 29,0% 

% of Total 22,6% 5,1% 1,3% ,0% 29,0% 

14 Count 86 32 4 1 123 

% within idade 69,9% 26,0% 3,3% ,8% 100,0% 

% within QEVE17 31,5% 36,4% 20,0% 12,5% 31,6% 

% of Total 22,1% 8,2% 1,0% ,3% 31,6% 

15 Count 53 16 4 2 75 

% within idade 70,7% 21,3% 5,3% 2,7% 100,0% 

% within QEVE17 19,4% 18,2% 20,0% 25,0% 19,3% 

% of Total 13,6% 4,1% 1,0% ,5% 19,3% 

16 Count 20 5 1 1 27 

% within idade 74,1% 18,5% 3,7% 3,7% 100,0% 

% within QEVE17 7,3% 5,7% 5,0% 12,5% 6,9% 

% of Total 5,1% 1,3% ,3% ,3% 6,9% 

17 Count 4 3 4 0 11 

% within idade 36,4% 27,3% 36,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE17 1,5% 3,4% 20,0% ,0% 2,8% 

% of Total 1,0% ,8% 1,0% ,0% 2,8% 

Total Count 273 88 20 8 389 

% within idade 70,2% 22,6% 5,1% 2,1% 100,0% 

% within QEVE17 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 70,2% 22,6% 5,1% 2,1% 100,0% 

 

 

 

 

 

 QEVE18 Total 
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Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 27 8 2 3 40 

% within idade 67,5% 20,0% 5,0% 7,5% 100,0% 

% within QEVE18 9,3% 10,5% 16,7% 30,0% 10,3% 

% of Total 6,9% 2,1% ,5% ,8% 10,3% 

13 Count 89 21 3 0 113 

% within idade 78,8% 18,6% 2,7% ,0% 100,0% 

% within QEVE18 30,6% 27,6% 25,0% ,0% 29,0% 

% of Total 22,9% 5,4% ,8% ,0% 29,0% 

14 Count 96 22 3 2 123 

% within idade 78,0% 17,9% 2,4% 1,6% 100,0% 

% within QEVE18 33,0% 28,9% 25,0% 20,0% 31,6% 

% of Total 24,7% 5,7% ,8% ,5% 31,6% 

15 Count 52 18 2 3 75 

% within idade 69,3% 24,0% 2,7% 4,0% 100,0% 

% within QEVE18 17,9% 23,7% 16,7% 30,0% 19,3% 

% of Total 13,4% 4,6% ,5% ,8% 19,3% 

16 Count 20 6 0 1 27 

% within idade 74,1% 22,2% ,0% 3,7% 100,0% 

% within QEVE18 6,9% 7,9% ,0% 10,0% 6,9% 

% of Total 5,1% 1,5% ,0% ,3% 6,9% 

17 Count 7 1 2 1 11 

% within idade 63,6% 9,1% 18,2% 9,1% 100,0% 

% within QEVE18 2,4% 1,3% 16,7% 10,0% 2,8% 

% of Total 1,8% ,3% ,5% ,3% 2,8% 

Total Count 291 76 12 10 389 

% within idade 74,8% 19,5% 3,1% 2,6% 100,0% 

% within QEVE18 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 74,8% 19,5% 3,1% 2,6% 100,0% 

 

 

 

 

idade * QEVE19 Crosstabulation 

 QEVE19 Total 
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Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 21 16 3 0 40 

% within idade 52,5% 40,0% 7,5% ,0% 100,0% 

% within QEVE19 10,4% 10,5% 10,0% ,0% 10,3% 

% of Total 5,4% 4,1% ,8% ,0% 10,3% 

13 Count 62 44 7 0 113 

% within idade 54,9% 38,9% 6,2% ,0% 100,0% 

% within QEVE19 30,7% 28,9% 23,3% ,0% 29,0% 

% of Total 15,9% 11,3% 1,8% ,0% 29,0% 

14 Count 59 53 10 1 123 

% within idade 48,0% 43,1% 8,1% ,8% 100,0% 

% within QEVE19 29,2% 34,9% 33,3% 20,0% 31,6% 

% of Total 15,2% 13,6% 2,6% ,3% 31,6% 

15 Count 36 27 9 3 75 

% within idade 48,0% 36,0% 12,0% 4,0% 100,0% 

% within QEVE19 17,8% 17,8% 30,0% 60,0% 19,3% 

% of Total 9,3% 6,9% 2,3% ,8% 19,3% 

16 Count 17 9 0 1 27 

% within idade 63,0% 33,3% ,0% 3,7% 100,0% 

% within QEVE19 8,4% 5,9% ,0% 20,0% 6,9% 

% of Total 4,4% 2,3% ,0% ,3% 6,9% 

17 Count 7 3 1 0 11 

% within idade 63,6% 27,3% 9,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE19 3,5% 2,0% 3,3% ,0% 2,8% 

% of Total 1,8% ,8% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 202 152 30 5 389 

% within idade 51,9% 39,1% 7,7% 1,3% 100,0% 

% within QEVE19 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 51,9% 39,1% 7,7% 1,3% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

idade * QEVE20 Crosstabulation 
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QEVE20 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 30 8 2 0 40 

% within idade 75,0% 20,0% 5,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE20 10,3% 10,0% 15,4% ,0% 10,3% 

% of Total 7,7% 2,1% ,5% ,0% 10,3% 

13 Count 89 20 3 1 113 

% within idade 78,8% 17,7% 2,7% ,9% 100,0% 

% within QEVE20 30,7% 25,0% 23,1% 16,7% 29,0% 

% of Total 22,9% 5,1% ,8% ,3% 29,0% 

14 Count 90 26 4 3 123 

% within idade 73,2% 21,1% 3,3% 2,4% 100,0% 

% within QEVE20 31,0% 32,5% 30,8% 50,0% 31,6% 

% of Total 23,1% 6,7% 1,0% ,8% 31,6% 

15 Count 56 14 4 1 75 

% within idade 74,7% 18,7% 5,3% 1,3% 100,0% 

% within QEVE20 19,3% 17,5% 30,8% 16,7% 19,3% 

% of Total 14,4% 3,6% 1,0% ,3% 19,3% 

16 Count 18 8 0 1 27 

% within idade 66,7% 29,6% ,0% 3,7% 100,0% 

% within QEVE20 6,2% 10,0% ,0% 16,7% 6,9% 

% of Total 4,6% 2,1% ,0% ,3% 6,9% 

17 Count 7 4 0 0 11 

% within idade 63,6% 36,4% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE20 2,4% 5,0% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 1,8% 1,0% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 290 80 13 6 389 

% within idade 74,6% 20,6% 3,3% 1,5% 100,0% 

% within QEVE20 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 74,6% 20,6% 3,3% 1,5% 100,0% 

 

 

 

 

idade * QEVE21 Crosstabulation 

 
QEVE21 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 
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idade 12 Count 34 6 0 0 40 

% within idade 85,0% 15,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE21 10,4% 13,0% ,0% ,0% 10,3% 

% of Total 8,7% 1,5% ,0% ,0% 10,3% 

13 Count 101 8 4 0 113 

% within idade 89,4% 7,1% 3,5% ,0% 100,0% 

% within QEVE21 30,9% 17,4% 40,0% ,0% 29,0% 

% of Total 26,0% 2,1% 1,0% ,0% 29,0% 

14 Count 105 13 3 2 123 

% within idade 85,4% 10,6% 2,4% 1,6% 100,0% 

% within QEVE21 32,1% 28,3% 30,0% 33,3% 31,6% 

% of Total 27,0% 3,3% ,8% ,5% 31,6% 

15 Count 59 13 2 1 75 

% within idade 78,7% 17,3% 2,7% 1,3% 100,0% 

% within QEVE21 18,0% 28,3% 20,0% 16,7% 19,3% 

% of Total 15,2% 3,3% ,5% ,3% 19,3% 

16 Count 20 4 0 3 27 

% within idade 74,1% 14,8% ,0% 11,1% 100,0% 

% within QEVE21 6,1% 8,7% ,0% 50,0% 6,9% 

% of Total 5,1% 1,0% ,0% ,8% 6,9% 

17 Count 8 2 1 0 11 

% within idade 72,7% 18,2% 9,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE21 2,4% 4,3% 10,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,1% ,5% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 327 46 10 6 389 

% within idade 84,1% 11,8% 2,6% 1,5% 100,0% 

% within QEVE21 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 84,1% 11,8% 2,6% 1,5% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

idade * QEVE22 Crosstabulation 

 QEVE22 Total 
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Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 35 4 1 0 40 

% within idade 87,5% 10,0% 2,5% ,0% 100,0% 

% within QEVE22 10,0% 15,4% 10,0% ,0% 10,3% 

% of Total 9,0% 1,0% ,3% ,0% 10,3% 

13 Count 106 6 1 0 113 

% within idade 93,8% 5,3% ,9% ,0% 100,0% 

% within QEVE22 30,4% 23,1% 10,0% ,0% 29,0% 

% of Total 27,2% 1,5% ,3% ,0% 29,0% 

14 Count 112 6 4 1 123 

% within idade 91,1% 4,9% 3,3% ,8% 100,0% 

% within QEVE22 32,1% 23,1% 40,0% 25,0% 31,6% 

% of Total 28,8% 1,5% 1,0% ,3% 31,6% 

15 Count 66 6 3 0 75 

% within idade 88,0% 8,0% 4,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE22 18,9% 23,1% 30,0% ,0% 19,3% 

% of Total 17,0% 1,5% ,8% ,0% 19,3% 

16 Count 22 2 0 3 27 

% within idade 81,5% 7,4% ,0% 11,1% 100,0% 

% within QEVE22 6,3% 7,7% ,0% 75,0% 6,9% 

% of Total 5,7% ,5% ,0% ,8% 6,9% 

17 Count 8 2 1 0 11 

% within idade 72,7% 18,2% 9,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE22 2,3% 7,7% 10,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,1% ,5% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 349 26 10 4 389 

% within idade 89,7% 6,7% 2,6% 1,0% 100,0% 

% within QEVE22 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 89,7% 6,7% 2,6% 1,0% 100,0% 

 

 

 

idade * QEVE23 Crosstabulation 

 
QEVE23 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 
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idade 12 Count 32 5 2 1 40 

% within idade 80,0% 12,5% 5,0% 2,5% 100,0% 

% within QEVE23 9,3% 17,2% 18,2% 20,0% 10,3% 

% of Total 8,2% 1,3% ,5% ,3% 10,3% 

13 Count 104 7 2 0 113 

% within idade 92,0% 6,2% 1,8% ,0% 100,0% 

% within QEVE23 30,2% 24,1% 18,2% ,0% 29,0% 

% of Total 26,7% 1,8% ,5% ,0% 29,0% 

14 Count 108 12 2 1 123 

% within idade 87,8% 9,8% 1,6% ,8% 100,0% 

% within QEVE23 31,4% 41,4% 18,2% 20,0% 31,6% 

% of Total 27,8% 3,1% ,5% ,3% 31,6% 

15 Count 69 1 4 1 75 

% within idade 92,0% 1,3% 5,3% 1,3% 100,0% 

% within QEVE23 20,1% 3,4% 36,4% 20,0% 19,3% 

% of Total 17,7% ,3% 1,0% ,3% 19,3% 

16 Count 22 3 1 1 27 

% within idade 81,5% 11,1% 3,7% 3,7% 100,0% 

% within QEVE23 6,4% 10,3% 9,1% 20,0% 6,9% 

% of Total 5,7% ,8% ,3% ,3% 6,9% 

17 Count 9 1 0 1 11 

% within idade 81,8% 9,1% ,0% 9,1% 100,0% 

% within QEVE23 2,6% 3,4% ,0% 20,0% 2,8% 

% of Total 2,3% ,3% ,0% ,3% 2,8% 

Total Count 344 29 11 5 389 

% within idade 88,4% 7,5% 2,8% 1,3% 100,0% 

% within QEVE23 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 88,4% 7,5% 2,8% 1,3% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

idade * QEVE24 Crosstabulation 

 QEVE24 Total 
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Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 38 1 1 0 40 

% within idade 95,0% 2,5% 2,5% ,0% 100,0% 

% within QEVE24 10,1% 16,7% 25,0% ,0% 10,3% 

% of Total 9,8% ,3% ,3% ,0% 10,3% 

13 Count 112 1 0 0 113 

% within idade 99,1% ,9% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE24 29,8% 16,7% ,0% ,0% 29,1% 

% of Total 28,9% ,3% ,0% ,0% 29,1% 

14 Count 121 1 1 0 123 

% within idade 98,4% ,8% ,8% ,0% 100,0% 

% within QEVE24 32,2% 16,7% 25,0% ,0% 31,7% 

% of Total 31,2% ,3% ,3% ,0% 31,7% 

15 Count 72 1 1 1 75 

% within idade 96,0% 1,3% 1,3% 1,3% 100,0% 

% within QEVE24 19,1% 16,7% 25,0% 50,0% 19,3% 

% of Total 18,6% ,3% ,3% ,3% 19,3% 

16 Count 24 1 0 1 26 

% within idade 92,3% 3,8% ,0% 3,8% 100,0% 

% within QEVE24 6,4% 16,7% ,0% 50,0% 6,7% 

% of Total 6,2% ,3% ,0% ,3% 6,7% 

17 Count 9 1 1 0 11 

% within idade 81,8% 9,1% 9,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE24 2,4% 16,7% 25,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,3% ,3% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 376 6 4 2 388 

% within idade 96,9% 1,5% 1,0% ,5% 100,0% 

% within QEVE24 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 96,9% 1,5% 1,0% ,5% 100,0% 

 

 

 

 

 
QEVE25 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 36 3 1 0 40 

% within idade 90,0% 7,5% 2,5% ,0% 100,0% 
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% within QEVE25 9,9% 16,7% 20,0% ,0% 10,3% 

% of Total 9,3% ,8% ,3% ,0% 10,3% 

13 Count 106 6 1 0 113 

% within idade 93,8% 5,3% ,9% ,0% 100,0% 

% within QEVE25 29,2% 33,3% 20,0% ,0% 29,2% 

% of Total 27,4% 1,6% ,3% ,0% 29,2% 

14 Count 120 3 0 0 123 

% within idade 97,6% 2,4% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE25 33,1% 16,7% ,0% ,0% 31,8% 

% of Total 31,0% ,8% ,0% ,0% 31,8% 

15 Count 67 3 3 0 73 

% within idade 91,8% 4,1% 4,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE25 18,5% 16,7% 60,0% ,0% 18,9% 

% of Total 17,3% ,8% ,8% ,0% 18,9% 

16 Count 25 1 0 1 27 

% within idade 92,6% 3,7% ,0% 3,7% 100,0% 

% within QEVE25 6,9% 5,6% ,0% 100,0% 7,0% 

% of Total 6,5% ,3% ,0% ,3% 7,0% 

17 Count 9 2 0 0 11 

% within idade 81,8% 18,2% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE25 2,5% 11,1% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,3% ,5% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 363 18 5 1 387 

% within idade 93,8% 4,7% 1,3% ,3% 100,0% 

% within QEVE25 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 93,8% 4,7% 1,3% ,3% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

idade * QEVE26 Crosstabulation 

 
QEVE26 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 
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idade 12 Count 38 2 0 0 40 

% within idade 95,0% 5,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE26 10,1% 25,0% ,0% ,0% 10,3% 

% of Total 9,8% ,5% ,0% ,0% 10,3% 

13 Count 112 1 0 0 113 

% within idade 99,1% ,9% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE26 29,6% 12,5% ,0% ,0% 29,0% 

% of Total 28,8% ,3% ,0% ,0% 29,0% 

14 Count 121 2 0 0 123 

% within idade 98,4% 1,6% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE26 32,0% 25,0% ,0% ,0% 31,6% 

% of Total 31,1% ,5% ,0% ,0% 31,6% 

15 Count 72 1 2 0 75 

% within idade 96,0% 1,3% 2,7% ,0% 100,0% 

% within QEVE26 19,0% 12,5% 100,0% ,0% 19,3% 

% of Total 18,5% ,3% ,5% ,0% 19,3% 

16 Count 25 1 0 1 27 

% within idade 92,6% 3,7% ,0% 3,7% 100,0% 

% within QEVE26 6,6% 12,5% ,0% 100,0% 6,9% 

% of Total 6,4% ,3% ,0% ,3% 6,9% 

17 Count 10 1 0 0 11 

% within idade 90,9% 9,1% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE26 2,6% 12,5% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,6% ,3% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 378 8 2 1 389 

% within idade 97,2% 2,1% ,5% ,3% 100,0% 

% within QEVE26 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,2% 2,1% ,5% ,3% 100,0% 
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 QEVE27 Total 
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Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 39 1 0 0 40 

% within idade 97,5% 2,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE27 10,3% 20,0% ,0% ,0% 10,3% 

% of Total 10,0% ,3% ,0% ,0% 10,3% 

13 Count 113 0 0 0 113 

% within idade 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE27 29,7% ,0% ,0% ,0% 29,0% 

% of Total 29,0% ,0% ,0% ,0% 29,0% 

14 Count 121 1 1 0 123 

% within idade 98,4% ,8% ,8% ,0% 100,0% 

% within QEVE27 31,8% 20,0% 33,3% ,0% 31,6% 

% of Total 31,1% ,3% ,3% ,0% 31,6% 

15 Count 73 0 2 0 75 

% within idade 97,3% ,0% 2,7% ,0% 100,0% 

% within QEVE27 19,2% ,0% 66,7% ,0% 19,3% 

% of Total 18,8% ,0% ,5% ,0% 19,3% 

16 Count 24 2 0 1 27 

% within idade 88,9% 7,4% ,0% 3,7% 100,0% 

% within QEVE27 6,3% 40,0% ,0% 100,0% 6,9% 

% of Total 6,2% ,5% ,0% ,3% 6,9% 

17 Count 10 1 0 0 11 

% within idade 90,9% 9,1% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE27 2,6% 20,0% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,6% ,3% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 380 5 3 1 389 

% within idade 97,7% 1,3% ,8% ,3% 100,0% 

% within QEVE27 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,7% 1,3% ,8% ,3% 100,0% 

 

 

 

 

idade * QEVE28 Crosstabulation 

 
QEVE28 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 19 18 1 1 39 
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% within idade 48,7% 46,2% 2,6% 2,6% 100,0% 

% within QEVE28 10,1% 10,6% 3,8% 33,3% 10,1% 

% of Total 4,9% 4,6% ,3% ,3% 10,1% 

13 Count 54 55 4 0 113 

% within idade 47,8% 48,7% 3,5% ,0% 100,0% 

% within QEVE28 28,6% 32,4% 15,4% ,0% 29,1% 

% of Total 13,9% 14,2% 1,0% ,0% 29,1% 

14 Count 61 51 10 1 123 

% within idade 49,6% 41,5% 8,1% ,8% 100,0% 

% within QEVE28 32,3% 30,0% 38,5% 33,3% 31,7% 

% of Total 15,7% 13,1% 2,6% ,3% 31,7% 

15 Count 33 33 8 1 75 

% within idade 44,0% 44,0% 10,7% 1,3% 100,0% 

% within QEVE28 17,5% 19,4% 30,8% 33,3% 19,3% 

% of Total 8,5% 8,5% 2,1% ,3% 19,3% 

16 Count 15 9 3 0 27 

% within idade 55,6% 33,3% 11,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE28 7,9% 5,3% 11,5% ,0% 7,0% 

% of Total 3,9% 2,3% ,8% ,0% 7,0% 

17 Count 7 4 0 0 11 

% within idade 63,6% 36,4% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE28 3,7% 2,4% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 1,8% 1,0% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 189 170 26 3 388 

% within idade 48,7% 43,8% 6,7% ,8% 100,0% 

% within QEVE28 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 48,7% 43,8% 6,7% ,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

idade * QEVE29 Crosstabulation 

 
QEVE29 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 33 6 0 1 40 
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% within idade 82,5% 15,0% ,0% 2,5% 100,0% 

% within QEVE29 10,2% 11,3% ,0% 100,0% 10,3% 

% of Total 8,5% 1,6% ,0% ,3% 10,3% 

13 Count 100 12 1 0 113 

% within idade 88,5% 10,6% ,9% ,0% 100,0% 

% within QEVE29 30,9% 22,6% 11,1% ,0% 29,2% 

% of Total 25,8% 3,1% ,3% ,0% 29,2% 

14 Count 98 21 2 0 121 

% within idade 81,0% 17,4% 1,7% ,0% 100,0% 

% within QEVE29 30,2% 39,6% 22,2% ,0% 31,3% 

% of Total 25,3% 5,4% ,5% ,0% 31,3% 

15 Count 62 9 4 0 75 

% within idade 82,7% 12,0% 5,3% ,0% 100,0% 

% within QEVE29 19,1% 17,0% 44,4% ,0% 19,4% 

% of Total 16,0% 2,3% 1,0% ,0% 19,4% 

16 Count 21 4 2 0 27 

% within idade 77,8% 14,8% 7,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE29 6,5% 7,5% 22,2% ,0% 7,0% 

% of Total 5,4% 1,0% ,5% ,0% 7,0% 

17 Count 10 1 0 0 11 

% within idade 90,9% 9,1% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE29 3,1% 1,9% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,6% ,3% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 324 53 9 1 387 

% within idade 83,7% 13,7% 2,3% ,3% 100,0% 

% within QEVE29 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,7% 13,7% 2,3% ,3% 100,0% 
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QEVE30 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 19 19 2 0 40 
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% within idade 47,5% 47,5% 5,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE30 10,2% 10,6% 10,5% ,0% 10,3% 

% of Total 4,9% 4,9% ,5% ,0% 10,3% 

13 Count 53 58 2 0 113 

% within idade 46,9% 51,3% 1,8% ,0% 100,0% 

% within QEVE30 28,5% 32,4% 10,5% ,0% 29,0% 

% of Total 13,6% 14,9% ,5% ,0% 29,0% 

14 Count 55 57 9 2 123 

% within idade 44,7% 46,3% 7,3% 1,6% 100,0% 

% within QEVE30 29,6% 31,8% 47,4% 40,0% 31,6% 

% of Total 14,1% 14,7% 2,3% ,5% 31,6% 

15 Count 38 30 4 3 75 

% within idade 50,7% 40,0% 5,3% 4,0% 100,0% 

% within QEVE30 20,4% 16,8% 21,1% 60,0% 19,3% 

% of Total 9,8% 7,7% 1,0% ,8% 19,3% 

16 Count 16 9 2 0 27 

% within idade 59,3% 33,3% 7,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE30 8,6% 5,0% 10,5% ,0% 6,9% 

% of Total 4,1% 2,3% ,5% ,0% 6,9% 

17 Count 5 6 0 0 11 

% within idade 45,5% 54,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE30 2,7% 3,4% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 1,3% 1,5% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 186 179 19 5 389 

% within idade 47,8% 46,0% 4,9% 1,3% 100,0% 

% within QEVE30 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,8% 46,0% 4,9% 1,3% 100,0% 
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QEVE31 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 28 12 0 0 40 
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% within idade 70,0% 30,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE31 9,6% 14,3% ,0% ,0% 10,3% 

% of Total 7,2% 3,1% ,0% ,0% 10,3% 

13 Count 89 24 0 0 113 

% within idade 78,8% 21,2% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE31 30,4% 28,6% ,0% ,0% 29,1% 

% of Total 22,9% 6,2% ,0% ,0% 29,1% 

14 Count 91 28 2 1 122 

% within idade 74,6% 23,0% 1,6% ,8% 100,0% 

% within QEVE31 31,1% 33,3% 25,0% 33,3% 31,4% 

% of Total 23,5% 7,2% ,5% ,3% 31,4% 

15 Count 55 15 3 2 75 

% within idade 73,3% 20,0% 4,0% 2,7% 100,0% 

% within QEVE31 18,8% 17,9% 37,5% 66,7% 19,3% 

% of Total 14,2% 3,9% ,8% ,5% 19,3% 

16 Count 20 5 2 0 27 

% within idade 74,1% 18,5% 7,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE31 6,8% 6,0% 25,0% ,0% 7,0% 

% of Total 5,2% 1,3% ,5% ,0% 7,0% 

17 Count 10 0 1 0 11 

% within idade 90,9% ,0% 9,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE31 3,4% ,0% 12,5% ,0% 2,8% 

% of Total 2,6% ,0% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 293 84 8 3 388 

% within idade 75,5% 21,6% 2,1% ,8% 100,0% 

% within QEVE31 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 75,5% 21,6% 2,1% ,8% 100,0% 

 

 

 

 

idade * QEVE32 Crosstabulation 

 
QEVE32 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 26 14 0 0 40 
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% within idade 65,0% 35,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE32 10,3% 11,8% ,0% ,0% 10,3% 

% of Total 6,7% 3,6% ,0% ,0% 10,3% 

13 Count 72 41 0 0 113 

% within idade 63,7% 36,3% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE32 28,5% 34,5% ,0% ,0% 29,1% 

% of Total 18,6% 10,6% ,0% ,0% 29,1% 

14 Count 86 32 3 1 122 

% within idade 70,5% 26,2% 2,5% ,8% 100,0% 

% within QEVE32 34,0% 26,9% 27,3% 20,0% 31,4% 

% of Total 22,2% 8,2% ,8% ,3% 31,4% 

15 Count 46 20 5 4 75 

% within idade 61,3% 26,7% 6,7% 5,3% 100,0% 

% within QEVE32 18,2% 16,8% 45,5% 80,0% 19,3% 

% of Total 11,9% 5,2% 1,3% 1,0% 19,3% 

16 Count 15 10 2 0 27 

% within idade 55,6% 37,0% 7,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE32 5,9% 8,4% 18,2% ,0% 7,0% 

% of Total 3,9% 2,6% ,5% ,0% 7,0% 

17 Count 8 2 1 0 11 

% within idade 72,7% 18,2% 9,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE32 3,2% 1,7% 9,1% ,0% 2,8% 

% of Total 2,1% ,5% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 253 119 11 5 388 

% within idade 65,2% 30,7% 2,8% 1,3% 100,0% 

% within QEVE32 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 65,2% 30,7% 2,8% 1,3% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

idade * QEVE33 Crosstabulation 

 
QEVE33 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 
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idade 12 Count 29 10 1 0 40 

% within idade 72,5% 25,0% 2,5% ,0% 100,0% 

% within QEVE33 9,2% 15,6% 16,7% ,0% 10,3% 

% of Total 7,5% 2,6% ,3% ,0% 10,3% 

13 Count 98 14 1 0 113 

% within idade 86,7% 12,4% ,9% ,0% 100,0% 

% within QEVE33 31,2% 21,9% 16,7% ,0% 29,1% 

% of Total 25,3% 3,6% ,3% ,0% 29,1% 

14 Count 98 24 0 0 122 

% within idade 80,3% 19,7% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE33 31,2% 37,5% ,0% ,0% 31,4% 

% of Total 25,3% 6,2% ,0% ,0% 31,4% 

15 Count 60 9 2 4 75 

% within idade 80,0% 12,0% 2,7% 5,3% 100,0% 

% within QEVE33 19,1% 14,1% 33,3% 100,0% 19,3% 

% of Total 15,5% 2,3% ,5% 1,0% 19,3% 

16 Count 18 7 2 0 27 

% within idade 66,7% 25,9% 7,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE33 5,7% 10,9% 33,3% ,0% 7,0% 

% of Total 4,6% 1,8% ,5% ,0% 7,0% 

17 Count 11 0 0 0 11 

% within idade 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE33 3,5% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,8% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 314 64 6 4 388 

% within idade 80,9% 16,5% 1,5% 1,0% 100,0% 

% within QEVE33 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 80,9% 16,5% 1,5% 1,0% 100,0% 

 

 

 

 

idade * QEVE34 Crosstabulation 

 
QEVE34 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 31 9 0 0 40 
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% within idade 77,5% 22,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE34 11,5% 8,9% ,0% ,0% 10,3% 

% of Total 8,0% 2,3% ,0% ,0% 10,3% 

13 Count 80 31 1 1 113 

% within idade 70,8% 27,4% ,9% ,9% 100,0% 

% within QEVE34 29,6% 30,7% 8,3% 16,7% 29,0% 

% of Total 20,6% 8,0% ,3% ,3% 29,0% 

14 Count 91 27 3 2 123 

% within idade 74,0% 22,0% 2,4% 1,6% 100,0% 

% within QEVE34 33,7% 26,7% 25,0% 33,3% 31,6% 

% of Total 23,4% 6,9% ,8% ,5% 31,6% 

15 Count 45 21 6 3 75 

% within idade 60,0% 28,0% 8,0% 4,0% 100,0% 

% within QEVE34 16,7% 20,8% 50,0% 50,0% 19,3% 

% of Total 11,6% 5,4% 1,5% ,8% 19,3% 

16 Count 14 11 2 0 27 

% within idade 51,9% 40,7% 7,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE34 5,2% 10,9% 16,7% ,0% 6,9% 

% of Total 3,6% 2,8% ,5% ,0% 6,9% 

17 Count 9 2 0 0 11 

% within idade 81,8% 18,2% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE34 3,3% 2,0% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,3% ,5% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 270 101 12 6 389 

% within idade 69,4% 26,0% 3,1% 1,5% 100,0% 

% within QEVE34 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 69,4% 26,0% 3,1% 1,5% 100,0% 

 

 

 

 

 

idade * QEVE35 Crosstabulation 

 
QEVE35 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 
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idade 12 Count 33 7 0 0 40 

% within idade 82,5% 17,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE35 9,6% 18,9% ,0% ,0% 10,3% 

% of Total 8,5% 1,8% ,0% ,0% 10,3% 

13 Count 98 15 0 0 113 

% within idade 86,7% 13,3% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE35 28,5% 40,5% ,0% ,0% 29,0% 

% of Total 25,2% 3,9% ,0% ,0% 29,0% 

14 Count 115 6 2 0 123 

% within idade 93,5% 4,9% 1,6% ,0% 100,0% 

% within QEVE35 33,4% 16,2% 33,3% ,0% 31,6% 

% of Total 29,6% 1,5% ,5% ,0% 31,6% 

15 Count 69 3 2 1 75 

% within idade 92,0% 4,0% 2,7% 1,3% 100,0% 

% within QEVE35 20,1% 8,1% 33,3% 50,0% 19,3% 

% of Total 17,7% ,8% ,5% ,3% 19,3% 

16 Count 19 5 2 1 27 

% within idade 70,4% 18,5% 7,4% 3,7% 100,0% 

% within QEVE35 5,5% 13,5% 33,3% 50,0% 6,9% 

% of Total 4,9% 1,3% ,5% ,3% 6,9% 

17 Count 10 1 0 0 11 

% within idade 90,9% 9,1% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE35 2,9% 2,7% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,6% ,3% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 344 37 6 2 389 

% within idade 88,4% 9,5% 1,5% ,5% 100,0% 

% within QEVE35 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 88,4% 9,5% 1,5% ,5% 100,0% 

 

 

 

 

idade * QEVE36 Crosstabulation 

 
QEVE36 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 38 2 0 0 40 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 510  

 

% within idade 95,0% 5,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE36 10,4% 12,5% ,0% ,0% 10,3% 

% of Total 9,8% ,5% ,0% ,0% 10,3% 

13 Count 110 3 0 0 113 

% within idade 97,3% 2,7% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE36 30,1% 18,8% ,0% ,0% 29,2% 

% of Total 28,4% ,8% ,0% ,0% 29,2% 

14 Count 116 4 2 0 122 

% within idade 95,1% 3,3% 1,6% ,0% 100,0% 

% within QEVE36 31,8% 25,0% 40,0% ,0% 31,5% 

% of Total 30,0% 1,0% ,5% ,0% 31,5% 

15 Count 69 4 1 1 75 

% within idade 92,0% 5,3% 1,3% 1,3% 100,0% 

% within QEVE36 18,9% 25,0% 20,0% 100,0% 19,4% 

% of Total 17,8% 1,0% ,3% ,3% 19,4% 

16 Count 22 2 2 0 26 

% within idade 84,6% 7,7% 7,7% ,0% 100,0% 

% within QEVE36 6,0% 12,5% 40,0% ,0% 6,7% 

% of Total 5,7% ,5% ,5% ,0% 6,7% 

17 Count 10 1 0 0 11 

% within idade 90,9% 9,1% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE36 2,7% 6,3% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,6% ,3% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 365 16 5 1 387 

% within idade 94,3% 4,1% 1,3% ,3% 100,0% 

% within QEVE36 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 94,3% 4,1% 1,3% ,3% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

idade * QEVE37 Crosstabulation 

 
QEVE37 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 
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idade 12 Count 31 8 0 0 39 

% within idade 79,5% 20,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE37 9,8% 13,6% ,0% ,0% 10,1% 

% of Total 8,0% 2,1% ,0% ,0% 10,1% 

13 Count 97 14 1 1 113 

% within idade 85,8% 12,4% ,9% ,9% 100,0% 

% within QEVE37 30,6% 23,7% 11,1% 33,3% 29,1% 

% of Total 25,0% 3,6% ,3% ,3% 29,1% 

14 Count 99 22 2 0 123 

% within idade 80,5% 17,9% 1,6% ,0% 100,0% 

% within QEVE37 31,2% 37,3% 22,2% ,0% 31,7% 

% of Total 25,5% 5,7% ,5% ,0% 31,7% 

15 Count 61 8 5 1 75 

% within idade 81,3% 10,7% 6,7% 1,3% 100,0% 

% within QEVE37 19,2% 13,6% 55,6% 33,3% 19,3% 

% of Total 15,7% 2,1% 1,3% ,3% 19,3% 

16 Count 20 5 1 1 27 

% within idade 74,1% 18,5% 3,7% 3,7% 100,0% 

% within QEVE37 6,3% 8,5% 11,1% 33,3% 7,0% 

% of Total 5,2% 1,3% ,3% ,3% 7,0% 

17 Count 9 2 0 0 11 

% within idade 81,8% 18,2% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE37 2,8% 3,4% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,3% ,5% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 317 59 9 3 388 

% within idade 81,7% 15,2% 2,3% ,8% 100,0% 

% within QEVE37 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 81,7% 15,2% 2,3% ,8% 100,0% 

 

 

 

idade * QEVE38 Crosstabulation 

 
QEVE38 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 37 3 0 0 40 
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% within idade 92,5% 7,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE38 10,5% 10,7% ,0% ,0% 10,3% 

% of Total 9,5% ,8% ,0% ,0% 10,3% 

13 Count 105 8 0 0 113 

% within idade 92,9% 7,1% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE38 29,7% 28,6% ,0% ,0% 29,0% 

% of Total 27,0% 2,1% ,0% ,0% 29,0% 

14 Count 115 7 1 0 123 

% within idade 93,5% 5,7% ,8% ,0% 100,0% 

% within QEVE38 32,5% 25,0% 25,0% ,0% 31,6% 

% of Total 29,6% 1,8% ,3% ,0% 31,6% 

15 Count 67 4 2 2 75 

% within idade 89,3% 5,3% 2,7% 2,7% 100,0% 

% within QEVE38 18,9% 14,3% 50,0% 66,7% 19,3% 

% of Total 17,2% 1,0% ,5% ,5% 19,3% 

16 Count 22 3 1 1 27 

% within idade 81,5% 11,1% 3,7% 3,7% 100,0% 

% within QEVE38 6,2% 10,7% 25,0% 33,3% 6,9% 

% of Total 5,7% ,8% ,3% ,3% 6,9% 

17 Count 8 3 0 0 11 

% within idade 72,7% 27,3% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE38 2,3% 10,7% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,1% ,8% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 354 28 4 3 389 

% within idade 91,0% 7,2% 1,0% ,8% 100,0% 

% within QEVE38 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 91,0% 7,2% 1,0% ,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

idade * QEVE39 Crosstabulation 

 
QEVE39 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 
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idade 12 Count 39 1 0 0 40 

% within idade 97,5% 2,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE39 10,2% 25,0% ,0% ,0% 10,3% 

% of Total 10,0% ,3% ,0% ,0% 10,3% 

13 Count 112 1 0 0 113 

% within idade 99,1% ,9% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE39 29,4% 25,0% ,0% ,0% 29,0% 

% of Total 28,8% ,3% ,0% ,0% 29,0% 

14 Count 122 1 0 0 123 

% within idade 99,2% ,8% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE39 32,0% 25,0% ,0% ,0% 31,6% 

% of Total 31,4% ,3% ,0% ,0% 31,6% 

15 Count 73 0 1 1 75 

% within idade 97,3% ,0% 1,3% 1,3% 100,0% 

% within QEVE39 19,2% ,0% 33,3% 100,0% 19,3% 

% of Total 18,8% ,0% ,3% ,3% 19,3% 

16 Count 24 1 2 0 27 

% within idade 88,9% 3,7% 7,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE39 6,3% 25,0% 66,7% ,0% 6,9% 

% of Total 6,2% ,3% ,5% ,0% 6,9% 

17 Count 11 0 0 0 11 

% within idade 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE39 2,9% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,8% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 381 4 3 1 389 

% within idade 97,9% 1,0% ,8% ,3% 100,0% 

% within QEVE39 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,9% 1,0% ,8% ,3% 100,0% 
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QEVE40 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 39 1 0 0 40 
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% within idade 97,5% 2,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE40 10,5% 11,1% ,0% ,0% 10,3% 

% of Total 10,1% ,3% ,0% ,0% 10,3% 

13 Count 111 2 0 0 113 

% within idade 98,2% 1,8% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE40 29,8% 22,2% ,0% ,0% 29,1% 

% of Total 28,6% ,5% ,0% ,0% 29,1% 

14 Count 120 2 0 0 122 

% within idade 98,4% 1,6% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE40 32,2% 22,2% ,0% ,0% 31,4% 

% of Total 30,9% ,5% ,0% ,0% 31,4% 

15 Count 69 3 1 2 75 

% within idade 92,0% 4,0% 1,3% 2,7% 100,0% 

% within QEVE40 18,5% 33,3% 25,0% 100,0% 19,3% 

% of Total 17,8% ,8% ,3% ,5% 19,3% 

16 Count 23 1 3 0 27 

% within idade 85,2% 3,7% 11,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE40 6,2% 11,1% 75,0% ,0% 7,0% 

% of Total 5,9% ,3% ,8% ,0% 7,0% 

17 Count 11 0 0 0 11 

% within idade 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE40 2,9% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,8% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 373 9 4 2 388 

% within idade 96,1% 2,3% 1,0% ,5% 100,0% 

% within QEVE40 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 96,1% 2,3% 1,0% ,5% 100,0% 
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 QEVE41 Total 
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Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 39 1 0 0 40 

% within idade 97,5% 2,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE41 10,2% 20,0% ,0% ,0% 10,3% 

% of Total 10,0% ,3% ,0% ,0% 10,3% 

13 Count 113 0 0 0 113 

% within idade 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE41 29,6% ,0% ,0% ,0% 29,0% 

% of Total 29,0% ,0% ,0% ,0% 29,0% 

14 Count 122 1 0 0 123 

% within idade 99,2% ,8% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE41 31,9% 20,0% ,0% ,0% 31,6% 

% of Total 31,4% ,3% ,0% ,0% 31,6% 

15 Count 73 1 0 1 75 

% within idade 97,3% 1,3% ,0% 1,3% 100,0% 

% within QEVE41 19,1% 20,0% ,0% 100,0% 19,3% 

% of Total 18,8% ,3% ,0% ,3% 19,3% 

16 Count 25 1 1 0 27 

% within idade 92,6% 3,7% 3,7% ,0% 100,0% 

% within QEVE41 6,5% 20,0% 100,0% ,0% 6,9% 

% of Total 6,4% ,3% ,3% ,0% 6,9% 

17 Count 10 1 0 0 11 

% within idade 90,9% 9,1% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE41 2,6% 20,0% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,6% ,3% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 382 5 1 1 389 

% within idade 98,2% 1,3% ,3% ,3% 100,0% 

% within QEVE41 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 98,2% 1,3% ,3% ,3% 100,0% 
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 QEVE42 Total 
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Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 39 1 0 0 40 

% within idade 97,5% 2,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE42 10,3% 14,3% ,0% ,0% 10,3% 

% of Total 10,0% ,3% ,0% ,0% 10,3% 

13 Count 113 0 0 0 113 

% within idade 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE42 29,8% ,0% ,0% ,0% 29,0% 

% of Total 29,0% ,0% ,0% ,0% 29,0% 

14 Count 121 2 0 0 123 

% within idade 98,4% 1,6% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE42 31,9% 28,6% ,0% ,0% 31,6% 

% of Total 31,1% ,5% ,0% ,0% 31,6% 

15 Count 72 1 1 1 75 

% within idade 96,0% 1,3% 1,3% 1,3% 100,0% 

% within QEVE42 19,0% 14,3% 50,0% 100,0% 19,3% 

% of Total 18,5% ,3% ,3% ,3% 19,3% 

16 Count 24 2 1 0 27 

% within idade 88,9% 7,4% 3,7% ,0% 100,0% 

% within QEVE42 6,3% 28,6% 50,0% ,0% 6,9% 

% of Total 6,2% ,5% ,3% ,0% 6,9% 

17 Count 10 1 0 0 11 

% within idade 90,9% 9,1% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE42 2,6% 14,3% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,6% ,3% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 379 7 2 1 389 

% within idade 97,4% 1,8% ,5% ,3% 100,0% 

% within QEVE42 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,4% 1,8% ,5% ,3% 100,0% 
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QEVE43 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 
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idade 12 Count 16 18 3 3 40 

% within idade 40,0% 45,0% 7,5% 7,5% 100,0% 

% within QEVE43 9,6% 11,5% 6,4% 16,7% 10,3% 

% of Total 4,1% 4,6% ,8% ,8% 10,3% 

13 Count 45 45 17 6 113 

% within idade 39,8% 39,8% 15,0% 5,3% 100,0% 

% within QEVE43 26,9% 28,8% 36,2% 33,3% 29,1% 

% of Total 11,6% 11,6% 4,4% 1,5% 29,1% 

14 Count 50 55 13 4 122 

% within idade 41,0% 45,1% 10,7% 3,3% 100,0% 

% within QEVE43 29,9% 35,3% 27,7% 22,2% 31,4% 

% of Total 12,9% 14,2% 3,4% 1,0% 31,4% 

15 Count 30 30 12 3 75 

% within idade 40,0% 40,0% 16,0% 4,0% 100,0% 

% within QEVE43 18,0% 19,2% 25,5% 16,7% 19,3% 

% of Total 7,7% 7,7% 3,1% ,8% 19,3% 

16 Count 18 7 1 1 27 

% within idade 66,7% 25,9% 3,7% 3,7% 100,0% 

% within QEVE43 10,8% 4,5% 2,1% 5,6% 7,0% 

% of Total 4,6% 1,8% ,3% ,3% 7,0% 

17 Count 8 1 1 1 11 

% within idade 72,7% 9,1% 9,1% 9,1% 100,0% 

% within QEVE43 4,8% ,6% 2,1% 5,6% 2,8% 

% of Total 2,1% ,3% ,3% ,3% 2,8% 

Total Count 167 156 47 18 388 

% within idade 43,0% 40,2% 12,1% 4,6% 100,0% 

% within QEVE43 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 43,0% 40,2% 12,1% 4,6% 100,0% 

 

 

 

 

 

idade * QEVE44 Crosstabulation 
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QEVE44 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 21 13 4 2 40 

% within idade 52,5% 32,5% 10,0% 5,0% 100,0% 

% within QEVE44 9,6% 11,0% 9,1% 28,6% 10,3% 

% of Total 5,4% 3,4% 1,0% ,5% 10,3% 

13 Count 59 42 10 2 113 

% within idade 52,2% 37,2% 8,8% 1,8% 100,0% 

% within QEVE44 27,1% 35,6% 22,7% 28,6% 29,2% 

% of Total 15,2% 10,9% 2,6% ,5% 29,2% 

14 Count 65 42 13 2 122 

% within idade 53,3% 34,4% 10,7% 1,6% 100,0% 

% within QEVE44 29,8% 35,6% 29,5% 28,6% 31,5% 

% of Total 16,8% 10,9% 3,4% ,5% 31,5% 

15 Count 43 16 15 0 74 

% within idade 58,1% 21,6% 20,3% ,0% 100,0% 

% within QEVE44 19,7% 13,6% 34,1% ,0% 19,1% 

% of Total 11,1% 4,1% 3,9% ,0% 19,1% 

16 Count 21 4 1 1 27 

% within idade 77,8% 14,8% 3,7% 3,7% 100,0% 

% within QEVE44 9,6% 3,4% 2,3% 14,3% 7,0% 

% of Total 5,4% 1,0% ,3% ,3% 7,0% 

17 Count 9 1 1 0 11 

% within idade 81,8% 9,1% 9,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE44 4,1% ,8% 2,3% ,0% 2,8% 

% of Total 2,3% ,3% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 218 118 44 7 387 

% within idade 56,3% 30,5% 11,4% 1,8% 100,0% 

% within QEVE44 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 56,3% 30,5% 11,4% 1,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

idade * QEVE45 Crosstabulation 
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QEVE45 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 8 21 8 3 40 

% within idade 20,0% 52,5% 20,0% 7,5% 100,0% 

% within QEVE45 5,7% 15,0% 10,4% 10,0% 10,3% 

% of Total 2,1% 5,4% 2,1% ,8% 10,3% 

13 Count 33 48 23 9 113 

% within idade 29,2% 42,5% 20,4% 8,0% 100,0% 

% within QEVE45 23,4% 34,3% 29,9% 30,0% 29,1% 

% of Total 8,5% 12,4% 5,9% 2,3% 29,1% 

14 Count 46 49 18 9 122 

% within idade 37,7% 40,2% 14,8% 7,4% 100,0% 

% within QEVE45 32,6% 35,0% 23,4% 30,0% 31,4% 

% of Total 11,9% 12,6% 4,6% 2,3% 31,4% 

15 Count 30 14 24 7 75 

% within idade 40,0% 18,7% 32,0% 9,3% 100,0% 

% within QEVE45 21,3% 10,0% 31,2% 23,3% 19,3% 

% of Total 7,7% 3,6% 6,2% 1,8% 19,3% 

16 Count 16 7 3 1 27 

% within idade 59,3% 25,9% 11,1% 3,7% 100,0% 

% within QEVE45 11,3% 5,0% 3,9% 3,3% 7,0% 

% of Total 4,1% 1,8% ,8% ,3% 7,0% 

17 Count 8 1 1 1 11 

% within idade 72,7% 9,1% 9,1% 9,1% 100,0% 

% within QEVE45 5,7% ,7% 1,3% 3,3% 2,8% 

% of Total 2,1% ,3% ,3% ,3% 2,8% 

Total Count 141 140 77 30 388 

% within idade 36,3% 36,1% 19,8% 7,7% 100,0% 

% within QEVE45 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 36,3% 36,1% 19,8% 7,7% 100,0% 

 

 

 

 

idade * QEVE46 Crosstabulation 

 QEVE46 Total 
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Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 15 16 5 4 40 

% within idade 37,5% 40,0% 12,5% 10,0% 100,0% 

% within QEVE46 8,2% 11,6% 9,8% 23,5% 10,3% 

% of Total 3,9% 4,1% 1,3% 1,0% 10,3% 

13 Count 51 43 13 6 113 

% within idade 45,1% 38,1% 11,5% 5,3% 100,0% 

% within QEVE46 28,0% 31,2% 25,5% 35,3% 29,1% 

% of Total 13,1% 11,1% 3,4% 1,5% 29,1% 

14 Count 58 45 16 3 122 

% within idade 47,5% 36,9% 13,1% 2,5% 100,0% 

% within QEVE46 31,9% 32,6% 31,4% 17,6% 31,4% 

% of Total 14,9% 11,6% 4,1% ,8% 31,4% 

15 Count 34 23 15 3 75 

% within idade 45,3% 30,7% 20,0% 4,0% 100,0% 

% within QEVE46 18,7% 16,7% 29,4% 17,6% 19,3% 

% of Total 8,8% 5,9% 3,9% ,8% 19,3% 

16 Count 16 9 1 1 27 

% within idade 59,3% 33,3% 3,7% 3,7% 100,0% 

% within QEVE46 8,8% 6,5% 2,0% 5,9% 7,0% 

% of Total 4,1% 2,3% ,3% ,3% 7,0% 

17 Count 8 2 1 0 11 

% within idade 72,7% 18,2% 9,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE46 4,4% 1,4% 2,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,1% ,5% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 182 138 51 17 388 

% within idade 46,9% 35,6% 13,1% 4,4% 100,0% 

% within QEVE46 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 46,9% 35,6% 13,1% 4,4% 100,0% 
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QEVE47 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 11 18 6 5 40 

% within idade 27,5% 45,0% 15,0% 12,5% 100,0% 

% within QEVE47 7,1% 13,3% 7,9% 23,8% 10,3% 

% of Total 2,8% 4,6% 1,5% 1,3% 10,3% 

13 Count 41 42 22 8 113 

% within idade 36,3% 37,2% 19,5% 7,1% 100,0% 

% within QEVE47 26,3% 31,1% 28,9% 38,1% 29,1% 

% of Total 10,6% 10,8% 5,7% 2,1% 29,1% 

14 Count 49 46 23 4 122 

% within idade 40,2% 37,7% 18,9% 3,3% 100,0% 

% within QEVE47 31,4% 34,1% 30,3% 19,0% 31,4% 

% of Total 12,6% 11,9% 5,9% 1,0% 31,4% 

15 Count 33 18 21 3 75 

% within idade 44,0% 24,0% 28,0% 4,0% 100,0% 

% within QEVE47 21,2% 13,3% 27,6% 14,3% 19,3% 

% of Total 8,5% 4,6% 5,4% ,8% 19,3% 

16 Count 15 9 3 0 27 

% within idade 55,6% 33,3% 11,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE47 9,6% 6,7% 3,9% ,0% 7,0% 

% of Total 3,9% 2,3% ,8% ,0% 7,0% 

17 Count 7 2 1 1 11 

% within idade 63,6% 18,2% 9,1% 9,1% 100,0% 

% within QEVE47 4,5% 1,5% 1,3% 4,8% 2,8% 

% of Total 1,8% ,5% ,3% ,3% 2,8% 

Total Count 156 135 76 21 388 

% within idade 40,2% 34,8% 19,6% 5,4% 100,0% 

% within QEVE47 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,2% 34,8% 19,6% 5,4% 100,0% 

 

 

 

 

idade * QEVE48 Crosstabulation 

 QEVE48 Total 
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Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 18 15 5 2 40 

% within idade 45,0% 37,5% 12,5% 5,0% 100,0% 

% within QEVE48 10,2% 11,4% 7,7% 14,3% 10,3% 

% of Total 4,7% 3,9% 1,3% ,5% 10,3% 

13 Count 51 40 19 3 113 

% within idade 45,1% 35,4% 16,8% 2,7% 100,0% 

% within QEVE48 29,0% 30,3% 29,2% 21,4% 29,2% 

% of Total 13,2% 10,3% 4,9% ,8% 29,2% 

14 Count 54 41 21 5 121 

% within idade 44,6% 33,9% 17,4% 4,1% 100,0% 

% within QEVE48 30,7% 31,1% 32,3% 35,7% 31,3% 

% of Total 14,0% 10,6% 5,4% 1,3% 31,3% 

15 Count 31 24 18 2 75 

% within idade 41,3% 32,0% 24,0% 2,7% 100,0% 

% within QEVE48 17,6% 18,2% 27,7% 14,3% 19,4% 

% of Total 8,0% 6,2% 4,7% ,5% 19,4% 

16 Count 15 10 2 0 27 

% within idade 55,6% 37,0% 7,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE48 8,5% 7,6% 3,1% ,0% 7,0% 

% of Total 3,9% 2,6% ,5% ,0% 7,0% 

17 Count 7 2 0 2 11 

% within idade 63,6% 18,2% ,0% 18,2% 100,0% 

% within QEVE48 4,0% 1,5% ,0% 14,3% 2,8% 

% of Total 1,8% ,5% ,0% ,5% 2,8% 

Total Count 176 132 65 14 387 

% within idade 45,5% 34,1% 16,8% 3,6% 100,0% 

% within QEVE48 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 45,5% 34,1% 16,8% 3,6% 100,0% 
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QEVE49 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 19 13 4 4 40 

% within idade 47,5% 32,5% 10,0% 10,0% 100,0% 

% within QEVE49 9,8% 10,7% 7,7% 20,0% 10,3% 

% of Total 4,9% 3,4% 1,0% 1,0% 10,3% 

13 Count 56 40 13 4 113 

% within idade 49,6% 35,4% 11,5% 3,5% 100,0% 

% within QEVE49 28,9% 32,8% 25,0% 20,0% 29,1% 

% of Total 14,4% 10,3% 3,4% 1,0% 29,1% 

14 Count 60 41 14 7 122 

% within idade 49,2% 33,6% 11,5% 5,7% 100,0% 

% within QEVE49 30,9% 33,6% 26,9% 35,0% 31,4% 

% of Total 15,5% 10,6% 3,6% 1,8% 31,4% 

15 Count 33 22 16 4 75 

% within idade 44,0% 29,3% 21,3% 5,3% 100,0% 

% within QEVE49 17,0% 18,0% 30,8% 20,0% 19,3% 

% of Total 8,5% 5,7% 4,1% 1,0% 19,3% 

16 Count 17 5 5 0 27 

% within idade 63,0% 18,5% 18,5% ,0% 100,0% 

% within QEVE49 8,8% 4,1% 9,6% ,0% 7,0% 

% of Total 4,4% 1,3% 1,3% ,0% 7,0% 

17 Count 9 1 0 1 11 

% within idade 81,8% 9,1% ,0% 9,1% 100,0% 

% within QEVE49 4,6% ,8% ,0% 5,0% 2,8% 

% of Total 2,3% ,3% ,0% ,3% 2,8% 

Total Count 194 122 52 20 388 

% within idade 50,0% 31,4% 13,4% 5,2% 100,0% 

% within QEVE49 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 31,4% 13,4% 5,2% 100,0% 

 

 

 

idade * QEVE50 Crosstabulation 

 QEVE50 Total 
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Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 22 13 3 2 40 

% within idade 55,0% 32,5% 7,5% 5,0% 100,0% 

% within QEVE50 9,6% 11,2% 9,4% 18,2% 10,3% 

% of Total 5,7% 3,4% ,8% ,5% 10,3% 

13 Count 63 37 8 5 113 

% within idade 55,8% 32,7% 7,1% 4,4% 100,0% 

% within QEVE50 27,5% 31,9% 25,0% 45,5% 29,1% 

% of Total 16,2% 9,5% 2,1% 1,3% 29,1% 

14 Count 76 35 9 2 122 

% within idade 62,3% 28,7% 7,4% 1,6% 100,0% 

% within QEVE50 33,2% 30,2% 28,1% 18,2% 31,4% 

% of Total 19,6% 9,0% 2,3% ,5% 31,4% 

15 Count 44 21 10 0 75 

% within idade 58,7% 28,0% 13,3% ,0% 100,0% 

% within QEVE50 19,2% 18,1% 31,3% ,0% 19,3% 

% of Total 11,3% 5,4% 2,6% ,0% 19,3% 

16 Count 16 8 2 1 27 

% within idade 59,3% 29,6% 7,4% 3,7% 100,0% 

% within QEVE50 7,0% 6,9% 6,3% 9,1% 7,0% 

% of Total 4,1% 2,1% ,5% ,3% 7,0% 

17 Count 8 2 0 1 11 

% within idade 72,7% 18,2% ,0% 9,1% 100,0% 

% within QEVE50 3,5% 1,7% ,0% 9,1% 2,8% 

% of Total 2,1% ,5% ,0% ,3% 2,8% 

Total Count 229 116 32 11 388 

% within idade 59,0% 29,9% 8,2% 2,8% 100,0% 

% within QEVE50 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 59,0% 29,9% 8,2% 2,8% 100,0% 
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QEVE51 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 27 8 4 1 40 

% within idade 67,5% 20,0% 10,0% 2,5% 100,0% 

% within QEVE51 10,4% 10,0% 10,5% 9,1% 10,3% 

% of Total 7,0% 2,1% 1,0% ,3% 10,3% 

13 Count 80 22 8 3 113 

% within idade 70,8% 19,5% 7,1% 2,7% 100,0% 

% within QEVE51 30,9% 27,5% 21,1% 27,3% 29,1% 

% of Total 20,6% 5,7% 2,1% ,8% 29,1% 

14 Count 79 27 11 5 122 

% within idade 64,8% 22,1% 9,0% 4,1% 100,0% 

% within QEVE51 30,5% 33,8% 28,9% 45,5% 31,4% 

% of Total 20,4% 7,0% 2,8% 1,3% 31,4% 

15 Count 46 16 13 0 75 

% within idade 61,3% 21,3% 17,3% ,0% 100,0% 

% within QEVE51 17,8% 20,0% 34,2% ,0% 19,3% 

% of Total 11,9% 4,1% 3,4% ,0% 19,3% 

16 Count 18 6 2 1 27 

% within idade 66,7% 22,2% 7,4% 3,7% 100,0% 

% within QEVE51 6,9% 7,5% 5,3% 9,1% 7,0% 

% of Total 4,6% 1,5% ,5% ,3% 7,0% 

17 Count 9 1 0 1 11 

% within idade 81,8% 9,1% ,0% 9,1% 100,0% 

% within QEVE51 3,5% 1,3% ,0% 9,1% 2,8% 

% of Total 2,3% ,3% ,0% ,3% 2,8% 

Total Count 259 80 38 11 388 

% within idade 66,8% 20,6% 9,8% 2,8% 100,0% 

% within QEVE51 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 66,8% 20,6% 9,8% 2,8% 100,0% 

 

 

 

 

idade * QEVE52 Crosstabulation 

 QEVE52 Total 
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Nunca 

Algumas 

Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 24 8 6 2 40 

% within idade 60,0% 20,0% 15,0% 5,0% 100,0% 

% within 

QEVE52 

11,6% 7,3% 10,9% 12,5% 10,3% 

% of Total 6,2% 2,1% 1,6% ,5% 10,3% 

13 Count 56 43 10 4 113 

% within idade 49,6% 38,1% 8,8% 3,5% 100,0% 

% within 

QEVE52 

27,1% 39,4% 18,2% 25,0% 29,2% 

% of Total 14,5% 11,1% 2,6% 1,0% 29,2% 

14 Count 66 33 17 6 122 

% within idade 54,1% 27,0% 13,9% 4,9% 100,0% 

% within 

QEVE52 

31,9% 30,3% 30,9% 37,5% 31,5% 

% of Total 17,1% 8,5% 4,4% 1,6% 31,5% 

15 Count 38 16 17 3 74 

% within idade 51,4% 21,6% 23,0% 4,1% 100,0% 

% within 

QEVE52 

18,4% 14,7% 30,9% 18,8% 19,1% 

% of Total 9,8% 4,1% 4,4% ,8% 19,1% 

16 Count 16 7 4 0 27 

% within idade 59,3% 25,9% 14,8% ,0% 100,0% 

% within 

QEVE52 

7,7% 6,4% 7,3% ,0% 7,0% 

% of Total 4,1% 1,8% 1,0% ,0% 7,0% 

17 Count 7 2 1 1 11 

% within idade 63,6% 18,2% 9,1% 9,1% 100,0% 

% within 

QEVE52 

3,4% 1,8% 1,8% 6,3% 2,8% 

% of Total 1,8% ,5% ,3% ,3% 2,8% 

Total Count 207 109 55 16 387 

% within idade 53,5% 28,2% 14,2% 4,1% 100,0% 

% within 

QEVE52 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 53,5% 28,2% 14,2% 4,1% 100,0% 
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idade * QEVE53 Crosstabulation 

 
QEVE53 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 25 11 2 2 40 

% within idade 62,5% 27,5% 5,0% 5,0% 100,0% 

% within QEVE53 10,5% 11,7% 5,0% 14,3% 10,3% 

% of Total 6,5% 2,8% ,5% ,5% 10,3% 

13 Count 66 33 11 3 113 

% within idade 58,4% 29,2% 9,7% 2,7% 100,0% 

% within QEVE53 27,6% 35,1% 27,5% 21,4% 29,2% 

% of Total 17,1% 8,5% 2,8% ,8% 29,2% 

14 Count 78 25 14 5 122 

% within idade 63,9% 20,5% 11,5% 4,1% 100,0% 

% within QEVE53 32,6% 26,6% 35,0% 35,7% 31,5% 

% of Total 20,2% 6,5% 3,6% 1,3% 31,5% 

15 Count 47 14 9 4 74 

% within idade 63,5% 18,9% 12,2% 5,4% 100,0% 

% within QEVE53 19,7% 14,9% 22,5% 28,6% 19,1% 

% of Total 12,1% 3,6% 2,3% 1,0% 19,1% 

16 Count 16 7 4 0 27 

% within idade 59,3% 25,9% 14,8% ,0% 100,0% 

% within QEVE53 6,7% 7,4% 10,0% ,0% 7,0% 

% of Total 4,1% 1,8% 1,0% ,0% 7,0% 

17 Count 7 4 0 0 11 

% within idade 63,6% 36,4% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE53 2,9% 4,3% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 1,8% 1,0% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 239 94 40 14 387 

% within idade 61,8% 24,3% 10,3% 3,6% 100,0% 

% within QEVE53 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 61,8% 24,3% 10,3% 3,6% 100,0% 

 

 

 

 

idade * QEVE54 Crosstabulation 

 QEVE54 Total 
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Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 30 7 0 1 38 

% within idade 78,9% 18,4% ,0% 2,6% 100,0% 

% within QEVE54 9,6% 13,0% ,0% 50,0% 9,9% 

% of Total 7,8% 1,8% ,0% ,3% 9,9% 

13 Count 93 16 3 1 113 

% within idade 82,3% 14,2% 2,7% ,9% 100,0% 

% within QEVE54 29,6% 29,6% 20,0% 50,0% 29,4% 

% of Total 24,2% 4,2% ,8% ,3% 29,4% 

14 Count 102 15 4 0 121 

% within idade 84,3% 12,4% 3,3% ,0% 100,0% 

% within QEVE54 32,5% 27,8% 26,7% ,0% 31,4% 

% of Total 26,5% 3,9% 1,0% ,0% 31,4% 

15 Count 59 11 5 0 75 

% within idade 78,7% 14,7% 6,7% ,0% 100,0% 

% within QEVE54 18,8% 20,4% 33,3% ,0% 19,5% 

% of Total 15,3% 2,9% 1,3% ,0% 19,5% 

16 Count 21 4 2 0 27 

% within idade 77,8% 14,8% 7,4% ,0% 100,0% 

% within QEVE54 6,7% 7,4% 13,3% ,0% 7,0% 

% of Total 5,5% 1,0% ,5% ,0% 7,0% 

17 Count 9 1 1 0 11 

% within idade 81,8% 9,1% 9,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE54 2,9% 1,9% 6,7% ,0% 2,9% 

% of Total 2,3% ,3% ,3% ,0% 2,9% 

Total Count 314 54 15 2 385 

% within idade 81,6% 14,0% 3,9% ,5% 100,0% 

% within QEVE54 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 81,6% 14,0% 3,9% ,5% 100,0% 
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idade * QEVE55 Crosstabulation 

 
QEVE55 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 31 7 0 1 39 

% within idade 79,5% 17,9% ,0% 2,6% 100,0% 

% within QEVE55 10,2% 11,7% ,0% 20,0% 10,2% 

% of Total 8,1% 1,8% ,0% ,3% 10,2% 

13 Count 87 18 4 2 111 

% within idade 78,4% 16,2% 3,6% 1,8% 100,0% 

% within QEVE55 28,5% 30,0% 28,6% 40,0% 28,9% 

% of Total 22,7% 4,7% 1,0% ,5% 28,9% 

14 Count 103 14 4 1 122 

% within idade 84,4% 11,5% 3,3% ,8% 100,0% 

% within QEVE55 33,8% 23,3% 28,6% 20,0% 31,8% 

% of Total 26,8% 3,6% 1,0% ,3% 31,8% 

15 Count 54 16 4 1 75 

% within idade 72,0% 21,3% 5,3% 1,3% 100,0% 

% within QEVE55 17,7% 26,7% 28,6% 20,0% 19,5% 

% of Total 14,1% 4,2% 1,0% ,3% 19,5% 

16 Count 21 3 2 0 26 

% within idade 80,8% 11,5% 7,7% ,0% 100,0% 

% within QEVE55 6,9% 5,0% 14,3% ,0% 6,8% 

% of Total 5,5% ,8% ,5% ,0% 6,8% 

17 Count 9 2 0 0 11 

% within idade 81,8% 18,2% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE55 3,0% 3,3% ,0% ,0% 2,9% 

% of Total 2,3% ,5% ,0% ,0% 2,9% 

Total Count 305 60 14 5 384 

% within idade 79,4% 15,6% 3,6% 1,3% 100,0% 

% within QEVE55 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 79,4% 15,6% 3,6% 1,3% 100,0% 
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idade * QEVE56 Crosstabulation 

 
QEVE56 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 35 4 0 1 40 

% within idade 87,5% 10,0% ,0% 2,5% 100,0% 

% within QEVE56 10,2% 12,9% ,0% 33,3% 10,3% 

% of Total 9,0% 1,0% ,0% ,3% 10,3% 

13 Count 102 10 1 0 113 

% within idade 90,3% 8,8% ,9% ,0% 100,0% 

% within QEVE56 29,7% 32,3% 10,0% ,0% 29,1% 

% of Total 26,3% 2,6% ,3% ,0% 29,1% 

14 Count 110 8 3 1 122 

% within idade 90,2% 6,6% 2,5% ,8% 100,0% 

% within QEVE56 32,0% 25,8% 30,0% 33,3% 31,4% 

% of Total 28,4% 2,1% ,8% ,3% 31,4% 

15 Count 65 4 6 0 75 

% within idade 86,7% 5,3% 8,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE56 18,9% 12,9% 60,0% ,0% 19,3% 

% of Total 16,8% 1,0% 1,5% ,0% 19,3% 

16 Count 23 3 0 1 27 

% within idade 85,2% 11,1% ,0% 3,7% 100,0% 

% within QEVE56 6,7% 9,7% ,0% 33,3% 7,0% 

% of Total 5,9% ,8% ,0% ,3% 7,0% 

17 Count 9 2 0 0 11 

% within idade 81,8% 18,2% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE56 2,6% 6,5% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,3% ,5% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 344 31 10 3 388 

% within idade 88,7% 8,0% 2,6% ,8% 100,0% 

% within QEVE56 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 88,7% 8,0% 2,6% ,8% 100,0% 
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idade * QEVE57 Crosstabulation 

 
QEVE57 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

idade 12 Count 36 3 0 1 40 

% within idade 90,0% 7,5% ,0% 2,5% 100,0% 

% within QEVE57 10,2% 12,0% ,0% 33,3% 10,3% 

% of Total 9,3% ,8% ,0% ,3% 10,3% 

13 Count 107 5 1 0 113 

% within idade 94,7% 4,4% ,9% ,0% 100,0% 

% within QEVE57 30,3% 20,0% 16,7% ,0% 29,2% 

% of Total 27,6% 1,3% ,3% ,0% 29,2% 

14 Count 111 8 2 0 121 

% within idade 91,7% 6,6% 1,7% ,0% 100,0% 

% within QEVE57 31,4% 32,0% 33,3% ,0% 31,3% 

% of Total 28,7% 2,1% ,5% ,0% 31,3% 

15 Count 67 6 1 1 75 

% within idade 89,3% 8,0% 1,3% 1,3% 100,0% 

% within QEVE57 19,0% 24,0% 16,7% 33,3% 19,4% 

% of Total 17,3% 1,6% ,3% ,3% 19,4% 

16 Count 24 1 1 1 27 

% within idade 88,9% 3,7% 3,7% 3,7% 100,0% 

% within QEVE57 6,8% 4,0% 16,7% 33,3% 7,0% 

% of Total 6,2% ,3% ,3% ,3% 7,0% 

17 Count 8 2 1 0 11 

% within idade 72,7% 18,2% 9,1% ,0% 100,0% 

% within QEVE57 2,3% 8,0% 16,7% ,0% 2,8% 

% of Total 2,1% ,5% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 353 25 6 3 387 

% within idade 91,2% 6,5% 1,6% ,8% 100,0% 

% within QEVE57 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 91,2% 6,5% 1,6% ,8% 100,0% 
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sexo * QEVE13 Crosstabulation 

 
QEVE13 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 107 72 16 3 198 

% within sexo 54,0% 36,4% 8,1% 1,5% 100,0% 

% within QEVE13 47,3% 53,7% 72,7% 42,9% 50,9% 

% of Total 27,5% 18,5% 4,1% ,8% 50,9% 

Masculino Count 119 62 6 4 191 

% within sexo 62,3% 32,5% 3,1% 2,1% 100,0% 

% within QEVE13 52,7% 46,3% 27,3% 57,1% 49,1% 

% of Total 30,6% 15,9% 1,5% 1,0% 49,1% 

Total Count 226 134 22 7 389 

% within sexo 58,1% 34,4% 5,7% 1,8% 100,0% 

% within QEVE13 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 58,1% 34,4% 5,7% 1,8% 100,0% 

 

sexo * QEVE14 Crosstabulation 

 
QEVE14 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 163 29 5 1 198 

% within sexo 82,3% 14,6% 2,5% ,5% 100,0% 

% within QEVE14 51,4% 51,8% 41,7% 25,0% 50,9% 

% of Total 41,9% 7,5% 1,3% ,3% 50,9% 

Masculino Count 154 27 7 3 191 

% within sexo 80,6% 14,1% 3,7% 1,6% 100,0% 

% within QEVE14 48,6% 48,2% 58,3% 75,0% 49,1% 

% of Total 39,6% 6,9% 1,8% ,8% 49,1% 

Total Count 317 56 12 4 389 

% within sexo 81,5% 14,4% 3,1% 1,0% 100,0% 

% within QEVE14 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 81,5% 14,4% 3,1% 1,0% 100,0% 
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sexo * QEVE15 Crosstabulation 

 
QEVE15 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 61 109 20 8 198 

% within sexo 30,8% 55,1% 10,1% 4,0% 100,0% 

% within QEVE15 37,9% 58,6% 71,4% 57,1% 50,9% 

% of Total 15,7% 28,0% 5,1% 2,1% 50,9% 

Masculino Count 100 77 8 6 191 

% within sexo 52,4% 40,3% 4,2% 3,1% 100,0% 

% within QEVE15 62,1% 41,4% 28,6% 42,9% 49,1% 

% of Total 25,7% 19,8% 2,1% 1,5% 49,1% 

Total Count 161 186 28 14 389 

% within sexo 41,4% 47,8% 7,2% 3,6% 100,0% 

% within QEVE15 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 41,4% 47,8% 7,2% 3,6% 100,0% 

sexo * QEVE16 Crosstabulation 

 
QEVE16 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 149 39 5 4 197 

% within sexo 75,6% 19,8% 2,5% 2,0% 100,0% 

% within QEVE16 50,3% 51,3% 50,0% 66,7% 50,8% 

% of Total 38,4% 10,1% 1,3% 1,0% 50,8% 

Masculino Count 147 37 5 2 191 

% within sexo 77,0% 19,4% 2,6% 1,0% 100,0% 

% within QEVE16 49,7% 48,7% 50,0% 33,3% 49,2% 

% of Total 37,9% 9,5% 1,3% ,5% 49,2% 

Total Count 296 76 10 6 388 

% within sexo 76,3% 19,6% 2,6% 1,5% 100,0% 

% within QEVE16 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 76,3% 19,6% 2,6% 1,5% 100,0% 
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sexo * QEVE17 Crosstabulation 

 
QEVE17 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 133 50 10 5 198 

% within sexo 67,2% 25,3% 5,1% 2,5% 100,0% 

% within QEVE17 48,7% 56,8% 50,0% 62,5% 50,9% 

% of Total 34,2% 12,9% 2,6% 1,3% 50,9% 

Masculino Count 140 38 10 3 191 

% within sexo 73,3% 19,9% 5,2% 1,6% 100,0% 

% within QEVE17 51,3% 43,2% 50,0% 37,5% 49,1% 

% of Total 36,0% 9,8% 2,6% ,8% 49,1% 

Total Count 273 88 20 8 389 

% within sexo 70,2% 22,6% 5,1% 2,1% 100,0% 

% within QEVE17 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 70,2% 22,6% 5,1% 2,1% 100,0% 

 

sexo * QEVE18 Crosstabulation 

 
QEVE18 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 145 40 6 7 198 

% within sexo 73,2% 20,2% 3,0% 3,5% 100,0% 

% within QEVE18 49,8% 52,6% 50,0% 70,0% 50,9% 

% of Total 37,3% 10,3% 1,5% 1,8% 50,9% 

Masculino Count 146 36 6 3 191 

% within sexo 76,4% 18,8% 3,1% 1,6% 100,0% 

% within QEVE18 50,2% 47,4% 50,0% 30,0% 49,1% 

% of Total 37,5% 9,3% 1,5% ,8% 49,1% 

Total Count 291 76 12 10 389 

% within sexo 74,8% 19,5% 3,1% 2,6% 100,0% 

% within QEVE18 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 74,8% 19,5% 3,1% 2,6% 100,0% 
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sexo * QEVE19 Crosstabulation 

 
QEVE19 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 92 85 17 4 198 

% within sexo 46,5% 42,9% 8,6% 2,0% 100,0% 

% within QEVE19 45,5% 55,9% 56,7% 80,0% 50,9% 

% of Total 23,7% 21,9% 4,4% 1,0% 50,9% 

Masculino Count 110 67 13 1 191 

% within sexo 57,6% 35,1% 6,8% ,5% 100,0% 

% within QEVE19 54,5% 44,1% 43,3% 20,0% 49,1% 

% of Total 28,3% 17,2% 3,3% ,3% 49,1% 

Total Count 202 152 30 5 389 

% within sexo 51,9% 39,1% 7,7% 1,3% 100,0% 

% within QEVE19 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 51,9% 39,1% 7,7% 1,3% 100,0% 

 

sexo * QEVE20 Crosstabulation 

 
QEVE20 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 144 43 6 5 198 

% within sexo 72,7% 21,7% 3,0% 2,5% 100,0% 

% within QEVE20 49,7% 53,8% 46,2% 83,3% 50,9% 

% of Total 37,0% 11,1% 1,5% 1,3% 50,9% 

Masculino Count 146 37 7 1 191 

% within sexo 76,4% 19,4% 3,7% ,5% 100,0% 

% within QEVE20 50,3% 46,3% 53,8% 16,7% 49,1% 

% of Total 37,5% 9,5% 1,8% ,3% 49,1% 

Total Count 290 80 13 6 389 

% within sexo 74,6% 20,6% 3,3% 1,5% 100,0% 

% within QEVE20 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 74,6% 20,6% 3,3% 1,5% 100,0% 
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sexo * QEVE21 Crosstabulation 

 
QEVE21 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 167 22 6 3 198 

% within sexo 84,3% 11,1% 3,0% 1,5% 100,0% 

% within QEVE21 51,1% 47,8% 60,0% 50,0% 50,9% 

% of Total 42,9% 5,7% 1,5% ,8% 50,9% 

Masculino Count 160 24 4 3 191 

% within sexo 83,8% 12,6% 2,1% 1,6% 100,0% 

% within QEVE21 48,9% 52,2% 40,0% 50,0% 49,1% 

% of Total 41,1% 6,2% 1,0% ,8% 49,1% 

Total Count 327 46 10 6 389 

% within sexo 84,1% 11,8% 2,6% 1,5% 100,0% 

% within QEVE21 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 84,1% 11,8% 2,6% 1,5% 100,0% 

 

sexo * QEVE22 Crosstabulation 

 
QEVE22 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 180 12 5 1 198 

% within sexo 90,9% 6,1% 2,5% ,5% 100,0% 

% within QEVE22 51,6% 46,2% 50,0% 25,0% 50,9% 

% of Total 46,3% 3,1% 1,3% ,3% 50,9% 

Masculino Count 169 14 5 3 191 

% within sexo 88,5% 7,3% 2,6% 1,6% 100,0% 

% within QEVE22 48,4% 53,8% 50,0% 75,0% 49,1% 

% of Total 43,4% 3,6% 1,3% ,8% 49,1% 

Total Count 349 26 10 4 389 

% within sexo 89,7% 6,7% 2,6% 1,0% 100,0% 

% within QEVE22 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 89,7% 6,7% 2,6% 1,0% 100,0% 
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sexo * QEVE23 Crosstabulation 

 
QEVE23 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 177 13 6 2 198 

% within sexo 89,4% 6,6% 3,0% 1,0% 100,0% 

% within QEVE23 51,5% 44,8% 54,5% 40,0% 50,9% 

% of Total 45,5% 3,3% 1,5% ,5% 50,9% 

Masculino Count 167 16 5 3 191 

% within sexo 87,4% 8,4% 2,6% 1,6% 100,0% 

% within QEVE23 48,5% 55,2% 45,5% 60,0% 49,1% 

% of Total 42,9% 4,1% 1,3% ,8% 49,1% 

Total Count 344 29 11 5 389 

% within sexo 88,4% 7,5% 2,8% 1,3% 100,0% 

% within QEVE23 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 88,4% 7,5% 2,8% 1,3% 100,0% 

Sexo * QEVE24 Crosstabulation 

 
QEVE24 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 197 0 1 0 198 

% within sexo 99,5% ,0% ,5% ,0% 100,0% 

% within QEVE24 52,4% ,0% 25,0% ,0% 51,0% 

% of Total 50,8% ,0% ,3% ,0% 51,0% 

Masculino Count 179 6 3 2 190 

% within sexo 94,2% 3,2% 1,6% 1,1% 100,0% 

% within QEVE24 47,6% 100,0% 75,0% 100,0% 49,0% 

% of Total 46,1% 1,5% ,8% ,5% 49,0% 

Total Count 376 6 4 2 388 

% within sexo 96,9% 1,5% 1,0% ,5% 100,0% 

% within QEVE24 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 96,9% 1,5% 1,0% ,5% 100,0% 
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sexo * QEVE25 Crosstabulation 

 
QEVE25 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 187 7 3 0 197 

% within sexo 94,9% 3,6% 1,5% ,0% 100,0% 

% within QEVE25 51,5% 38,9% 60,0% ,0% 50,9% 

% of Total 48,3% 1,8% ,8% ,0% 50,9% 

Masculino Count 176 11 2 1 190 

% within sexo 92,6% 5,8% 1,1% ,5% 100,0% 

% within QEVE25 48,5% 61,1% 40,0% 100,0% 49,1% 

% of Total 45,5% 2,8% ,5% ,3% 49,1% 

Total Count 363 18 5 1 387 

% within sexo 93,8% 4,7% 1,3% ,3% 100,0% 

% within QEVE25 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 93,8% 4,7% 1,3% ,3% 100,0% 

 

sexo * QEVE26 Crosstabulation 

 
QEVE26 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 198 0 0 0 198 

% within sexo 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE26 52,4% ,0% ,0% ,0% 50,9% 

% of Total 50,9% ,0% ,0% ,0% 50,9% 

Masculino Count 180 8 2 1 191 

% within sexo 94,2% 4,2% 1,0% ,5% 100,0% 

% within QEVE26 47,6% 100,0% 100,0% 100,0% 49,1% 

% of Total 46,3% 2,1% ,5% ,3% 49,1% 

Total Count 378 8 2 1 389 

% within sexo 97,2% 2,1% ,5% ,3% 100,0% 

% within QEVE26 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,2% 2,1% ,5% ,3% 100,0% 
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sexo * QEVE27 Crosstabulation 

 
QEVE27 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 198 0 0 0 198 

% within sexo 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE27 52,1% ,0% ,0% ,0% 50,9% 

% of Total 50,9% ,0% ,0% ,0% 50,9% 

Masculino Count 182 5 3 1 191 

% within sexo 95,3% 2,6% 1,6% ,5% 100,0% 

% within QEVE27 47,9% 100,0% 100,0% 100,0% 49,1% 

% of Total 46,8% 1,3% ,8% ,3% 49,1% 

Total Count 380 5 3 1 389 

% within sexo 97,7% 1,3% ,8% ,3% 100,0% 

% within QEVE27 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,7% 1,3% ,8% ,3% 100,0% 

 

 

sexo * QEVE28 Crosstabulation 

 
QEVE28 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 90 94 11 2 197 

% within sexo 45,7% 47,7% 5,6% 1,0% 100,0% 

% within QEVE28 47,6% 55,3% 42,3% 66,7% 50,8% 

% of Total 23,2% 24,2% 2,8% ,5% 50,8% 

Masculino Count 99 76 15 1 191 

% within sexo 51,8% 39,8% 7,9% ,5% 100,0% 

% within QEVE28 52,4% 44,7% 57,7% 33,3% 49,2% 

% of Total 25,5% 19,6% 3,9% ,3% 49,2% 

Total Count 189 170 26 3 388 

% within sexo 48,7% 43,8% 6,7% ,8% 100,0% 

% within QEVE28 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 48,7% 43,8% 6,7% ,8% 100,0% 
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sexo * QEVE29 Crosstabulation 

 
QEVE29 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 173 20 4 0 197 

% within sexo 87,8% 10,2% 2,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE29 53,4% 37,7% 44,4% ,0% 50,9% 

% of Total 44,7% 5,2% 1,0% ,0% 50,9% 

Masculino Count 151 33 5 1 190 

% within sexo 79,5% 17,4% 2,6% ,5% 100,0% 

% within QEVE29 46,6% 62,3% 55,6% 100,0% 49,1% 

% of Total 39,0% 8,5% 1,3% ,3% 49,1% 

Total Count 324 53 9 1 387 

% within sexo 83,7% 13,7% 2,3% ,3% 100,0% 

% within QEVE29 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,7% 13,7% 2,3% ,3% 100,0% 

 

sexo * QEVE30 Crosstabulation 

 
QEVE30 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 76 111 9 2 198 

% within sexo 38,4% 56,1% 4,5% 1,0% 100,0% 

% within QEVE30 40,9% 62,0% 47,4% 40,0% 50,9% 

% of Total 19,5% 28,5% 2,3% ,5% 50,9% 

Masculino Count 110 68 10 3 191 

% within sexo 57,6% 35,6% 5,2% 1,6% 100,0% 

% within QEVE30 59,1% 38,0% 52,6% 60,0% 49,1% 

% of Total 28,3% 17,5% 2,6% ,8% 49,1% 

Total Count 186 179 19 5 389 

% within sexo 47,8% 46,0% 4,9% 1,3% 100,0% 

% within QEVE30 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,8% 46,0% 4,9% 1,3% 100,0% 
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sexo * QEVE31 Crosstabulation 

 
QEVE31 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 150 44 3 1 198 

% within sexo 75,8% 22,2% 1,5% ,5% 100,0% 

% within QEVE31 51,2% 52,4% 37,5% 33,3% 51,0% 

% of Total 38,7% 11,3% ,8% ,3% 51,0% 

Masculino Count 143 40 5 2 190 

% within sexo 75,3% 21,1% 2,6% 1,1% 100,0% 

% within QEVE31 48,8% 47,6% 62,5% 66,7% 49,0% 

% of Total 36,9% 10,3% 1,3% ,5% 49,0% 

Total Count 293 84 8 3 388 

% within sexo 75,5% 21,6% 2,1% ,8% 100,0% 

% within QEVE31 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 75,5% 21,6% 2,1% ,8% 100,0% 

 

sexo * QEVE32 Crosstabulation 

 
QEVE32 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 132 60 4 2 198 

% within sexo 66,7% 30,3% 2,0% 1,0% 100,0% 

% within QEVE32 52,2% 50,4% 36,4% 40,0% 51,0% 

% of Total 34,0% 15,5% 1,0% ,5% 51,0% 

Masculino Count 121 59 7 3 190 

% within sexo 63,7% 31,1% 3,7% 1,6% 100,0% 

% within QEVE32 47,8% 49,6% 63,6% 60,0% 49,0% 

% of Total 31,2% 15,2% 1,8% ,8% 49,0% 

Total Count 253 119 11 5 388 

% within sexo 65,2% 30,7% 2,8% 1,3% 100,0% 

% within QEVE32 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 65,2% 30,7% 2,8% 1,3% 100,0% 
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sexo * QEVE33 Crosstabulation 

 
QEVE33 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 162 32 2 2 198 

% within sexo 81,8% 16,2% 1,0% 1,0% 100,0% 

% within QEVE33 51,6% 50,0% 33,3% 50,0% 51,0% 

% of Total 41,8% 8,2% ,5% ,5% 51,0% 

Masculino Count 152 32 4 2 190 

% within sexo 80,0% 16,8% 2,1% 1,1% 100,0% 

% within QEVE33 48,4% 50,0% 66,7% 50,0% 49,0% 

% of Total 39,2% 8,2% 1,0% ,5% 49,0% 

Total Count 314 64 6 4 388 

% within sexo 80,9% 16,5% 1,5% 1,0% 100,0% 

% within QEVE33 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 80,9% 16,5% 1,5% 1,0% 100,0% 

 

sexo * QEVE34 Crosstabulation 

 
QEVE34 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 139 51 4 4 198 

% within sexo 70,2% 25,8% 2,0% 2,0% 100,0% 

% within QEVE34 51,5% 50,5% 33,3% 66,7% 50,9% 

% of Total 35,7% 13,1% 1,0% 1,0% 50,9% 

Masculino Count 131 50 8 2 191 

% within sexo 68,6% 26,2% 4,2% 1,0% 100,0% 

% within QEVE34 48,5% 49,5% 66,7% 33,3% 49,1% 

% of Total 33,7% 12,9% 2,1% ,5% 49,1% 

Total Count 270 101 12 6 389 

% within sexo 69,4% 26,0% 3,1% 1,5% 100,0% 

% within QEVE34 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 69,4% 26,0% 3,1% 1,5% 100,0% 
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sexo * QEVE35 Crosstabulation 

 
QEVE35 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 180 17 1 0 198 

% within sexo 90,9% 8,6% ,5% ,0% 100,0% 

% within QEVE35 52,3% 45,9% 16,7% ,0% 50,9% 

% of Total 46,3% 4,4% ,3% ,0% 50,9% 

Masculino Count 164 20 5 2 191 

% within sexo 85,9% 10,5% 2,6% 1,0% 100,0% 

% within QEVE35 47,7% 54,1% 83,3% 100,0% 49,1% 

% of Total 42,2% 5,1% 1,3% ,5% 49,1% 

Total Count 344 37 6 2 389 

% within sexo 88,4% 9,5% 1,5% ,5% 100,0% 

% within QEVE35 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 88,4% 9,5% 1,5% ,5% 100,0% 

 

sexo * QEVE36 Crosstabulation 

 
QEVE36 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 193 5 0 0 198 

% within sexo 97,5% 2,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE36 52,9% 31,3% ,0% ,0% 51,2% 

% of Total 49,9% 1,3% ,0% ,0% 51,2% 

Masculino Count 172 11 5 1 189 

% within sexo 91,0% 5,8% 2,6% ,5% 100,0% 

% within QEVE36 47,1% 68,8% 100,0% 100,0% 48,8% 

% of Total 44,4% 2,8% 1,3% ,3% 48,8% 

Total Count 365 16 5 1 387 

% within sexo 94,3% 4,1% 1,3% ,3% 100,0% 

% within QEVE36 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 94,3% 4,1% 1,3% ,3% 100,0% 
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sexo * QEVE38 Crosstabulation 

 
QEVE38 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 188 9 0 1 198 

% within sexo 94,9% 4,5% ,0% ,5% 100,0% 

% within QEVE38 53,1% 32,1% ,0% 33,3% 50,9% 

% of Total 48,3% 2,3% ,0% ,3% 50,9% 

Masculino Count 166 19 4 2 191 

% within sexo 86,9% 9,9% 2,1% 1,0% 100,0% 

% within QEVE38 46,9% 67,9% 100,0% 66,7% 49,1% 

% of Total 42,7% 4,9% 1,0% ,5% 49,1% 

Total Count 354 28 4 3 389 

% within sexo 91,0% 7,2% 1,0% ,8% 100,0% 

% within QEVE38 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 91,0% 7,2% 1,0% ,8% 100,0% 

 

 

 

 

sexo * QEVE37 Crosstabulation 

 
QEVE37 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 172 22 3 0 197 

% within sexo 87,3% 11,2% 1,5% ,0% 100,0% 

% within QEVE37 54,3% 37,3% 33,3% ,0% 50,8% 

% of Total 44,3% 5,7% ,8% ,0% 50,8% 

Masculino Count 145 37 6 3 191 

% within sexo 75,9% 19,4% 3,1% 1,6% 100,0% 

% within QEVE37 45,7% 62,7% 66,7% 100,0% 49,2% 

% of Total 37,4% 9,5% 1,5% ,8% 49,2% 

Total Count 317 59 9 3 388 

% within sexo 81,7% 15,2% 2,3% ,8% 100,0% 

% within QEVE37 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 81,7% 15,2% 2,3% ,8% 100,0% 
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sexo * QEVE39 Crosstabulation 

 
QEVE39 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 197 1 0 0 198 

% within sexo 99,5% ,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE39 51,7% 25,0% ,0% ,0% 50,9% 

% of Total 50,6% ,3% ,0% ,0% 50,9% 

Masculino Count 184 3 3 1 191 

% within sexo 96,3% 1,6% 1,6% ,5% 100,0% 

% within QEVE39 48,3% 75,0% 100,0% 100,0% 49,1% 

% of Total 47,3% ,8% ,8% ,3% 49,1% 

Total Count 381 4 3 1 389 

% within sexo 97,9% 1,0% ,8% ,3% 100,0% 

% within QEVE39 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,9% 1,0% ,8% ,3% 100,0% 

sexo * QEVE40 Crosstabulation 

 
QEVE40 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 195 2 1 0 198 

% within sexo 98,5% 1,0% ,5% ,0% 100,0% 

% within QEVE40 52,3% 22,2% 25,0% ,0% 51,0% 

% of Total 50,3% ,5% ,3% ,0% 51,0% 

Masculino Count 178 7 3 2 190 

% within sexo 93,7% 3,7% 1,6% 1,1% 100,0% 

% within QEVE40 47,7% 77,8% 75,0% 100,0% 49,0% 

% of Total 45,9% 1,8% ,8% ,5% 49,0% 

Total Count 373 9 4 2 388 

% within sexo 96,1% 2,3% 1,0% ,5% 100,0% 

% within QEVE40 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 96,1% 2,3% 1,0% ,5% 100,0% 
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sexo * QEVE41 Crosstabulation 

 
QEVE41 Total 

Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre  

sexo Feminino Count 197 1 0 0 198 

% within sexo 99,5% ,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE41 51,6% 20,0% ,0% ,0% 50,9% 

% of Total 50,6% ,3% ,0% ,0% 50,9% 

Masculino Count 185 4 1 1 191 

% within sexo 96,9% 2,1% ,5% ,5% 100,0% 

% within QEVE41 48,4% 80,0% 100,0% 100,0% 49,1% 

% of Total 47,6% 1,0% ,3% ,3% 49,1% 

Total Count 382 5 1 1 389 

% within sexo 98,2% 1,3% ,3% ,3% 100,0% 

% within QEVE41 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 98,2% 1,3% ,3% ,3% 100,0% 

 

sexo * QEVE42 Crosstabulation 

 
QEVE42 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 197 1 0 0 198 

% within sexo 99,5% ,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within QEVE42 52,0% 14,3% ,0% ,0% 50,9% 

% of Total 50,6% ,3% ,0% ,0% 50,9% 

Masculino Count 182 6 2 1 191 

% within sexo 95,3% 3,1% 1,0% ,5% 100,0% 

% within QEVE42 48,0% 85,7% 100,0% 100,0% 49,1% 

% of Total 46,8% 1,5% ,5% ,3% 49,1% 

Total Count 379 7 2 1 389 

% within sexo 97,4% 1,8% ,5% ,3% 100,0% 

% within QEVE42 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 97,4% 1,8% ,5% ,3% 100,0% 
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sexo * QEVE43 Crosstabulation 

 
QEVE43 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 76 82 30 10 198 

% within sexo 38,4% 41,4% 15,2% 5,1% 100,0% 

% within QEVE43 45,5% 52,6% 63,8% 55,6% 51,0% 

% of Total 19,6% 21,1% 7,7% 2,6% 51,0% 

Masculino Count 91 74 17 8 190 

% within sexo 47,9% 38,9% 8,9% 4,2% 100,0% 

% within QEVE43 54,5% 47,4% 36,2% 44,4% 49,0% 

% of Total 23,5% 19,1% 4,4% 2,1% 49,0% 

Total Count 167 156 47 18 388 

% within sexo 43,0% 40,2% 12,1% 4,6% 100,0% 

% within QEVE43 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 43,0% 40,2% 12,1% 4,6% 100,0% 

 

sexo * QEVE44 Crosstabulation 

 
QEVE44 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 106 62 27 3 198 

% within sexo 53,5% 31,3% 13,6% 1,5% 100,0% 

% within QEVE44 48,6% 52,5% 61,4% 42,9% 51,2% 

% of Total 27,4% 16,0% 7,0% ,8% 51,2% 

Masculino Count 112 56 17 4 189 

% within sexo 59,3% 29,6% 9,0% 2,1% 100,0% 

% within QEVE44 51,4% 47,5% 38,6% 57,1% 48,8% 

% of Total 28,9% 14,5% 4,4% 1,0% 48,8% 

Total Count 218 118 44 7 387 

% within sexo 56,3% 30,5% 11,4% 1,8% 100,0% 

% within QEVE44 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 56,3% 30,5% 11,4% 1,8% 100,0% 
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sexo * QEVE45 Crosstabulation 

 
QEVE45 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 55 81 42 20 198 

% within sexo 27,8% 40,9% 21,2% 10,1% 100,0% 

% within QEVE45 39,0% 57,9% 54,5% 66,7% 51,0% 

% of Total 14,2% 20,9% 10,8% 5,2% 51,0% 

Masculino Count 86 59 35 10 190 

% within sexo 45,3% 31,1% 18,4% 5,3% 100,0% 

% within QEVE45 61,0% 42,1% 45,5% 33,3% 49,0% 

% of Total 22,2% 15,2% 9,0% 2,6% 49,0% 

Total Count 141 140 77 30 388 

% within sexo 36,3% 36,1% 19,8% 7,7% 100,0% 

% within QEVE45 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 36,3% 36,1% 19,8% 7,7% 100,0% 

 

sexo * QEVE46 Crosstabulation 

 
QEVE46 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 83 81 24 10 198 

% within sexo 41,9% 40,9% 12,1% 5,1% 100,0% 

% within QEVE46 45,6% 58,7% 47,1% 58,8% 51,0% 

% of Total 21,4% 20,9% 6,2% 2,6% 51,0% 

Masculino Count 99 57 27 7 190 

% within sexo 52,1% 30,0% 14,2% 3,7% 100,0% 

% within QEVE46 54,4% 41,3% 52,9% 41,2% 49,0% 

% of Total 25,5% 14,7% 7,0% 1,8% 49,0% 

Total Count 182 138 51 17 388 

% within sexo 46,9% 35,6% 13,1% 4,4% 100,0% 

% within QEVE46 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 46,9% 35,6% 13,1% 4,4% 100,0% 
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sexo * QEVE47 Crosstabulation 

 
QEVE47 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 73 69 44 12 198 

% within sexo 36,9% 34,8% 22,2% 6,1% 100,0% 

% within QEVE47 46,8% 51,1% 57,9% 57,1% 51,0% 

% of Total 18,8% 17,8% 11,3% 3,1% 51,0% 

Masculino Count 83 66 32 9 190 

% within sexo 43,7% 34,7% 16,8% 4,7% 100,0% 

% within QEVE47 53,2% 48,9% 42,1% 42,9% 49,0% 

% of Total 21,4% 17,0% 8,2% 2,3% 49,0% 

Total Count 156 135 76 21 388 

% within sexo 40,2% 34,8% 19,6% 5,4% 100,0% 

% within QEVE47 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,2% 34,8% 19,6% 5,4% 100,0% 
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sexo * QEVE48 Crosstabulation 

 
QEVE48 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 90 61 40 6 197 

% within sexo 45,7% 31,0% 20,3% 3,0% 100,0% 

% within QEVE48 51,1% 46,2% 61,5% 42,9% 50,9% 

% of Total 23,3% 15,8% 10,3% 1,6% 50,9% 

Masculino Count 86 71 25 8 190 

% within sexo 45,3% 37,4% 13,2% 4,2% 100,0% 

% within QEVE48 48,9% 53,8% 38,5% 57,1% 49,1% 

% of Total 22,2% 18,3% 6,5% 2,1% 49,1% 

Total Count 176 132 65 14 387 

% within sexo 45,5% 34,1% 16,8% 3,6% 100,0% 

% within QEVE48 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 45,5% 34,1% 16,8% 3,6% 100,0% 

 

 

sexo * QEVE49 Crosstabulation 

 
QEVE49 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 98 64 23 13 198 

% within sexo 49,5% 32,3% 11,6% 6,6% 100,0% 

% within QEVE49 50,5% 52,5% 44,2% 65,0% 51,0% 

% of Total 25,3% 16,5% 5,9% 3,4% 51,0% 

Masculino Count 96 58 29 7 190 

% within sexo 50,5% 30,5% 15,3% 3,7% 100,0% 

% within QEVE49 49,5% 47,5% 55,8% 35,0% 49,0% 

% of Total 24,7% 14,9% 7,5% 1,8% 49,0% 

Total Count 194 122 52 20 388 

% within sexo 50,0% 31,4% 13,4% 5,2% 100,0% 

% within QEVE49 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 31,4% 13,4% 5,2% 100,0% 
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sexo * QEVE50 Crosstabulation 

 
QEVE50 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 119 56 17 6 198 

% within sexo 60,1% 28,3% 8,6% 3,0% 100,0% 

% within QEVE50 52,0% 48,3% 53,1% 54,5% 51,0% 

% of Total 30,7% 14,4% 4,4% 1,5% 51,0% 

Masculino Count 110 60 15 5 190 

% within sexo 57,9% 31,6% 7,9% 2,6% 100,0% 

% within QEVE50 48,0% 51,7% 46,9% 45,5% 49,0% 

% of Total 28,4% 15,5% 3,9% 1,3% 49,0% 

Total Count 229 116 32 11 388 

% within sexo 59,0% 29,9% 8,2% 2,8% 100,0% 

% within QEVE50 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 59,0% 29,9% 8,2% 2,8% 100,0% 

 

sexo * QEVE51 Crosstabulation 

 
QEVE51 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 138 37 18 5 198 

% within sexo 69,7% 18,7% 9,1% 2,5% 100,0% 

% within QEVE51 53,3% 46,3% 47,4% 45,5% 51,0% 

% of Total 35,6% 9,5% 4,6% 1,3% 51,0% 

Masculino Count 121 43 20 6 190 

% within sexo 63,7% 22,6% 10,5% 3,2% 100,0% 

% within QEVE51 46,7% 53,8% 52,6% 54,5% 49,0% 

% of Total 31,2% 11,1% 5,2% 1,5% 49,0% 

Total Count 259 80 38 11 388 

% within sexo 66,8% 20,6% 9,8% 2,8% 100,0% 

% within QEVE51 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 66,8% 20,6% 9,8% 2,8% 100,0% 
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sexo * QEVE52 Crosstabulation 

 
QEVE52 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 105 53 31 8 197 

% within sexo 53,3% 26,9% 15,7% 4,1% 100,0% 

% within QEVE52 50,7% 48,6% 56,4% 50,0% 50,9% 

% of Total 27,1% 13,7% 8,0% 2,1% 50,9% 

Masculino Count 102 56 24 8 190 

% within sexo 53,7% 29,5% 12,6% 4,2% 100,0% 

% within QEVE52 49,3% 51,4% 43,6% 50,0% 49,1% 

% of Total 26,4% 14,5% 6,2% 2,1% 49,1% 

Total Count 207 109 55 16 387 

% within sexo 53,5% 28,2% 14,2% 4,1% 100,0% 

% within QEVE52 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 53,5% 28,2% 14,2% 4,1% 100,0% 

 

sexo * QEVE53 Crosstabulation 

 
QEVE53 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 124 46 21 6 197 

% within sexo 62,9% 23,4% 10,7% 3,0% 100,0% 

% within QEVE53 51,9% 48,9% 52,5% 42,9% 50,9% 

% of Total 32,0% 11,9% 5,4% 1,6% 50,9% 

Masculino Count 115 48 19 8 190 

% within sexo 60,5% 25,3% 10,0% 4,2% 100,0% 

% within QEVE53 48,1% 51,1% 47,5% 57,1% 49,1% 

% of Total 29,7% 12,4% 4,9% 2,1% 49,1% 

Total Count 239 94 40 14 387 

% within sexo 61,8% 24,3% 10,3% 3,6% 100,0% 

% within QEVE53 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 61,8% 24,3% 10,3% 3,6% 100,0% 
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sexo * QEVE54 Crosstabulation 

 
QEVE54 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 163 28 5 1 197 

% within sexo 82,7% 14,2% 2,5% ,5% 100,0% 

% within QEVE54 51,9% 51,9% 33,3% 50,0% 51,2% 

% of Total 42,3% 7,3% 1,3% ,3% 51,2% 

Masculino Count 151 26 10 1 188 

% within sexo 80,3% 13,8% 5,3% ,5% 100,0% 

% within QEVE54 48,1% 48,1% 66,7% 50,0% 48,8% 

% of Total 39,2% 6,8% 2,6% ,3% 48,8% 

Total Count 314 54 15 2 385 

% within sexo 81,6% 14,0% 3,9% ,5% 100,0% 

% within QEVE54 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 81,6% 14,0% 3,9% ,5% 100,0% 

 

sexo * QEVE55 Crosstabulation 

 
QEVE55 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 162 27 7 1 197 

% within sexo 82,2% 13,7% 3,6% ,5% 100,0% 

% within QEVE55 53,1% 45,0% 50,0% 20,0% 51,3% 

% of Total 42,2% 7,0% 1,8% ,3% 51,3% 

Masculino Count 143 33 7 4 187 

% within sexo 76,5% 17,6% 3,7% 2,1% 100,0% 

% within QEVE55 46,9% 55,0% 50,0% 80,0% 48,7% 

% of Total 37,2% 8,6% 1,8% 1,0% 48,7% 

Total Count 305 60 14 5 384 

% within sexo 79,4% 15,6% 3,6% 1,3% 100,0% 

% within QEVE55 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 79,4% 15,6% 3,6% 1,3% 100,0% 
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sexo * QEVE56 Crosstabulation 

 
QEVE56 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 184 10 2 2 198 

% within sexo 92,9% 5,1% 1,0% 1,0% 100,0% 

% within QEVE56 53,5% 32,3% 20,0% 66,7% 51,0% 

% of Total 47,4% 2,6% ,5% ,5% 51,0% 

Masculino Count 160 21 8 1 190 

% within sexo 84,2% 11,1% 4,2% ,5% 100,0% 

% within QEVE56 46,5% 67,7% 80,0% 33,3% 49,0% 

% of Total 41,2% 5,4% 2,1% ,3% 49,0% 

Total Count 344 31 10 3 388 

% within sexo 88,7% 8,0% 2,6% ,8% 100,0% 

% within QEVE56 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 88,7% 8,0% 2,6% ,8% 100,0% 

 

 

sexo * QEVE57 Crosstabulation 

 
QEVE57 

Total Nunca Algumas Vezes Muitas vezes Quase sempre 

sexo Feminino Count 183 12 2 1 198 

% within sexo 92,4% 6,1% 1,0% ,5% 100,0% 

% within QEVE57 51,8% 48,0% 33,3% 33,3% 51,2% 

% of Total 47,3% 3,1% ,5% ,3% 51,2% 

Masculino Count 170 13 4 2 189 

% within sexo 89,9% 6,9% 2,1% 1,1% 100,0% 

% within QEVE57 48,2% 52,0% 66,7% 66,7% 48,8% 

% of Total 43,9% 3,4% 1,0% ,5% 48,8% 

Total Count 353 25 6 3 387 

% within sexo 91,2% 6,5% 1,6% ,8% 100,0% 

% within QEVE57 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 91,2% 6,5% 1,6% ,8% 100,0% 
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Escala de atitudes face à violência- EAV 
 

Statistics 

 EAV1 EAV4 EAV5 EAV9 EAV11 EAV15 EAV16 EAV19 EAV22 EAV28 EAV29 EAV33 

N Valid 391 390 391 391 391 390 391 391 388 390 391 390 

Missing 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 

Mean 4,51 1,89 2,80 4,66 1,55 2,25 2,82 2,77 2,80 2,70 2,40 2,53 

Std. Deviation 2,184 1,578 2,154 2,292 1,419 1,983 1,960 1,934 2,150 1,920 1,770 1,843 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

EAV1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 68 17,4 17,4 17,4 

pouco acordo 19 4,9 4,9 22,3 

Discordo 37 9,5 9,5 31,7 

Nem concordo nem discordo 57 14,6 14,6 46,3 

Concordo 51 13,0 13,0 59,3 

Muito acordo 49 12,5 12,5 71,9 

Máximo acordo 110 28,1 28,1 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

EAV4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 262 67,0 67,2 67,2 

pouco acordo 40 10,2 10,3 77,4 

Discordo 27 6,9 6,9 84,4 

Nem concordo nem discordo 23 5,9 5,9 90,3 

Concordo 19 4,9 4,9 95,1 

Muito acordo 6 1,5 1,5 96,7 

Máximo acordo 13 3,3 3,3 100,0 

Total 390 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 391 100,0   
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EAV5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Máximo acordo 188 48,1 48,1 48,1 

Muito acordo 38 9,7 9,7 57,8 

Concordo 25 6,4 6,4 64,2 

Nem concordo nem discordo 56 14,3 14,3 78,5 

Discordo 17 4,3 4,3 82,9 

Pouco acordo 23 5,9 5,9 88,7 

Mínimo acordo 44 11,3 11,3 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

 

EAV9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 67 17,1 17,1 17,1 

pouco acordo 28 7,2 7,2 24,3 

Discordo 31 7,9 7,9 32,2 

Nem concordo nem discordo 42 10,7 10,7 43,0 

Concordo 39 10,0 10,0 52,9 

Muito acordo 44 11,3 11,3 64,2 

Máximo acordo 140 35,8 35,8 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

 

 
 

EAV11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 324 82,9 82,9 82,9 

pouco acordo 16 4,1 4,1 87,0 

Discordo 9 2,3 2,3 89,3 

Nem concordo nem discordo 18 4,6 4,6 93,9 

Concordo 6 1,5 1,5 95,4 

Muito acordo 5 1,3 1,3 96,7 

Máximo acordo 13 3,3 3,3 100,0 

Total 391 100,0 100,0  
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EAV15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 248 63,4 63,6 63,6 

pouco acordo 27 6,9 6,9 70,5 

Discordo 21 5,4 5,4 75,9 

Nem concordo nem discordo 35 9,0 9,0 84,9 

Concordo 15 3,8 3,8 88,7 

Muito acordo 10 2,6 2,6 91,3 

Máximo acordo 34 8,7 8,7 100,0 

Total 390 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 391 100,0   

EAV16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 150 38,4 38,4 38,4 

pouco acordo 65 16,6 16,6 55,0 

Discordo 40 10,2 10,2 65,2 

Nem concordo nem discordo 61 15,6 15,6 80,8 

Concordo 23 5,9 5,9 86,7 

Muito acordo 20 5,1 5,1 91,8 

Máximo acordo 32 8,2 8,2 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

EAV19 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 167 42,7 42,7 42,7 

pouco acordo 38 9,7 9,7 52,4 

Discordo 44 11,3 11,3 63,7 

Nem concordo nem discordo 75 19,2 19,2 82,9 

Concordo 23 5,9 5,9 88,7 

Muito acordo 14 3,6 3,6 92,3 

Máximo acordo 30 7,7 7,7 100,0 

Total 391 100,0 100,0  
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EAV22 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 186 47,6 47,9 47,9 

pouco acordo 38 9,7 9,8 57,7 

Discordo 25 6,4 6,4 64,2 

Nem concordo nem discordo 54 13,8 13,9 78,1 

Concordo 21 5,4 5,4 83,5 

Muito acordo 20 5,1 5,2 88,7 

Máximo acordo 44 11,3 11,3 100,0 

Total 388 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 391 100,0   

 

EAV28 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Máximo acordo 165 42,2 42,3 42,3 

Muito acordo 54 13,8 13,8 56,2 

Concordo 43 11,0 11,0 67,2 

Nem concordo nem discordo 60 15,3 15,4 82,6 

Discordo 27 6,9 6,9 89,5 

Pouco acordo 10 2,6 2,6 92,1 

Mínimo acordo 31 7,9 7,9 100,0 

Total 390 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 391 100,0   

 

EAV29 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 187 47,8 47,8 47,8 

pouco acordo 63 16,1 16,1 63,9 

Discordo 42 10,7 10,7 74,7 

Nem concordo nem discordo 51 13,0 13,0 87,7 

Concordo 14 3,6 3,6 91,3 

Muito acordo 14 3,6 3,6 94,9 

Máximo acordo 20 5,1 5,1 100,0 

Total 391 100,0 100,0  
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EAV33 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 181 46,3 46,4 46,4 

pouco acordo 54 13,8 13,8 60,3 

Discordo 37 9,5 9,5 69,7 

Nem concordo nem discordo 64 16,4 16,4 86,2 

Concordo 15 3,8 3,8 90,0 

Muito acordo 17 4,3 4,4 94,4 

Máximo acordo 22 5,6 5,6 100,0 

Total 390 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 391 100,0   

 

Descriptives 

 
sexo Statistic Std. Error 

EAV1 Feminino Mean 4,29 ,157 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 3,98  

Upper Bound 4,60  

5% Trimmed Mean 4,32  

Median 4,00  

Variance 4,816  

Std. Deviation 2,195  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 4  

Skewness -,227 ,174 

Kurtosis -1,333 ,346 

Masculino Mean 4,73 ,156 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 4,42  

Upper Bound 5,04  

5% Trimmed Mean 4,81  

Median 5,00  

Variance 4,670  

Std. Deviation 2,161  
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Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 4  

Skewness -,529 ,176 

Kurtosis -1,046 ,350 

EAV4 Feminino Mean 1,62 ,095 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,43  

Upper Bound 1,80  

5% Trimmed Mean 1,42  

Median 1,00  

Variance 1,743  

Std. Deviation 1,320  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 1  

Skewness 2,422 ,174 

Kurtosis 5,445 ,346 

Masculino Mean 2,19 ,128 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,94  

Upper Bound 2,44  

5% Trimmed Mean 1,99  

Median 1,00  

Variance 3,133  

Std. Deviation 1,770  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 2  

Skewness 1,408 ,176 

Kurtosis ,886 ,350 

EAV5 Feminino Mean 2,22 ,129 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,96  

Upper Bound 2,47  

5% Trimmed Mean 2,02  

Median 1,00  

Variance 3,242  



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 561  

 

Std. Deviation 1,801  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 2  

Skewness 1,386 ,174 

Kurtosis ,807 ,346 

Masculino Mean 3,43 ,168 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 3,10  

Upper Bound 3,76  

5% Trimmed Mean 3,37  

Median 3,00  

Variance 5,394  

Std. Deviation 2,322  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 5  

Skewness ,342 ,176 

Kurtosis -1,410 ,350 

EAV9 Feminino Mean 4,66 ,162 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 4,34  

Upper Bound 4,98  

5% Trimmed Mean 4,73  

Median 5,00  

Variance 5,093  

Std. Deviation 2,257  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 4  

Skewness -,454 ,174 

Kurtosis -1,271 ,346 

Masculino Mean 4,71 ,168 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 4,38  

Upper Bound 5,04  

5% Trimmed Mean 4,79  

Median 5,00  

Variance 5,398  
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Std. Deviation 2,323  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 5  

Skewness -,469 ,176 

Kurtosis -1,346 ,350 

EAV11 Feminino Mean 1,25 ,067 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,11  

Upper Bound 1,38  

5% Trimmed Mean 1,06  

Median 1,00  

Variance ,867  

Std. Deviation ,931  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 0  

Skewness 4,522 ,174 

Kurtosis 21,599 ,346 

Masculino Mean 1,87 ,126 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,63  

Upper Bound 2,12  

5% Trimmed Mean 1,64  

Median 1,00  

Variance 3,037  

Std. Deviation 1,743  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 1  

Skewness 1,932 ,176 

Kurtosis 2,496 ,350 

EAV15 Feminino Mean 1,90 ,131 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,64  

Upper Bound 2,16  

5% Trimmed Mean 1,67  

Median 1,00  

Variance 3,367  
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Std. Deviation 1,835  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 1  

Skewness 1,946 ,174 

Kurtosis 2,359 ,346 

Masculino Mean 2,61 ,149 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2,31  

Upper Bound 2,90  

5% Trimmed Mean 2,45  

Median 1,00  

Variance 4,261  

Std. Deviation 2,064  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 3  

Skewness ,999 ,176 

Kurtosis -,325 ,350 

EAV16 Feminino Mean 2,88 ,139 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2,61  

Upper Bound 3,16  

5% Trimmed Mean 2,76  

Median 2,00  

Variance 3,744  

Std. Deviation 1,935  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 3  

Skewness ,725 ,174 

Kurtosis -,633 ,346 

Masculino Mean 2,72 ,141 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2,44  

Upper Bound 3,00  

5% Trimmed Mean 2,58  

Median 2,00  

Variance 3,802  
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Std. Deviation 1,950  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 3  

Skewness ,935 ,176 

Kurtosis -,301 ,350 

EAV19 Feminino Mean 2,47 ,131 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2,21  

Upper Bound 2,73  

5% Trimmed Mean 2,30  

Median 2,00  

Variance 3,354  

Std. Deviation 1,831  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 3  

Skewness 1,050 ,174 

Kurtosis ,095 ,346 

Masculino Mean 3,09 ,145 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2,80  

Upper Bound 3,38  

5% Trimmed Mean 2,99  

Median 3,00  

Variance 4,018  

Std. Deviation 2,005  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 3  

Skewness ,538 ,176 

Kurtosis -,870 ,350 

EAV22 Feminino Mean 2,42 ,146 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2,13  

Upper Bound 2,71  

5% Trimmed Mean 2,25  

Median 1,00  

Variance 4,142  
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Std. Deviation 2,035  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 3  

Skewness 1,210 ,174 

Kurtosis ,062 ,346 

Masculino Mean 3,20 ,159 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2,88  

Upper Bound 3,51  

5% Trimmed Mean 3,11  

Median 3,00  

Variance 4,855  

Std. Deviation 2,203  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 4  

Skewness ,490 ,176 

Kurtosis -1,173 ,350 

EAV28 Feminino Mean 2,52 ,123 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2,28  

Upper Bound 2,77  

5% Trimmed Mean 2,36  

Median 2,00  

Variance 2,972  

Std. Deviation 1,724  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 3  

Skewness ,985 ,174 

Kurtosis ,083 ,346 

Masculino Mean 2,86 ,149 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2,57  

Upper Bound 3,15  

5% Trimmed Mean 2,73  

Median 2,00  

Variance 4,227  
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Std. Deviation 2,056  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 3  

Skewness ,772 ,176 

Kurtosis -,660 ,350 

EAV29 Feminino Mean 1,96 ,101 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,76  

Upper Bound 2,16  

5% Trimmed Mean 1,79  

Median 1,00  

Variance 1,994  

Std. Deviation 1,412  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 2  

Skewness 1,629 ,174 

Kurtosis 2,404 ,346 

Masculino Mean 2,87 ,144 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2,59  

Upper Bound 3,15  

5% Trimmed Mean 2,74  

Median 2,00  

Variance 3,935  

Std. Deviation 1,984  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 3  

Skewness ,768 ,176 

Kurtosis -,631 ,350 

EAV33 Feminino Mean 2,19 ,119 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,96  

Upper Bound 2,42  

5% Trimmed Mean 2,00  

Median 1,00  
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Variance 2,742  

Std. Deviation 1,656  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 2  

Skewness 1,393 ,174 

Kurtosis 1,089 ,346 

Masculino Mean 2,90 ,142 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2,62  

Upper Bound 3,18  

5% Trimmed Mean 2,77  

Median 2,00  

Variance 3,852  

Std. Deviation 1,963  

Minimum 1  

Maximum 7  

Range 6  

Interquartile Range 3  

Skewness ,692 ,176 

Kurtosis -,674 ,350 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

sexo * EAV1 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

sexo * EAV4 390 99,7% 1 ,3% 391 100,0% 

sexo * EAV5 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

sexo * EAV9 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

sexo * EAV11 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

sexo * EAV15 390 99,7% 1 ,3% 391 100,0% 

sexo * EAV16 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

sexo * EAV19 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

sexo * EAV22 388 99,2% 3 ,8% 391 100,0% 

sexo * EAV28 390 99,7% 1 ,3% 391 100,0% 

sexo * EAV29 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 
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sexo * EAV33 390 99,7% 1 ,3% 391 100,0% 

ano * EAV1 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

ano * EAV4 390 99,7% 1 ,3% 391 100,0% 

ano * EAV5 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

ano * EAV9 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

ano * EAV11 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

ano * EAV15 390 99,7% 1 ,3% 391 100,0% 

ano * EAV16 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

ano * EAV19 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

ano * EAV22 388 99,2% 3 ,8% 391 100,0% 

ano * EAV28 390 99,7% 1 ,3% 391 100,0% 

ano * EAV29 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

ano * EAV33 390 99,7% 1 ,3% 391 100,0% 

Agrupamento * EAV1 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

Agrupamento * EAV4 390 99,7% 1 ,3% 391 100,0% 

Agrupamento * EAV5 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

Agrupamento * EAV9 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

Agrupamento * EAV11 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

Agrupamento * EAV15 390 99,7% 1 ,3% 391 100,0% 

Agrupamento * EAV16 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

Agrupamento * EAV19 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

Agrupamento * EAV22 388 99,2% 3 ,8% 391 100,0% 

Agrupamento * EAV28 390 99,7% 1 ,3% 391 100,0% 

Agrupamento * EAV29 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

Agrupamento * EAV33 390 99,7% 1 ,3% 391 100,0% 

 

sexo * EAV1 Crosstabulation 

 

EAV1 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminino Count 38 13 20 31 21 28 47 198 

% within 

sexo 

19,2% 6,6% 10,1% 15,7% 10,6% 14,1% 23,7% 100,0% 

% within 

EAV1 

55,9% 68,4% 54,1% 54,4% 41,2% 57,1% 42,7% 50,6% 

% of Total 9,7% 3,3% 5,1% 7,9% 5,4% 7,2% 12,0% 50,6% 

Masculin Count 30 6 17 26 30 21 63 193 
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o % within 

sexo 

15,5% 3,1% 8,8% 13,5% 15,5% 10,9% 32,6% 100,0% 

% within 

EAV1 

44,1% 31,6% 45,9% 45,6% 58,8% 42,9% 57,3% 49,4% 

% of Total 7,7% 1,5% 4,3% 6,6% 7,7% 5,4% 16,1% 49,4% 

Total Count 68 19 37 57 51 49 110 391 

% within 

sexo 

17,4% 4,9% 9,5% 14,6% 13,0% 12,5% 28,1% 100,0% 

% within 

EAV1 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 17,4% 4,9% 9,5% 14,6% 13,0% 12,5% 28,1% 100,0% 

 

Sexo * EAV4 Crosstabulation 

 

EAV4 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminino Count 149 20 8 8 9 0 4 198 

% within 

sexo 

75,3% 10,1% 4,0% 4,0% 4,5% ,0% 2,0% 100,0% 

% within 

EAV4 

56,9% 50,0% 29,6% 34,8% 47,4% ,0% 30,8% 50,8% 

% of Total 38,2% 5,1% 2,1% 2,1% 2,3% ,0% 1,0% 50,8% 

Masculin

o 

Count 113 20 19 15 10 6 9 192 

% within 

sexo 

58,9% 10,4% 9,9% 7,8% 5,2% 3,1% 4,7% 100,0% 

% within 

EAV4 

43,1% 50,0% 70,4% 65,2% 52,6% 100,0% 69,2% 49,2% 

% of Total 29,0% 5,1% 4,9% 3,8% 2,6% 1,5% 2,3% 49,2% 

Total Count 262 40 27 23 19 6 13 390 

% within 

sexo 

67,2% 10,3% 6,9% 5,9% 4,9% 1,5% 3,3% 100,0% 

% within 

EAV4 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 67,2% 10,3% 6,9% 5,9% 4,9% 1,5% 3,3% 100,0% 
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EAV5 Total 

Máximo 

acordo 

Muito 

acordo 

Concord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo Discordo 

Pouco 

acordo 

Mínimo 

acordo  

sexo Feminino Count 117 21 14 24 4 8 10 198 

% within 

sexo 

59,1% 10,6% 7,1% 12,1% 2,0% 4,0% 5,1% 100,0% 

% within 

EAV5 

62,2% 55,3% 56,0% 42,9% 23,5% 34,8% 22,7% 50,6% 

% of Total 29,9% 5,4% 3,6% 6,1% 1,0% 2,0% 2,6% 50,6% 

Masculin

o 

Count 71 17 11 32 13 15 34 193 

% within 

sexo 

36,8% 8,8% 5,7% 16,6% 6,7% 7,8% 17,6% 100,0% 

% within 

EAV5 

37,8% 44,7% 44,0% 57,1% 76,5% 65,2% 77,3% 49,4% 

% of Total 18,2% 4,3% 2,8% 8,2% 3,3% 3,8% 8,7% 49,4% 

Total Count 188 38 25 56 17 23 44 391 

% within 

sexo 

48,1% 9,7% 6,4% 14,3% 4,3% 5,9% 11,3% 100,0% 

% within 

EAV5 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 48,1% 9,7% 6,4% 14,3% 4,3% 5,9% 11,3% 100,0% 
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sexo * EAV9 Crosstabulation 

 

EAV9 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem discordo Concordo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminino Count 35 11 19 20 22 24 67 198 

% within 

sexo 

17,7% 5,6% 9,6% 10,1% 11,1% 12,1% 33,8% 100,0% 

% within 

EAV9 

52,2% 39,3% 61,3% 47,6% 56,4% 54,5% 47,9% 50,6% 

% of Total 9,0% 2,8% 4,9% 5,1% 5,6% 6,1% 17,1% 50,6% 

Masculino Count 32 17 12 22 17 20 73 193 

% within 

sexo 

16,6% 8,8% 6,2% 11,4% 8,8% 10,4% 37,8% 100,0% 

% within 

EAV9 

47,8% 60,7% 38,7% 52,4% 43,6% 45,5% 52,1% 49,4% 

% of Total 8,2% 4,3% 3,1% 5,6% 4,3% 5,1% 18,7% 49,4% 

Total Count 67 28 31 42 39 44 140 391 

% within 

sexo 

17,1% 7,2% 7,9% 10,7% 10,0% 11,3% 35,8% 100,0% 

% within 

EAV9 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 17,1% 7,2% 7,9% 10,7% 10,0% 11,3% 35,8% 100,0% 
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EAV11 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminino Count 180 6 4 4 0 2 2 198 

% within 

sexo 

90,9% 3,0% 2,0% 2,0% ,0% 1,0% 1,0% 100,0% 

% within 

EAV11 

55,6% 37,5% 44,4% 22,2% ,0% 40,0% 15,4% 50,6% 

% of Total 46,0% 1,5% 1,0% 1,0% ,0% ,5% ,5% 50,6% 

Masculin

o 

Count 144 10 5 14 6 3 11 193 

% within 

sexo 

74,6% 5,2% 2,6% 7,3% 3,1% 1,6% 5,7% 100,0% 

% within 

EAV11 

44,4% 62,5% 55,6% 77,8% 100,0% 60,0% 84,6% 49,4% 

% of Total 36,8% 2,6% 1,3% 3,6% 1,5% ,8% 2,8% 49,4% 

Total Count 324 16 9 18 6 5 13 391 

% within 

sexo 

82,9% 4,1% 2,3% 4,6% 1,5% 1,3% 3,3% 100,0% 

% within 

EAV11 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 82,9% 4,1% 2,3% 4,6% 1,5% 1,3% 3,3% 100,0% 
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sexo * EAV15 Crosstabulation 

 

EAV15 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminino Count 147 13 4 10 4 5 14 197 

% within 

sexo 

74,6% 6,6% 2,0% 5,1% 2,0% 2,5% 7,1% 100,0% 

% within 

EAV15 

59,3% 48,1% 19,0% 28,6% 26,7% 50,0% 41,2% 50,5% 

% of Total 37,7% 3,3% 1,0% 2,6% 1,0% 1,3% 3,6% 50,5% 

Masculin

o 

Count 101 14 17 25 11 5 20 193 

% within 

sexo 

52,3% 7,3% 8,8% 13,0% 5,7% 2,6% 10,4% 100,0% 

% within 

EAV15 

40,7% 51,9% 81,0% 71,4% 73,3% 50,0% 58,8% 49,5% 

% of Total 25,9% 3,6% 4,4% 6,4% 2,8% 1,3% 5,1% 49,5% 

Total Count 248 27 21 35 15 10 34 390 

% within 

sexo 

63,6% 6,9% 5,4% 9,0% 3,8% 2,6% 8,7% 100,0% 

% within 

EAV15 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 63,6% 6,9% 5,4% 9,0% 3,8% 2,6% 8,7% 100,0% 
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sexo * EAV16 Crosstabulation 

 

EAV16 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminino Count 72 31 21 34 12 12 16 198 

% within 

sexo 

36,4% 15,7% 10,6% 17,2% 6,1% 6,1% 8,1% 100,0% 

% within 

EAV16 

48,0% 47,7% 52,5% 55,7% 52,2% 60,0% 50,0% 50,6% 

% of Total 18,4% 7,9% 5,4% 8,7% 3,1% 3,1% 4,1% 50,6% 

Masculin

o 

Count 78 34 19 27 11 8 16 193 

% within 

sexo 

40,4% 17,6% 9,8% 14,0% 5,7% 4,1% 8,3% 100,0% 

% within 

EAV16 

52,0% 52,3% 47,5% 44,3% 47,8% 40,0% 50,0% 49,4% 

% of Total 19,9% 8,7% 4,9% 6,9% 2,8% 2,0% 4,1% 49,4% 

Total Count 150 65 40 61 23 20 32 391 

% within 

sexo 

38,4% 16,6% 10,2% 15,6% 5,9% 5,1% 8,2% 100,0% 

% within 

EAV16 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 38,4% 16,6% 10,2% 15,6% 5,9% 5,1% 8,2% 100,0% 
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sexo * EAV19 Crosstabulation 

 

EAV19 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminino Count 99 21 18 36 8 4 12 198 

% within 

sexo 

50,0% 10,6% 9,1% 18,2% 4,0% 2,0% 6,1% 100,0% 

% within 

EAV19 

59,3% 55,3% 40,9% 48,0% 34,8% 28,6% 40,0% 50,6% 

% of Total 25,3% 5,4% 4,6% 9,2% 2,0% 1,0% 3,1% 50,6% 

Masculin

o 

Count 68 17 26 39 15 10 18 193 

% within 

sexo 

35,2% 8,8% 13,5% 20,2% 7,8% 5,2% 9,3% 100,0% 

% within 

EAV19 

40,7% 44,7% 59,1% 52,0% 65,2% 71,4% 60,0% 49,4% 

% of Total 17,4% 4,3% 6,6% 10,0% 3,8% 2,6% 4,6% 49,4% 

Total Count 167 38 44 75 23 14 30 391 

% within 

sexo 

42,7% 9,7% 11,3% 19,2% 5,9% 3,6% 7,7% 100,0% 

% within 

EAV19 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,7% 9,7% 11,3% 19,2% 5,9% 3,6% 7,7% 100,0% 
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sexo * EAV22 Crosstabulation 

 

EAV22 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminino Count 112 20 12 18 9 7 18 196 

% within 

sexo 

57,1% 10,2% 6,1% 9,2% 4,6% 3,6% 9,2% 100,0% 

% within 

EAV22 

60,2% 52,6% 48,0% 33,3% 42,9% 35,0% 40,9% 50,5% 

% of Total 28,9% 5,2% 3,1% 4,6% 2,3% 1,8% 4,6% 50,5% 

Masculin

o 

Count 74 18 13 36 12 13 26 192 

% within 

sexo 

38,5% 9,4% 6,8% 18,8% 6,3% 6,8% 13,5% 100,0% 

% within 

EAV22 

39,8% 47,4% 52,0% 66,7% 57,1% 65,0% 59,1% 49,5% 

% of Total 19,1% 4,6% 3,4% 9,3% 3,1% 3,4% 6,7% 49,5% 

Total Count 186 38 25 54 21 20 44 388 

% within 

sexo 

47,9% 9,8% 6,4% 13,9% 5,4% 5,2% 11,3% 100,0% 

% within 

EAV22 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,9% 9,8% 6,4% 13,9% 5,4% 5,2% 11,3% 100,0% 
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sexo * EAV28 Crosstabulation 

 

EAV28 Total 

Máximo 

acordo 

Muito 

acordo 

Concord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Discord

o 

Pouco 

acordo 

Mínimo 

acordo  

sexo Feminin

o 

Count 82 36 21 30 15 3 10 197 

% within 

sexo 

41,6% 18,3% 10,7% 15,2% 7,6% 1,5% 5,1% 100,0

% 

% within 

EAV28 

49,7% 66,7% 48,8% 50,0% 55,6% 30,0% 32,3% 50,5% 

% of Total 21,0% 9,2% 5,4% 7,7% 3,8% ,8% 2,6% 50,5% 

Masculi

no 

Count 83 18 22 30 12 7 21 193 

% within 

sexo 

43,0% 9,3% 11,4% 15,5% 6,2% 3,6% 10,9% 100,0

% 

% within 

EAV28 

50,3% 33,3% 51,2% 50,0% 44,4% 70,0% 67,7% 49,5% 

% of Total 21,3% 4,6% 5,6% 7,7% 3,1% 1,8% 5,4% 49,5% 

Total Count 165 54 43 60 27 10 31 390 

% within 

sexo 

42,3% 13,8% 11,0% 15,4% 6,9% 2,6% 7,9% 100,0

% 

% within 

EAV28 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 42,3% 13,8% 11,0% 15,4% 6,9% 2,6% 7,9% 100,0

% 
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sexo * EAV29 Crosstabulation 

 

EAV29 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminino Count 113 31 25 19 3 3 4 198 

% within 

sexo 

57,1% 15,7% 12,6% 9,6% 1,5% 1,5% 2,0% 100,0% 

% within 

EAV29 

60,4% 49,2% 59,5% 37,3% 21,4% 21,4% 20,0% 50,6% 

% of Total 28,9% 7,9% 6,4% 4,9% ,8% ,8% 1,0% 50,6% 

Masculin

o 

Count 74 32 17 32 11 11 16 193 

% within 

sexo 

38,3% 16,6% 8,8% 16,6% 5,7% 5,7% 8,3% 100,0% 

% within 

EAV29 

39,6% 50,8% 40,5% 62,7% 78,6% 78,6% 80,0% 49,4% 

% of Total 18,9% 8,2% 4,3% 8,2% 2,8% 2,8% 4,1% 49,4% 

Total Count 187 63 42 51 14 14 20 391 

% within 

sexo 

47,8% 16,1% 10,7% 13,0% 3,6% 3,6% 5,1% 100,0% 

% within 

EAV29 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,8% 16,1% 10,7% 13,0% 3,6% 3,6% 5,1% 100,0% 
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sexo * EAV33 Crosstabulation 

 

EAV33 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminin

o 

Count 106 31 18 23 6 6 7 197 

% within 

sexo 

53,8% 15,7% 9,1% 11,7% 3,0% 3,0% 3,6% 100,0% 

% within 

EAV33 

58,6% 57,4% 48,6% 35,9% 40,0% 35,3% 31,8% 50,5% 

% of Total 27,2% 7,9% 4,6% 5,9% 1,5% 1,5% 1,8% 50,5% 

Masculi

no 

Count 75 23 19 41 9 11 15 193 

% within 

sexo 

38,9% 11,9% 9,8% 21,2% 4,7% 5,7% 7,8% 100,0% 

% within 

EAV33 

41,4% 42,6% 51,4% 64,1% 60,0% 64,7% 68,2% 49,5% 

% of Total 19,2% 5,9% 4,9% 10,5% 2,3% 2,8% 3,8% 49,5% 

Total Count 181 54 37 64 15 17 22 390 

% within 

sexo 

46,4% 13,8% 9,5% 16,4% 3,8% 4,4% 5,6% 100,0% 

% within 

EAV33 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 46,4% 13,8% 9,5% 16,4% 3,8% 4,4% 5,6% 100,0% 
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ano * EAV1 Crosstabulation 

 

EAV1 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 24 7 17 15 16 12 36 127 

% within 

ano 

18,9% 5,5% 13,4% 11,8% 12,6% 9,4% 28,3% 100,0% 

% within 

EAV1 

35,3% 36,8% 45,9% 26,3% 31,4% 24,5% 32,7% 32,5% 

% of Total 6,1% 1,8% 4,3% 3,8% 4,1% 3,1% 9,2% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 22 8 9 23 12 27 44 145 

% within 

ano 

15,2% 5,5% 6,2% 15,9% 8,3% 18,6% 30,3% 100,0% 

% within 

EAV1 

32,4% 42,1% 24,3% 40,4% 23,5% 55,1% 40,0% 37,1% 

% of Total 5,6% 2,0% 2,3% 5,9% 3,1% 6,9% 11,3% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 22 4 11 19 23 10 30 119 

% within 

ano 

18,5% 3,4% 9,2% 16,0% 19,3% 8,4% 25,2% 100,0% 

% within 

EAV1 

32,4% 21,1% 29,7% 33,3% 45,1% 20,4% 27,3% 30,4% 

% of Total 5,6% 1,0% 2,8% 4,9% 5,9% 2,6% 7,7% 30,4% 

Total Count 68 19 37 57 51 49 110 391 

% within 

ano 

17,4% 4,9% 9,5% 14,6% 13,0% 12,5% 28,1% 100,0% 

% within 

EAV1 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 17,4% 4,9% 9,5% 14,6% 13,0% 12,5% 28,1% 100,0% 
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ano * EAV4 Crosstabulation 

 

EAV4 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 88 9 9 4 5 1 11 127 

% within 

ano 

69,3% 7,1% 7,1% 3,1% 3,9% ,8% 8,7% 100,0% 

% within 

EAV4 

33,6% 22,5% 33,3% 17,4% 26,3% 16,7% 84,6% 32,6% 

% of Total 22,6% 2,3% 2,3% 1,0% 1,3% ,3% 2,8% 32,6% 

8º 

Ano 

Count 95 19 9 9 8 2 2 144 

% within 

ano 

66,0% 13,2% 6,3% 6,3% 5,6% 1,4% 1,4% 100,0% 

% within 

EAV4 

36,3% 47,5% 33,3% 39,1% 42,1% 33,3% 15,4% 36,9% 

% of Total 24,4% 4,9% 2,3% 2,3% 2,1% ,5% ,5% 36,9% 

9º 

Ano 

Count 79 12 9 10 6 3 0 119 

% within 

ano 

66,4% 10,1% 7,6% 8,4% 5,0% 2,5% ,0% 100,0% 

% within 

EAV4 

30,2% 30,0% 33,3% 43,5% 31,6% 50,0% ,0% 30,5% 

% of Total 20,3% 3,1% 2,3% 2,6% 1,5% ,8% ,0% 30,5% 

Total Count 262 40 27 23 19 6 13 390 

% within 

ano 

67,2% 10,3% 6,9% 5,9% 4,9% 1,5% 3,3% 100,0% 

% within 

EAV4 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 67,2% 10,3% 6,9% 5,9% 4,9% 1,5% 3,3% 100,0% 
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ano * EAV5 Crosstabulation 

 

EAV5 Total 

Máximo 

acordo 

Muito 

acordo 

Concord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Discord

o 

Pouco 

acordo 

Mínimo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 59 14 10 19 5 3 17 127 

% within 

ano 

46,5% 11,0% 7,9% 15,0% 3,9% 2,4% 13,4% 100,0% 

% within 

EAV5 

31,4% 36,8% 40,0% 33,9% 29,4% 13,0% 38,6% 32,5% 

% of Total 15,1% 3,6% 2,6% 4,9% 1,3% ,8% 4,3% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 69 9 10 24 8 10 15 145 

% within 

ano 

47,6% 6,2% 6,9% 16,6% 5,5% 6,9% 10,3% 100,0% 

% within 

EAV5 

36,7% 23,7% 40,0% 42,9% 47,1% 43,5% 34,1% 37,1% 

% of Total 17,6% 2,3% 2,6% 6,1% 2,0% 2,6% 3,8% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 60 15 5 13 4 10 12 119 

% within 

ano 

50,4% 12,6% 4,2% 10,9% 3,4% 8,4% 10,1% 100,0% 

% within 

EAV5 

31,9% 39,5% 20,0% 23,2% 23,5% 43,5% 27,3% 30,4% 

% of Total 15,3% 3,8% 1,3% 3,3% 1,0% 2,6% 3,1% 30,4% 

Total Count 188 38 25 56 17 23 44 391 

% within 

ano 

48,1% 9,7% 6,4% 14,3% 4,3% 5,9% 11,3% 100,0% 

% within 

EAV5 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 48,1% 9,7% 6,4% 14,3% 4,3% 5,9% 11,3% 100,0% 
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ano * EAV9 Crosstabulation 

 

EAV9 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 27 9 10 15 10 10 46 127 

% within 

ano 

21,3% 7,1% 7,9% 11,8% 7,9% 7,9% 36,2% 100,0% 

% within 

EAV9 

40,3% 32,1% 32,3% 35,7% 25,6% 22,7% 32,9% 32,5% 

% of Total 6,9% 2,3% 2,6% 3,8% 2,6% 2,6% 11,8% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 29 12 8 10 19 21 46 145 

% within 

ano 

20,0% 8,3% 5,5% 6,9% 13,1% 14,5% 31,7% 100,0% 

% within 

EAV9 

43,3% 42,9% 25,8% 23,8% 48,7% 47,7% 32,9% 37,1% 

% of Total 7,4% 3,1% 2,0% 2,6% 4,9% 5,4% 11,8% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 11 7 13 17 10 13 48 119 

% within 

ano 

9,2% 5,9% 10,9% 14,3% 8,4% 10,9% 40,3% 100,0% 

% within 

EAV9 

16,4% 25,0% 41,9% 40,5% 25,6% 29,5% 34,3% 30,4% 

% of Total 2,8% 1,8% 3,3% 4,3% 2,6% 3,3% 12,3% 30,4% 

Total Count 67 28 31 42 39 44 140 391 

% within 

ano 

17,1% 7,2% 7,9% 10,7% 10,0% 11,3% 35,8% 100,0% 

% within 

EAV9 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 17,1% 7,2% 7,9% 10,7% 10,0% 11,3% 35,8% 100,0% 
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ano * EAV11 Crosstabulation 

 

EAV11 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 103 4 2 8 2 0 8 127 

% within 

ano 

81,1% 3,1% 1,6% 6,3% 1,6% ,0% 6,3% 100,0

% 

% within 

EAV11 

31,8% 25,0% 22,2% 44,4% 33,3% ,0% 61,5% 32,5% 

% of Total 26,3% 1,0% ,5% 2,0% ,5% ,0% 2,0% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 129 5 1 3 1 3 3 145 

% within 

ano 

89,0% 3,4% ,7% 2,1% ,7% 2,1% 2,1% 100,0

% 

% within 

EAV11 

39,8% 31,3% 11,1% 16,7% 16,7% 60,0% 23,1% 37,1% 

% of Total 33,0% 1,3% ,3% ,8% ,3% ,8% ,8% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 92 7 6 7 3 2 2 119 

% within 

ano 

77,3% 5,9% 5,0% 5,9% 2,5% 1,7% 1,7% 100,0

% 

% within 

EAV11 

28,4% 43,8% 66,7% 38,9% 50,0% 40,0% 15,4% 30,4% 

% of Total 23,5% 1,8% 1,5% 1,8% ,8% ,5% ,5% 30,4% 

Total Count 324 16 9 18 6 5 13 391 

% within 

ano 

82,9% 4,1% 2,3% 4,6% 1,5% 1,3% 3,3% 100,0

% 

% within 

EAV11 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 82,9% 4,1% 2,3% 4,6% 1,5% 1,3% 3,3% 100,0

% 
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ano * EAV15 Crosstabulation 

 

EAV15 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

ano 7º 

Ano 

Count 77 8 5 13 5 4 15 127 

% within ano 60,6% 6,3% 3,9% 10,2% 3,9% 3,1% 11,8% 100,0% 

% within 

EAV15 

31,0% 29,6% 23,8% 37,1% 33,3% 40,0% 44,1% 32,6% 

% of Total 19,7% 2,1% 1,3% 3,3% 1,3% 1,0% 3,8% 32,6% 

8º 

Ano 

Count 98 8 6 13 5 3 11 144 

% within ano 68,1% 5,6% 4,2% 9,0% 3,5% 2,1% 7,6% 100,0% 

% within 

EAV15 

39,5% 29,6% 28,6% 37,1% 33,3% 30,0% 32,4% 36,9% 

% of Total 25,1% 2,1% 1,5% 3,3% 1,3% ,8% 2,8% 36,9% 

9º 

Ano 

Count 73 11 10 9 5 3 8 119 

% within ano 61,3% 9,2% 8,4% 7,6% 4,2% 2,5% 6,7% 100,0% 

% within 

EAV15 

29,4% 40,7% 47,6% 25,7% 33,3% 30,0% 23,5% 30,5% 

% of Total 18,7% 2,8% 2,6% 2,3% 1,3% ,8% 2,1% 30,5% 

Total Count 248 27 21 35 15 10 34 390 

% within ano 63,6% 6,9% 5,4% 9,0% 3,8% 2,6% 8,7% 100,0% 

% within 

EAV15 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 63,6% 6,9% 5,4% 9,0% 3,8% 2,6% 8,7% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

EAV16 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

ano 7º Ano Count 49 25 13 14 7 5 14 127 
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% within ano 38,6% 19,7% 10,2% 11,0% 5,5% 3,9% 11,0% 100,0% 

% within 

EAV16 

32,7% 38,5% 32,5% 23,0% 30,4% 25,0% 43,8% 32,5% 

% of Total 12,5% 6,4% 3,3% 3,6% 1,8% 1,3% 3,6% 32,5% 

8º Ano Count 59 25 10 22 10 8 11 145 

% within ano 40,7% 17,2% 6,9% 15,2% 6,9% 5,5% 7,6% 100,0% 

% within 

EAV16 

39,3% 38,5% 25,0% 36,1% 43,5% 40,0% 34,4% 37,1% 

% of Total 15,1% 6,4% 2,6% 5,6% 2,6% 2,0% 2,8% 37,1% 

9º Ano Count 42 15 17 25 6 7 7 119 

% within ano 35,3% 12,6% 14,3% 21,0% 5,0% 5,9% 5,9% 100,0% 

% within 

EAV16 

28,0% 23,1% 42,5% 41,0% 26,1% 35,0% 21,9% 30,4% 

% of Total 10,7% 3,8% 4,3% 6,4% 1,5% 1,8% 1,8% 30,4% 

Total Count 150 65 40 61 23 20 32 391 

% within ano 38,4% 16,6% 10,2% 15,6% 5,9% 5,1% 8,2% 100,0% 

% within 

EAV16 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 38,4% 16,6% 10,2% 15,6% 5,9% 5,1% 8,2% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV19 Crosstabulation 

 

EAV19 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  
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ano 7º 

Ano 

Count 63 11 16 23 5 4 5 127 

% within ano 49,6% 8,7% 12,6% 18,1% 3,9% 3,1% 3,9% 100,0% 

% within 

EAV19 

37,7% 28,9% 36,4% 30,7% 21,7% 28,6% 16,7% 32,5% 

% of Total 16,1% 2,8% 4,1% 5,9% 1,3% 1,0% 1,3% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 62 18 14 27 7 9 8 145 

% within ano 42,8% 12,4% 9,7% 18,6% 4,8% 6,2% 5,5% 100,0% 

% within 

EAV19 

37,1% 47,4% 31,8% 36,0% 30,4% 64,3% 26,7% 37,1% 

% of Total 15,9% 4,6% 3,6% 6,9% 1,8% 2,3% 2,0% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 42 9 14 25 11 1 17 119 

% within ano 35,3% 7,6% 11,8% 21,0% 9,2% ,8% 14,3% 100,0% 

% within 

EAV19 

25,1% 23,7% 31,8% 33,3% 47,8% 7,1% 56,7% 30,4% 

% of Total 10,7% 2,3% 3,6% 6,4% 2,8% ,3% 4,3% 30,4% 

Total Count 167 38 44 75 23 14 30 391 

% within ano 42,7% 9,7% 11,3% 19,2% 5,9% 3,6% 7,7% 100,0% 

% within 

EAV19 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,7% 9,7% 11,3% 19,2% 5,9% 3,6% 7,7% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV22 Crosstabulation 

 

EAV22 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 588  

 

ano 7º 

Ano 

Count 56 15 7 20 5 6 18 127 

% within 

ano 

44,1% 11,8% 5,5% 15,7% 3,9% 4,7% 14,2% 100,0

% 

% within 

EAV22 

30,1% 39,5% 28,0% 37,0% 23,8% 30,0% 40,9% 32,7% 

% of Total 14,4% 3,9% 1,8% 5,2% 1,3% 1,5% 4,6% 32,7% 

8º 

Ano 

Count 71 14 6 20 10 8 13 142 

% within 

ano 

50,0% 9,9% 4,2% 14,1% 7,0% 5,6% 9,2% 100,0

% 

% within 

EAV22 

38,2% 36,8% 24,0% 37,0% 47,6% 40,0% 29,5% 36,6% 

% of Total 18,3% 3,6% 1,5% 5,2% 2,6% 2,1% 3,4% 36,6% 

9º 

Ano 

Count 59 9 12 14 6 6 13 119 

% within 

ano 

49,6% 7,6% 10,1% 11,8% 5,0% 5,0% 10,9% 100,0

% 

% within 

EAV22 

31,7% 23,7% 48,0% 25,9% 28,6% 30,0% 29,5% 30,7% 

% of Total 15,2% 2,3% 3,1% 3,6% 1,5% 1,5% 3,4% 30,7% 

Total Count 186 38 25 54 21 20 44 388 

% within 

ano 

47,9% 9,8% 6,4% 13,9% 5,4% 5,2% 11,3% 100,0

% 

% within 

EAV22 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 47,9% 9,8% 6,4% 13,9% 5,4% 5,2% 11,3% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV28 Crosstabulation 

 

EAV28 Total 

Máximo 

acordo 

Muito 

acordo 

Concord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Discord

o 

Pouco 

acordo 

Mínimo 

acordo  
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ano 7º 

Ano 

Count 58 20 12 21 8 1 7 127 

% within ano 45,7% 15,7% 9,4% 16,5% 6,3% ,8% 5,5% 100,0% 

% within 

EAV28 

35,2% 37,0% 27,9% 35,0% 29,6% 10,0% 22,6% 32,6% 

% of Total 14,9% 5,1% 3,1% 5,4% 2,1% ,3% 1,8% 32,6% 

8º 

Ano 

Count 65 20 12 23 11 2 11 144 

% within ano 45,1% 13,9% 8,3% 16,0% 7,6% 1,4% 7,6% 100,0% 

% within 

EAV28 

39,4% 37,0% 27,9% 38,3% 40,7% 20,0% 35,5% 36,9% 

% of Total 16,7% 5,1% 3,1% 5,9% 2,8% ,5% 2,8% 36,9% 

9º 

Ano 

Count 42 14 19 16 8 7 13 119 

% within ano 35,3% 11,8% 16,0% 13,4% 6,7% 5,9% 10,9% 100,0% 

% within 

EAV28 

25,5% 25,9% 44,2% 26,7% 29,6% 70,0% 41,9% 30,5% 

% of Total 10,8% 3,6% 4,9% 4,1% 2,1% 1,8% 3,3% 30,5% 

Total Count 165 54 43 60 27 10 31 390 

% within ano 42,3% 13,8% 11,0% 15,4% 6,9% 2,6% 7,9% 100,0% 

% within 

EAV28 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,3% 13,8% 11,0% 15,4% 6,9% 2,6% 7,9% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV29 Crosstabulation 

 

EAV29 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º Count 59 28 8 18 4 3 7 127 
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Ano % within ano 46,5% 22,0% 6,3% 14,2% 3,1% 2,4% 5,5% 100,0% 

% within 

EAV29 

31,6% 44,4% 19,0% 35,3% 28,6% 21,4% 35,0% 32,5% 

% of Total 15,1% 7,2% 2,0% 4,6% 1,0% ,8% 1,8% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 73 20 16 21 5 5 5 145 

% within ano 50,3% 13,8% 11,0% 14,5% 3,4% 3,4% 3,4% 100,0% 

% within 

EAV29 

39,0% 31,7% 38,1% 41,2% 35,7% 35,7% 25,0% 37,1% 

% of Total 18,7% 5,1% 4,1% 5,4% 1,3% 1,3% 1,3% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 55 15 18 12 5 6 8 119 

% within ano 46,2% 12,6% 15,1% 10,1% 4,2% 5,0% 6,7% 100,0% 

% within 

EAV29 

29,4% 23,8% 42,9% 23,5% 35,7% 42,9% 40,0% 30,4% 

% of Total 14,1% 3,8% 4,6% 3,1% 1,3% 1,5% 2,0% 30,4% 

Total Count 187 63 42 51 14 14 20 391 

% within ano 47,8% 16,1% 10,7% 13,0% 3,6% 3,6% 5,1% 100,0% 

% within 

EAV29 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,8% 16,1% 10,7% 13,0% 3,6% 3,6% 5,1% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV33 Crosstabulation 

 

EAV33 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  
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ano 7º 

Ano 

Count 61 15 12 17 9 3 10 127 

% within ano 48,0% 11,8% 9,4% 13,4% 7,1% 2,4% 7,9% 100,0% 

% within 

EAV33 

33,7% 27,8% 32,4% 26,6% 60,0% 17,6% 45,5% 32,6% 

% of Total 15,6% 3,8% 3,1% 4,4% 2,3% ,8% 2,6% 32,6% 

8º 

Ano 

Count 67 28 13 21 1 7 7 144 

% within ano 46,5% 19,4% 9,0% 14,6% ,7% 4,9% 4,9% 100,0% 

% within 

EAV33 

37,0% 51,9% 35,1% 32,8% 6,7% 41,2% 31,8% 36,9% 

% of Total 17,2% 7,2% 3,3% 5,4% ,3% 1,8% 1,8% 36,9% 

9º 

Ano 

Count 53 11 12 26 5 7 5 119 

% within ano 44,5% 9,2% 10,1% 21,8% 4,2% 5,9% 4,2% 100,0% 

% within 

EAV33 

29,3% 20,4% 32,4% 40,6% 33,3% 41,2% 22,7% 30,5% 

% of Total 13,6% 2,8% 3,1% 6,7% 1,3% 1,8% 1,3% 30,5% 

Total Count 181 54 37 64 15 17 22 390 

% within ano 46,4% 13,8% 9,5% 16,4% 3,8% 4,4% 5,6% 100,0% 

% within 

EAV33 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 46,4% 13,8% 9,5% 16,4% 3,8% 4,4% 5,6% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV1 Crosstabulation 

 

EAV1 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam Agrupamento 1 Count 32 12 21 33 32 30 75 235 
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ento Regular % within 

Agrupamento 

13,6% 5,1% 8,9% 14,0% 13,6% 12,8% 31,9% 100,0

% 

% within 

EAV1 

47,1% 63,2% 56,8% 57,9% 62,7% 61,2% 68,2% 60,1% 

% of Total 8,2% 3,1% 5,4% 8,4% 8,2% 7,7% 19,2% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 36 7 16 24 19 19 35 156 

% within 

Agrupamento 

23,1% 4,5% 10,3% 15,4% 12,2% 12,2% 22,4% 100,0

% 

% within 

EAV1 

52,9% 36,8% 43,2% 42,1% 37,3% 38,8% 31,8% 39,9% 

% of Total 9,2% 1,8% 4,1% 6,1% 4,9% 4,9% 9,0% 39,9% 

Total Count 68 19 37 57 51 49 110 391 

% within 

Agrupamento 

17,4% 4,9% 9,5% 14,6% 13,0% 12,5% 28,1% 100,0

% 

% within 

EAV1 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 17,4% 4,9% 9,5% 14,6% 13,0% 12,5% 28,1% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV4 Crosstabulation 

 

EAV4 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Conco

rdo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

Agrupam Agrupamento 1 Count 155 29 18 13 12 3 5 235 
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ento Regular % within 

Agrupamento 

66,0% 12,3% 7,7% 5,5% 5,1% 1,3% 2,1% 100,0

% 

% within 

EAV4 

59,2% 72,5% 66,7% 56,5% 63,2% 50,0% 38,5% 60,3

% 

% of Total 39,7% 7,4% 4,6% 3,3% 3,1% ,8% 1,3% 60,3

% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 107 11 9 10 7 3 8 155 

% within 

Agrupamento 

69,0% 7,1% 5,8% 6,5% 4,5% 1,9% 5,2% 100,0

% 

% within 

EAV4 

40,8% 27,5% 33,3% 43,5% 36,8% 50,0% 61,5% 39,7

% 

% of Total 27,4% 2,8% 2,3% 2,6% 1,8% ,8% 2,1% 39,7

% 

Total Count 262 40 27 23 19 6 13 390 

% within 

Agrupamento 

67,2% 10,3% 6,9% 5,9% 4,9% 1,5% 3,3% 100,0

% 

% within 

EAV4 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 67,2% 10,3% 6,9% 5,9% 4,9% 1,5% 3,3% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV5 Crosstabulation 

 

EAV5 Total 

Máximo 

acordo 

Muito 

acordo 

Concor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Discor

do 

Pouco 

acordo 

Mínimo 

acordo  

Agrupam Agrupamento 1 Count 117 21 15 32 9 18 23 235 
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ento Regular % within 

Agrupamento 

49,8% 8,9% 6,4% 13,6% 3,8% 7,7% 9,8% 100,0

% 

% within 

EAV5 

62,2% 55,3% 60,0% 57,1% 52,9% 78,3% 52,3% 60,1% 

% of Total 29,9% 5,4% 3,8% 8,2% 2,3% 4,6% 5,9% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 71 17 10 24 8 5 21 156 

% within 

Agrupamento 

45,5% 10,9% 6,4% 15,4% 5,1% 3,2% 13,5% 100,0

% 

% within 

EAV5 

37,8% 44,7% 40,0% 42,9% 47,1% 21,7% 47,7% 39,9% 

% of Total 18,2% 4,3% 2,6% 6,1% 2,0% 1,3% 5,4% 39,9% 

Total Count 188 38 25 56 17 23 44 391 

% within 

Agrupamento 

48,1% 9,7% 6,4% 14,3% 4,3% 5,9% 11,3% 100,0

% 

% within 

EAV5 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 48,1% 9,7% 6,4% 14,3% 4,3% 5,9% 11,3% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV9 Crosstabulation 

 

EAV9 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  
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Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 40 15 16 23 22 33 86 235 

% within 

Agrupamento 

17,0% 6,4% 6,8% 9,8% 9,4% 14,0% 36,6% 100,0

% 

% within 

EAV9 

59,7% 53,6% 51,6% 54,8% 56,4% 75,0% 61,4% 60,1% 

% of Total 10,2% 3,8% 4,1% 5,9% 5,6% 8,4% 22,0% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 27 13 15 19 17 11 54 156 

% within 

Agrupamento 

17,3% 8,3% 9,6% 12,2% 10,9% 7,1% 34,6% 100,0

% 

% within 

EAV9 

40,3% 46,4% 48,4% 45,2% 43,6% 25,0% 38,6% 39,9% 

% of Total 6,9% 3,3% 3,8% 4,9% 4,3% 2,8% 13,8% 39,9% 

Total Count 67 28 31 42 39 44 140 391 

% within 

Agrupamento 

17,1% 7,2% 7,9% 10,7% 10,0% 11,3% 35,8% 100,0

% 

% within 

EAV9 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 17,1% 7,2% 7,9% 10,7% 10,0% 11,3% 35,8% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV11 Crosstabulation 

 

EAV11 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Conco

rdo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  
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Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 194 8 4 14 3 5 7 235 

% within 

Agrupamento 

82,6% 3,4% 1,7% 6,0% 1,3% 2,1% 3,0% 100,0

% 

% within 

EAV11 

59,9% 50,0% 44,4% 77,8% 50,0% 100,0% 53,8% 60,1

% 

% of Total 49,6% 2,0% 1,0% 3,6% ,8% 1,3% 1,8% 60,1

% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 130 8 5 4 3 0 6 156 

% within 

Agrupamento 

83,3% 5,1% 3,2% 2,6% 1,9% ,0% 3,8% 100,0

% 

% within 

EAV11 

40,1% 50,0% 55,6% 22,2% 50,0% ,0% 46,2% 39,9

% 

% of Total 33,2% 2,0% 1,3% 1,0% ,8% ,0% 1,5% 39,9

% 

Total Count 324 16 9 18 6 5 13 391 

% within 

Agrupamento 

82,9% 4,1% 2,3% 4,6% 1,5% 1,3% 3,3% 100,0

% 

% within 

EAV11 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 82,9% 4,1% 2,3% 4,6% 1,5% 1,3% 3,3% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV15 Crosstabulation 

 

EAV15 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

Agrupam Agrupamento 1 Count 139 19 12 26 11 5 23 235 
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ento Regular % within 

Agrupamento 

59,1% 8,1% 5,1% 11,1% 4,7% 2,1% 9,8% 100,0

% 

% within 

EAV15 

56,0% 70,4% 57,1% 74,3% 73,3% 50,0% 67,6% 60,3% 

% of Total 35,6% 4,9% 3,1% 6,7% 2,8% 1,3% 5,9% 60,3% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 109 8 9 9 4 5 11 155 

% within 

Agrupamento 

70,3% 5,2% 5,8% 5,8% 2,6% 3,2% 7,1% 100,0

% 

% within 

EAV15 

44,0% 29,6% 42,9% 25,7% 26,7% 50,0% 32,4% 39,7% 

% of Total 27,9% 2,1% 2,3% 2,3% 1,0% 1,3% 2,8% 39,7% 

Total Count 248 27 21 35 15 10 34 390 

% within 

Agrupamento 

63,6% 6,9% 5,4% 9,0% 3,8% 2,6% 8,7% 100,0

% 

% within 

EAV15 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 63,6% 6,9% 5,4% 9,0% 3,8% 2,6% 8,7% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV16 Crosstabulation 

 

EAV16 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam Agrupamento 1 Count 93 44 21 37 10 10 20 235 
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ento Regular % within 

Agrupamento 

39,6% 18,7% 8,9% 15,7% 4,3% 4,3% 8,5% 100,0

% 

% within 

EAV16 

62,0% 67,7% 52,5% 60,7% 43,5% 50,0% 62,5% 60,1% 

% of Total 23,8% 11,3% 5,4% 9,5% 2,6% 2,6% 5,1% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 57 21 19 24 13 10 12 156 

% within 

Agrupamento 

36,5% 13,5% 12,2% 15,4% 8,3% 6,4% 7,7% 100,0

% 

% within 

EAV16 

38,0% 32,3% 47,5% 39,3% 56,5% 50,0% 37,5% 39,9% 

% of Total 14,6% 5,4% 4,9% 6,1% 3,3% 2,6% 3,1% 39,9% 

Total Count 150 65 40 61 23 20 32 391 

% within 

Agrupamento 

38,4% 16,6% 10,2% 15,6% 5,9% 5,1% 8,2% 100,0

% 

% within 

EAV16 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 38,4% 16,6% 10,2% 15,6% 5,9% 5,1% 8,2% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV19 Crosstabulation 

 

EAV19 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

Agrupam Agrupamento 1 Count 101 22 27 45 13 7 20 235 
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ento Regular % within 

Agrupamento 

43,0% 9,4% 11,5% 19,1% 5,5% 3,0% 8,5% 100,0

% 

% within 

EAV19 

60,5% 57,9% 61,4% 60,0% 56,5% 50,0% 66,7% 60,1% 

% of Total 25,8% 5,6% 6,9% 11,5% 3,3% 1,8% 5,1% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 66 16 17 30 10 7 10 156 

% within 

Agrupamento 

42,3% 10,3% 10,9% 19,2% 6,4% 4,5% 6,4% 100,0

% 

% within 

EAV19 

39,5% 42,1% 38,6% 40,0% 43,5% 50,0% 33,3% 39,9% 

% of Total 16,9% 4,1% 4,3% 7,7% 2,6% 1,8% 2,6% 39,9% 

Total Count 167 38 44 75 23 14 30 391 

% within 

Agrupamento 

42,7% 9,7% 11,3% 19,2% 5,9% 3,6% 7,7% 100,0

% 

% within 

EAV19 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 42,7% 9,7% 11,3% 19,2% 5,9% 3,6% 7,7% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV22 Crosstabulation 

 

EAV22 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  
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Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 105 25 14 38 17 14 22 235 

% within 

Agrupamento 

44,7% 10,6% 6,0% 16,2% 7,2% 6,0% 9,4% 100,0

% 

% within 

EAV22 

56,5% 65,8% 56,0% 70,4% 81,0% 70,0% 50,0% 60,6% 

% of Total 27,1% 6,4% 3,6% 9,8% 4,4% 3,6% 5,7% 60,6% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 81 13 11 16 4 6 22 153 

% within 

Agrupamento 

52,9% 8,5% 7,2% 10,5% 2,6% 3,9% 14,4% 100,0

% 

% within 

EAV22 

43,5% 34,2% 44,0% 29,6% 19,0% 30,0% 50,0% 39,4% 

% of Total 20,9% 3,4% 2,8% 4,1% 1,0% 1,5% 5,7% 39,4% 

Total Count 186 38 25 54 21 20 44 388 

% within 

Agrupamento 

47,9% 9,8% 6,4% 13,9% 5,4% 5,2% 11,3% 100,0

% 

% within 

EAV22 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 47,9% 9,8% 6,4% 13,9% 5,4% 5,2% 11,3% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV28 Crosstabulation 

 

EAV28 

Total 

Máximo 

acordo 

Muito 

acordo 

Concor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Discor

do 

Pouco 

acordo 

Mínimo 

acordo 

Agrupam Agrupamento 1 Count 100 35 26 37 18 5 14 235 
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ento Regular % within 

Agrupamento 

42,6% 14,9% 11,1% 15,7% 7,7% 2,1% 6,0% 100,0

% 

% within 

EAV28 

60,6% 64,8% 60,5% 61,7% 66,7% 50,0% 45,2% 60,3% 

% of Total 25,6% 9,0% 6,7% 9,5% 4,6% 1,3% 3,6% 60,3% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 65 19 17 23 9 5 17 155 

% within 

Agrupamento 

41,9% 12,3% 11,0% 14,8% 5,8% 3,2% 11,0% 100,0

% 

% within 

EAV28 

39,4% 35,2% 39,5% 38,3% 33,3% 50,0% 54,8% 39,7% 

% of Total 16,7% 4,9% 4,4% 5,9% 2,3% 1,3% 4,4% 39,7% 

Total Count 165 54 43 60 27 10 31 390 

% within 

Agrupamento 

42,3% 13,8% 11,0% 15,4% 6,9% 2,6% 7,9% 100,0

% 

% within 

EAV28 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 42,3% 13,8% 11,0% 15,4% 6,9% 2,6% 7,9% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV29 Crosstabulation 

 

EAV29 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam Agrupamento 1 Count 107 43 25 33 7 9 11 235 
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ento Regular % within 

Agrupamento 

45,5% 18,3% 10,6% 14,0% 3,0% 3,8% 4,7% 100,0

% 

% within 

EAV29 

57,2% 68,3% 59,5% 64,7% 50,0% 64,3% 55,0% 60,1% 

% of Total 27,4% 11,0% 6,4% 8,4% 1,8% 2,3% 2,8% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 80 20 17 18 7 5 9 156 

% within 

Agrupamento 

51,3% 12,8% 10,9% 11,5% 4,5% 3,2% 5,8% 100,0

% 

% within 

EAV29 

42,8% 31,7% 40,5% 35,3% 50,0% 35,7% 45,0% 39,9% 

% of Total 20,5% 5,1% 4,3% 4,6% 1,8% 1,3% 2,3% 39,9% 

Total Count 187 63 42 51 14 14 20 391 

% within 

Agrupamento 

47,8% 16,1% 10,7% 13,0% 3,6% 3,6% 5,1% 100,0

% 

% within 

EAV29 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 47,8% 16,1% 10,7% 13,0% 3,6% 3,6% 5,1% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV33 Crosstabulation 

 

EAV33 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam Agrupamento 1 Count 106 34 24 41 8 11 11 235 
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ento Regular % within 

Agrupamento 

45,1% 14,5% 10,2% 17,4% 3,4% 4,7% 4,7% 100,0

% 

% within 

EAV33 

58,6% 63,0% 64,9% 64,1% 53,3% 64,7% 50,0% 60,3% 

% of Total 27,2% 8,7% 6,2% 10,5% 2,1% 2,8% 2,8% 60,3% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 75 20 13 23 7 6 11 155 

% within 

Agrupamento 

48,4% 12,9% 8,4% 14,8% 4,5% 3,9% 7,1% 100,0

% 

% within 

EAV33 

41,4% 37,0% 35,1% 35,9% 46,7% 35,3% 50,0% 39,7% 

% of Total 19,2% 5,1% 3,3% 5,9% 1,8% 1,5% 2,8% 39,7% 

Total Count 181 54 37 64 15 17 22 390 

% within 

Agrupamento 

46,4% 13,8% 9,5% 16,4% 3,8% 4,4% 5,6% 100,0

% 

% within 

EAV33 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 46,4% 13,8% 9,5% 16,4% 3,8% 4,4% 5,6% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idade * EAV1 Crosstabulation 

 

EAV1 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 10 1 7 6 6 3 8 41 
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% within 

idade 

24,4% 2,4% 17,1% 14,6% 14,6% 7,3% 19,5% 100,0

% 

% within 

EAV1 

14,7% 5,3% 18,9% 10,5% 11,8% 6,1% 7,3% 10,5% 

% of Total 2,6% ,3% 1,8% 1,5% 1,5% ,8% 2,0% 10,5% 

13 Count 20 7 11 16 9 13 37 113 

% within 

idade 

17,7% 6,2% 9,7% 14,2% 8,0% 11,5% 32,7% 100,0

% 

% within 

EAV1 

29,4% 36,8% 29,7% 28,1% 17,6% 26,5% 33,6% 28,9% 

% of Total 5,1% 1,8% 2,8% 4,1% 2,3% 3,3% 9,5% 28,9% 

14 Count 18 8 9 22 14 22 31 124 

% within 

idade 

14,5% 6,5% 7,3% 17,7% 11,3% 17,7% 25,0% 100,0

% 

% within 

EAV1 

26,5% 42,1% 24,3% 38,6% 27,5% 44,9% 28,2% 31,7% 

% of Total 4,6% 2,0% 2,3% 5,6% 3,6% 5,6% 7,9% 31,7% 

15 Count 12 3 5 11 14 8 21 74 

% within 

idade 

16,2% 4,1% 6,8% 14,9% 18,9% 10,8% 28,4% 100,0

% 

% within 

EAV1 

17,6% 15,8% 13,5% 19,3% 27,5% 16,3% 19,1% 18,9% 

% of Total 3,1% ,8% 1,3% 2,8% 3,6% 2,0% 5,4% 18,9% 

16 Count 4 0 4 1 4 2 13 28 

% within 

idade 

14,3% ,0% 14,3% 3,6% 14,3% 7,1% 46,4% 100,0

% 

% within 

EAV1 

5,9% ,0% 10,8% 1,8% 7,8% 4,1% 11,8% 7,2% 

% of Total 1,0% ,0% 1,0% ,3% 1,0% ,5% 3,3% 7,2% 

17 Count 4 0 1 1 4 1 0 11 

% within 

idade 

36,4% ,0% 9,1% 9,1% 36,4% 9,1% ,0% 100,0

% 

% within 

EAV1 

5,9% ,0% 2,7% 1,8% 7,8% 2,0% ,0% 2,8% 

% of Total 1,0% ,0% ,3% ,3% 1,0% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 68 19 37 57 51 49 110 391 

% within 

idade 

17,4% 4,9% 9,5% 14,6% 13,0% 12,5% 28,1% 100,0

% 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 605  

 

% within 

EAV1 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 17,4% 4,9% 9,5% 14,6% 13,0% 12,5% 28,1% 100,0

% 

 

idade * EAV4 Crosstabulation 

 

EAV4 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

dscordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 30 0 3 2 4 0 2 41 

% within 

idade 

73,2% ,0% 7,3% 4,9% 9,8% ,0% 4,9% 100,0% 

% within 

EAV4 

11,5% ,0% 11,1% 8,7% 21,1% ,0% 15,4% 10,5% 

% of Total 7,7% ,0% ,8% ,5% 1,0% ,0% ,5% 10,5% 

13 Count 83 10 7 3 3 2 5 113 

% within 

idade 

73,5% 8,8% 6,2% 2,7% 2,7% 1,8% 4,4% 100,0% 

% within 

EAV4 

31,7% 25,0% 25,9% 13,0% 15,8% 33,3% 38,5% 29,0% 

% of Total 21,3% 2,6% 1,8% ,8% ,8% ,5% 1,3% 29,0% 

14 Count 75 20 11 6 7 2 3 124 

% within 

idade 

60,5% 16,1% 8,9% 4,8% 5,6% 1,6% 2,4% 100,0% 

% within 

EAV4 

28,6% 50,0% 40,7% 26,1% 36,8% 33,3% 23,1% 31,8% 

% of Total 19,2% 5,1% 2,8% 1,5% 1,8% ,5% ,8% 31,8% 

15 Count 53 5 3 8 2 1 1 73 

% within 

idade 

72,6% 6,8% 4,1% 11,0% 2,7% 1,4% 1,4% 100,0% 

% within 

EAV4 

20,2% 12,5% 11,1% 34,8% 10,5% 16,7% 7,7% 18,7% 

% of Total 13,6% 1,3% ,8% 2,1% ,5% ,3% ,3% 18,7% 

16 Count 14 1 3 4 3 1 2 28 

% within 

idade 

50,0% 3,6% 10,7% 14,3% 10,7% 3,6% 7,1% 100,0% 
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% within 

EAV4 

5,3% 2,5% 11,1% 17,4% 15,8% 16,7% 15,4% 7,2% 

% of Total 3,6% ,3% ,8% 1,0% ,8% ,3% ,5% 7,2% 

17 Count 7 4 0 0 0 0 0 11 

% within 

idade 

63,6% 36,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

EAV4 

2,7% 10,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 1,8% 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 262 40 27 23 19 6 13 390 

% within 

idade 

67,2% 10,3% 6,9% 5,9% 4,9% 1,5% 3,3% 100,0% 

% within 

EAV4 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 67,2% 10,3% 6,9% 5,9% 4,9% 1,5% 3,3% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idade * EAV5 Crosstabulation 

 

EAV5 Total 

Máximo 

acordo 

Muito 

acordo 

Concord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Discord

o 

Pouco 

acordo 

Mínimo 

acordo  

idade 12 Count 16 3 5 9 2 1 5 41 
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% within 

idade 

39,0% 7,3% 12,2% 22,0% 4,9% 2,4% 12,2% 100,0% 

% within 

EAV5 

8,5% 7,9% 20,0% 16,1% 11,8% 4,3% 11,4% 10,5% 

% of Total 4,1% ,8% 1,3% 2,3% ,5% ,3% 1,3% 10,5% 

13 Count 62 9 8 15 4 6 9 113 

% within 

idade 

54,9% 8,0% 7,1% 13,3% 3,5% 5,3% 8,0% 100,0% 

% within 

EAV5 

33,0% 23,7% 32,0% 26,8% 23,5% 26,1% 20,5% 28,9% 

% of Total 15,9% 2,3% 2,0% 3,8% 1,0% 1,5% 2,3% 28,9% 

14 Count 58 14 7 22 4 9 10 124 

% within 

idade 

46,8% 11,3% 5,6% 17,7% 3,2% 7,3% 8,1% 100,0% 

% within 

EAV5 

30,9% 36,8% 28,0% 39,3% 23,5% 39,1% 22,7% 31,7% 

% of Total 14,8% 3,6% 1,8% 5,6% 1,0% 2,3% 2,6% 31,7% 

15 Count 38 9 2 7 4 2 12 74 

% within 

idade 

51,4% 12,2% 2,7% 9,5% 5,4% 2,7% 16,2% 100,0% 

% within 

EAV5 

20,2% 23,7% 8,0% 12,5% 23,5% 8,7% 27,3% 18,9% 

% of Total 9,7% 2,3% ,5% 1,8% 1,0% ,5% 3,1% 18,9% 

16 Count 9 2 2 2 3 3 7 28 

% within 

idade 

32,1% 7,1% 7,1% 7,1% 10,7% 10,7% 25,0% 100,0% 

% within 

EAV5 

4,8% 5,3% 8,0% 3,6% 17,6% 13,0% 15,9% 7,2% 

% of Total 2,3% ,5% ,5% ,5% ,8% ,8% 1,8% 7,2% 

17 Count 5 1 1 1 0 2 1 11 

% within 

idade 

45,5% 9,1% 9,1% 9,1% ,0% 18,2% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV5 

2,7% 2,6% 4,0% 1,8% ,0% 8,7% 2,3% 2,8% 

% of Total 1,3% ,3% ,3% ,3% ,0% ,5% ,3% 2,8% 

Total Count 188 38 25 56 17 23 44 391 

% within 

idade 

48,1% 9,7% 6,4% 14,3% 4,3% 5,9% 11,3% 100,0% 
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% within 

EAV5 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 48,1% 9,7% 6,4% 14,3% 4,3% 5,9% 11,3% 100,0% 

 

idade * EAV9 Crosstabulation 

 

EAV9 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 5 4 4 5 4 2 17 41 

% within 

idade 

12,2% 9,8% 9,8% 12,2% 9,8% 4,9% 41,5% 100,0% 

% within 

EAV9 

7,5% 14,3% 12,9% 11,9% 10,3% 4,5% 12,1% 10,5% 

% of Total 1,3% 1,0% 1,0% 1,3% 1,0% ,5% 4,3% 10,5% 

13 Count 26 8 5 12 9 13 40 113 

% within 

idade 

23,0% 7,1% 4,4% 10,6% 8,0% 11,5% 35,4% 100,0% 

% within 

EAV9 

38,8% 28,6% 16,1% 28,6% 23,1% 29,5% 28,6% 28,9% 

% of Total 6,6% 2,0% 1,3% 3,1% 2,3% 3,3% 10,2% 28,9% 

14 Count 18 7 11 12 19 20 37 124 

% within 

idade 

14,5% 5,6% 8,9% 9,7% 15,3% 16,1% 29,8% 100,0% 

% within 

EAV9 

26,9% 25,0% 35,5% 28,6% 48,7% 45,5% 26,4% 31,7% 

% of Total 4,6% 1,8% 2,8% 3,1% 4,9% 5,1% 9,5% 31,7% 

15 Count 10 5 5 10 4 5 35 74 

% within 

idade 

13,5% 6,8% 6,8% 13,5% 5,4% 6,8% 47,3% 100,0% 

% within 

EAV9 

14,9% 17,9% 16,1% 23,8% 10,3% 11,4% 25,0% 18,9% 

% of Total 2,6% 1,3% 1,3% 2,6% 1,0% 1,3% 9,0% 18,9% 

16 Count 6 3 2 2 3 3 9 28 

% within 

idade 

21,4% 10,7% 7,1% 7,1% 10,7% 10,7% 32,1% 100,0% 

% within 

EAV9 

9,0% 10,7% 6,5% 4,8% 7,7% 6,8% 6,4% 7,2% 
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% of Total 1,5% ,8% ,5% ,5% ,8% ,8% 2,3% 7,2% 

17 Count 2 1 4 1 0 1 2 11 

% within 

idade 

18,2% 9,1% 36,4% 9,1% ,0% 9,1% 18,2% 100,0% 

% within 

EAV9 

3,0% 3,6% 12,9% 2,4% ,0% 2,3% 1,4% 2,8% 

% of Total ,5% ,3% 1,0% ,3% ,0% ,3% ,5% 2,8% 

Total Count 67 28 31 42 39 44 140 391 

% within 

idade 

17,1% 7,2% 7,9% 10,7% 10,0% 11,3% 35,8% 100,0% 

% within 

EAV9 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 17,1% 7,2% 7,9% 10,7% 10,0% 11,3% 35,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idade * EAV11 Crosstabulation 

 

EAV11 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 35 2 1 2 0 0 1 41 
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% within 

idade 

85,4% 4,9% 2,4% 4,9% ,0% ,0% 2,4% 100,0% 

% within 

EAV11 

10,8% 12,5% 11,1% 11,1% ,0% ,0% 7,7% 10,5% 

% of Total 9,0% ,5% ,3% ,5% ,0% ,0% ,3% 10,5% 

13 Count 101 2 1 2 1 0 6 113 

% within 

idade 

89,4% 1,8% ,9% 1,8% ,9% ,0% 5,3% 100,0% 

% within 

EAV11 

31,2% 12,5% 11,1% 11,1% 16,7% ,0% 46,2% 28,9% 

% of Total 25,8% ,5% ,3% ,5% ,3% ,0% 1,5% 28,9% 

14 Count 98 4 2 10 3 4 3 124 

% within 

idade 

79,0% 3,2% 1,6% 8,1% 2,4% 3,2% 2,4% 100,0% 

% within 

EAV11 

30,2% 25,0% 22,2% 55,6% 50,0% 80,0% 23,1% 31,7% 

% of Total 25,1% 1,0% ,5% 2,6% ,8% 1,0% ,8% 31,7% 

15 Count 66 3 2 3 0 0 0 74 

% within 

idade 

89,2% 4,1% 2,7% 4,1% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

EAV11 

20,4% 18,8% 22,2% 16,7% ,0% ,0% ,0% 18,9% 

% of Total 16,9% ,8% ,5% ,8% ,0% ,0% ,0% 18,9% 

16 Count 17 2 3 1 2 0 3 28 

% within 

idade 

60,7% 7,1% 10,7% 3,6% 7,1% ,0% 10,7% 100,0% 

% within 

EAV11 

5,2% 12,5% 33,3% 5,6% 33,3% ,0% 23,1% 7,2% 

% of Total 4,3% ,5% ,8% ,3% ,5% ,0% ,8% 7,2% 

17 Count 7 3 0 0 0 1 0 11 

% within 

idade 

63,6% 27,3% ,0% ,0% ,0% 9,1% ,0% 100,0% 

% within 

EAV11 

2,2% 18,8% ,0% ,0% ,0% 20,0% ,0% 2,8% 

% of Total 1,8% ,8% ,0% ,0% ,0% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 324 16 9 18 6 5 13 391 

% within 

idade 

82,9% 4,1% 2,3% 4,6% 1,5% 1,3% 3,3% 100,0% 
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% within 

EAV11 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 82,9% 4,1% 2,3% 4,6% 1,5% 1,3% 3,3% 100,0% 

idade * EAV15 Crosstabulation 

 

EAV15 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 25 5 0 5 1 1 4 41 

% within 

idade 

61,0% 12,2% ,0% 12,2% 2,4% 2,4% 9,8% 100,0% 

% within 

EAV15 

10,1% 18,5% ,0% 14,3% 6,7% 10,0% 11,8% 10,5% 

% of Total 6,4% 1,3% ,0% 1,3% ,3% ,3% 1,0% 10,5% 

13 Count 79 3 5 9 5 3 9 113 

% within 

idade 

69,9% 2,7% 4,4% 8,0% 4,4% 2,7% 8,0% 100,0% 

% within 

EAV15 

31,9% 11,1% 23,8% 25,7% 33,3% 30,0% 26,5% 29,0% 

% of Total 20,3% ,8% 1,3% 2,3% 1,3% ,8% 2,3% 29,0% 

14 Count 73 10 10 12 5 3 11 124 

% within 

idade 

58,9% 8,1% 8,1% 9,7% 4,0% 2,4% 8,9% 100,0% 

% within 

EAV15 

29,4% 37,0% 47,6% 34,3% 33,3% 30,0% 32,4% 31,8% 

% of Total 18,7% 2,6% 2,6% 3,1% 1,3% ,8% 2,8% 31,8% 

15 Count 51 5 4 3 3 3 4 73 

% within 

idade 

69,9% 6,8% 5,5% 4,1% 4,1% 4,1% 5,5% 100,0% 

% within 

EAV15 

20,6% 18,5% 19,0% 8,6% 20,0% 30,0% 11,8% 18,7% 

% of Total 13,1% 1,3% 1,0% ,8% ,8% ,8% 1,0% 18,7% 

16 Count 15 3 2 4 1 0 3 28 

% within 

idade 

53,6% 10,7% 7,1% 14,3% 3,6% ,0% 10,7% 100,0% 

% within 

EAV15 

6,0% 11,1% 9,5% 11,4% 6,7% ,0% 8,8% 7,2% 

% of Total 3,8% ,8% ,5% 1,0% ,3% ,0% ,8% 7,2% 
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17 Count 5 1 0 2 0 0 3 11 

% within 

idade 

45,5% 9,1% ,0% 18,2% ,0% ,0% 27,3% 100,0% 

% within 

EAV15 

2,0% 3,7% ,0% 5,7% ,0% ,0% 8,8% 2,8% 

% of Total 1,3% ,3% ,0% ,5% ,0% ,0% ,8% 2,8% 

Total Count 248 27 21 35 15 10 34 390 

% within 

idade 

63,6% 6,9% 5,4% 9,0% 3,8% 2,6% 8,7% 100,0% 

% within 

EAV15 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 63,6% 6,9% 5,4% 9,0% 3,8% 2,6% 8,7% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idade * EAV16 Crosstabulation 

 

EAV16 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

idade 12 Count 16 4 8 6 2 1 4 41 
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% within 

idade 

39,0% 9,8% 19,5% 14,6% 4,9% 2,4% 9,8% 100,0% 

% within 

EAV16 

10,7% 6,2% 20,0% 9,8% 8,7% 5,0% 12,5% 10,5% 

% of Total 4,1% 1,0% 2,0% 1,5% ,5% ,3% 1,0% 10,5% 

13 Count 41 25 9 15 6 5 12 113 

% within 

idade 

36,3% 22,1% 8,0% 13,3% 5,3% 4,4% 10,6% 100,0% 

% within 

EAV16 

27,3% 38,5% 22,5% 24,6% 26,1% 25,0% 37,5% 28,9% 

% of Total 10,5% 6,4% 2,3% 3,8% 1,5% 1,3% 3,1% 28,9% 

14 Count 45 21 10 20 10 9 9 124 

% within 

idade 

36,3% 16,9% 8,1% 16,1% 8,1% 7,3% 7,3% 100,0% 

% within 

EAV16 

30,0% 32,3% 25,0% 32,8% 43,5% 45,0% 28,1% 31,7% 

% of Total 11,5% 5,4% 2,6% 5,1% 2,6% 2,3% 2,3% 31,7% 

15 Count 35 8 7 14 3 5 2 74 

% within 

idade 

47,3% 10,8% 9,5% 18,9% 4,1% 6,8% 2,7% 100,0% 

% within 

EAV16 

23,3% 12,3% 17,5% 23,0% 13,0% 25,0% 6,3% 18,9% 

% of Total 9,0% 2,0% 1,8% 3,6% ,8% 1,3% ,5% 18,9% 

16 Count 9 6 3 4 1 0 5 28 

% within 

idade 

32,1% 21,4% 10,7% 14,3% 3,6% ,0% 17,9% 100,0% 

% within 

EAV16 

6,0% 9,2% 7,5% 6,6% 4,3% ,0% 15,6% 7,2% 

% of Total 2,3% 1,5% ,8% 1,0% ,3% ,0% 1,3% 7,2% 

17 Count 4 1 3 2 1 0 0 11 

% within 

idade 

36,4% 9,1% 27,3% 18,2% 9,1% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

EAV16 

2,7% 1,5% 7,5% 3,3% 4,3% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 1,0% ,3% ,8% ,5% ,3% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 150 65 40 61 23 20 32 391 

% within 

idade 

38,4% 16,6% 10,2% 15,6% 5,9% 5,1% 8,2% 100,0% 
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% within 

EAV16 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 38,4% 16,6% 10,2% 15,6% 5,9% 5,1% 8,2% 100,0% 

 

idade * EAV19 Crosstabulation 

 

EAV19 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 16 5 6 11 2 0 1 41 

% within 

idade 

39,0% 12,2% 14,6% 26,8% 4,9% ,0% 2,4% 100,0% 

% within 

EAV19 

9,6% 13,2% 13,6% 14,7% 8,7% ,0% 3,3% 10,5% 

% of Total 4,1% 1,3% 1,5% 2,8% ,5% ,0% ,3% 10,5% 

13 Count 64 6 12 16 3 6 6 113 

% within 

idade 

56,6% 5,3% 10,6% 14,2% 2,7% 5,3% 5,3% 100,0% 

% within 

EAV19 

38,3% 15,8% 27,3% 21,3% 13,0% 42,9% 20,0% 28,9% 

% of Total 16,4% 1,5% 3,1% 4,1% ,8% 1,5% 1,5% 28,9% 

14 Count 42 18 13 27 11 5 8 124 

% within 

idade 

33,9% 14,5% 10,5% 21,8% 8,9% 4,0% 6,5% 100,0% 

% within 

EAV19 

25,1% 47,4% 29,5% 36,0% 47,8% 35,7% 26,7% 31,7% 

% of Total 10,7% 4,6% 3,3% 6,9% 2,8% 1,3% 2,0% 31,7% 

15 Count 33 5 9 15 5 2 5 74 

% within 

idade 

44,6% 6,8% 12,2% 20,3% 6,8% 2,7% 6,8% 100,0% 

% within 

EAV19 

19,8% 13,2% 20,5% 20,0% 21,7% 14,3% 16,7% 18,9% 

% of Total 8,4% 1,3% 2,3% 3,8% 1,3% ,5% 1,3% 18,9% 

16 Count 8 3 1 4 2 1 9 28 

% within 

idade 

28,6% 10,7% 3,6% 14,3% 7,1% 3,6% 32,1% 100,0% 

% within 

EAV19 

4,8% 7,9% 2,3% 5,3% 8,7% 7,1% 30,0% 7,2% 
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% of Total 2,0% ,8% ,3% 1,0% ,5% ,3% 2,3% 7,2% 

17 Count 4 1 3 2 0 0 1 11 

% within 

idade 

36,4% 9,1% 27,3% 18,2% ,0% ,0% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV19 

2,4% 2,6% 6,8% 2,7% ,0% ,0% 3,3% 2,8% 

% of Total 1,0% ,3% ,8% ,5% ,0% ,0% ,3% 2,8% 

Total Count 167 38 44 75 23 14 30 391 

% within 

idade 

42,7% 9,7% 11,3% 19,2% 5,9% 3,6% 7,7% 100,0% 

% within 

EAV19 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,7% 9,7% 11,3% 19,2% 5,9% 3,6% 7,7% 100,0% 

 

idade * EAV22 Crosstabulation 

 

EAV22 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 17 5 1 9 2 0 7 41 

% within 

idade 

41,5% 12,2% 2,4% 22,0% 4,9% ,0% 17,1% 100,0% 

% within 

EAV22 

9,1% 13,2% 4,0% 16,7% 9,5% ,0% 15,9% 10,6% 

% of Total 4,4% 1,3% ,3% 2,3% ,5% ,0% 1,8% 10,6% 

13 Count 55 11 6 16 5 9 10 112 

% within 

idade 

49,1% 9,8% 5,4% 14,3% 4,5% 8,0% 8,9% 100,0% 

% within 

EAV22 

29,6% 28,9% 24,0% 29,6% 23,8% 45,0% 22,7% 28,9% 

% of Total 14,2% 2,8% 1,5% 4,1% 1,3% 2,3% 2,6% 28,9% 

14 Count 60 11 8 16 9 8 11 123 

% within 

idade 

48,8% 8,9% 6,5% 13,0% 7,3% 6,5% 8,9% 100,0% 

% within 

EAV22 

32,3% 28,9% 32,0% 29,6% 42,9% 40,0% 25,0% 31,7% 

% of Total 15,5% 2,8% 2,1% 4,1% 2,3% 2,1% 2,8% 31,7% 
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15 Count 41 7 6 7 3 2 7 73 

% within 

idade 

56,2% 9,6% 8,2% 9,6% 4,1% 2,7% 9,6% 100,0% 

% within 

EAV22 

22,0% 18,4% 24,0% 13,0% 14,3% 10,0% 15,9% 18,8% 

% of Total 10,6% 1,8% 1,5% 1,8% ,8% ,5% 1,8% 18,8% 

16 Count 8 3 3 4 1 1 8 28 

% within 

idade 

28,6% 10,7% 10,7% 14,3% 3,6% 3,6% 28,6% 100,0% 

% within 

EAV22 

4,3% 7,9% 12,0% 7,4% 4,8% 5,0% 18,2% 7,2% 

% of Total 2,1% ,8% ,8% 1,0% ,3% ,3% 2,1% 7,2% 

17 Count 5 1 1 2 1 0 1 11 

% within 

idade 

45,5% 9,1% 9,1% 18,2% 9,1% ,0% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV22 

2,7% 2,6% 4,0% 3,7% 4,8% ,0% 2,3% 2,8% 

% of Total 1,3% ,3% ,3% ,5% ,3% ,0% ,3% 2,8% 

Total Count 186 38 25 54 21 20 44 388 

% within 

idade 

47,9% 9,8% 6,4% 13,9% 5,4% 5,2% 11,3% 100,0% 

% within 

EAV22 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,9% 9,8% 6,4% 13,9% 5,4% 5,2% 11,3% 100,0% 

 

idade * EAV28 Crosstabulation 

 

EAV28 Total 

Máximo 

acordo 

Muito 

acordo 

Concord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo Discordo 

Pouco 

acordo 

Mínimo 

acordo  

idade 12 Count 18 7 3 8 1 0 4 41 

% within 

idade 

43,9% 17,1% 7,3% 19,5% 2,4% ,0% 9,8% 100,0% 

% within 

EAV28 

10,9% 13,0% 7,0% 13,3% 3,7% ,0% 12,9% 10,5% 

% of Total 4,6% 1,8% ,8% 2,1% ,3% ,0% 1,0% 10,5% 

13 Count 54 14 11 16 10 2 6 113 
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% within 

idade 

47,8% 12,4% 9,7% 14,2% 8,8% 1,8% 5,3% 100,0% 

% within 

EAV28 

32,7% 25,9% 25,6% 26,7% 37,0% 20,0% 19,4% 29,0% 

% of Total 13,8% 3,6% 2,8% 4,1% 2,6% ,5% 1,5% 29,0% 

14 Count 49 18 15 23 11 1 6 123 

% within 

idade 

39,8% 14,6% 12,2% 18,7% 8,9% ,8% 4,9% 100,0% 

% within 

EAV28 

29,7% 33,3% 34,9% 38,3% 40,7% 10,0% 19,4% 31,5% 

% of Total 12,6% 4,6% 3,8% 5,9% 2,8% ,3% 1,5% 31,5% 

15 Count 28 12 9 9 5 4 7 74 

% within 

idade 

37,8% 16,2% 12,2% 12,2% 6,8% 5,4% 9,5% 100,0% 

% within 

EAV28 

17,0% 22,2% 20,9% 15,0% 18,5% 40,0% 22,6% 19,0% 

% of Total 7,2% 3,1% 2,3% 2,3% 1,3% 1,0% 1,8% 19,0% 

16 Count 12 1 3 4 0 2 6 28 

% within 

idade 

42,9% 3,6% 10,7% 14,3% ,0% 7,1% 21,4% 100,0% 

% within 

EAV28 

7,3% 1,9% 7,0% 6,7% ,0% 20,0% 19,4% 7,2% 

% of Total 3,1% ,3% ,8% 1,0% ,0% ,5% 1,5% 7,2% 

17 Count 4 2 2 0 0 1 2 11 

% within 

idade 

36,4% 18,2% 18,2% ,0% ,0% 9,1% 18,2% 100,0% 

% within 

EAV28 

2,4% 3,7% 4,7% ,0% ,0% 10,0% 6,5% 2,8% 

% of Total 1,0% ,5% ,5% ,0% ,0% ,3% ,5% 2,8% 

Total Count 165 54 43 60 27 10 31 390 

% within 

idade 

42,3% 13,8% 11,0% 15,4% 6,9% 2,6% 7,9% 100,0% 

% within 

EAV28 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,3% 13,8% 11,0% 15,4% 6,9% 2,6% 7,9% 100,0% 

 

idade * EAV29 Crosstabulation 

 EAV29 Total 
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Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 19 8 2 8 2 1 1 41 

% within 

idade 

46,3% 19,5% 4,9% 19,5% 4,9% 2,4% 2,4% 100,0% 

% within 

EAV29 

10,2% 12,7% 4,8% 15,7% 14,3% 7,1% 5,0% 10,5% 

% of Total 4,9% 2,0% ,5% 2,0% ,5% ,3% ,3% 10,5% 

13 Count 53 22 11 15 4 2 6 113 

% within 

idade 

46,9% 19,5% 9,7% 13,3% 3,5% 1,8% 5,3% 100,0% 

% within 

EAV29 

28,3% 34,9% 26,2% 29,4% 28,6% 14,3% 30,0% 28,9% 

% of Total 13,6% 5,6% 2,8% 3,8% 1,0% ,5% 1,5% 28,9% 

14 Count 63 17 13 16 5 6 4 124 

% within 

idade 

50,8% 13,7% 10,5% 12,9% 4,0% 4,8% 3,2% 100,0% 

% within 

EAV29 

33,7% 27,0% 31,0% 31,4% 35,7% 42,9% 20,0% 31,7% 

% of Total 16,1% 4,3% 3,3% 4,1% 1,3% 1,5% 1,0% 31,7% 

15 Count 37 8 13 7 2 3 4 74 

% within 

idade 

50,0% 10,8% 17,6% 9,5% 2,7% 4,1% 5,4% 100,0% 

% within 

EAV29 

19,8% 12,7% 31,0% 13,7% 14,3% 21,4% 20,0% 18,9% 

% of Total 9,5% 2,0% 3,3% 1,8% ,5% ,8% 1,0% 18,9% 

16 Count 12 4 2 4 1 1 4 28 

% within 

idade 

42,9% 14,3% 7,1% 14,3% 3,6% 3,6% 14,3% 100,0% 

% within 

EAV29 

6,4% 6,3% 4,8% 7,8% 7,1% 7,1% 20,0% 7,2% 

% of Total 3,1% 1,0% ,5% 1,0% ,3% ,3% 1,0% 7,2% 

17 Count 3 4 1 1 0 1 1 11 

% within 

idade 

27,3% 36,4% 9,1% 9,1% ,0% 9,1% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV29 

1,6% 6,3% 2,4% 2,0% ,0% 7,1% 5,0% 2,8% 
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% of Total ,8% 1,0% ,3% ,3% ,0% ,3% ,3% 2,8% 

Total Count 187 63 42 51 14 14 20 391 

% within 

idade 

47,8% 16,1% 10,7% 13,0% 3,6% 3,6% 5,1% 100,0% 

% within 

EAV29 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,8% 16,1% 10,7% 13,0% 3,6% 3,6% 5,1% 100,0% 

 

idade * EAV33 Crosstabulation 

 

EAV33 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 22 4 5 7 1 0 2 41 

% within 

idade 

53,7% 9,8% 12,2% 17,1% 2,4% ,0% 4,9% 100,0% 

% within 

EAV33 

12,2% 7,4% 13,5% 10,9% 6,7% ,0% 9,1% 10,5% 

% of Total 5,6% 1,0% 1,3% 1,8% ,3% ,0% ,5% 10,5% 

13 Count 60 15 8 13 5 7 5 113 

% within 

idade 

53,1% 13,3% 7,1% 11,5% 4,4% 6,2% 4,4% 100,0% 

% within 

EAV33 

33,1% 27,8% 21,6% 20,3% 33,3% 41,2% 22,7% 29,0% 

% of Total 15,4% 3,8% 2,1% 3,3% 1,3% 1,8% 1,3% 29,0% 

14 Count 47 25 15 22 3 5 6 123 

% within 

idade 

38,2% 20,3% 12,2% 17,9% 2,4% 4,1% 4,9% 100,0% 

% within 

EAV33 

26,0% 46,3% 40,5% 34,4% 20,0% 29,4% 27,3% 31,5% 

% of Total 12,1% 6,4% 3,8% 5,6% ,8% 1,3% 1,5% 31,5% 

15 Count 36 6 6 14 6 0 6 74 

% within 

idade 

48,6% 8,1% 8,1% 18,9% 8,1% ,0% 8,1% 100,0% 

% within 

EAV33 

19,9% 11,1% 16,2% 21,9% 40,0% ,0% 27,3% 19,0% 

% of Total 9,2% 1,5% 1,5% 3,6% 1,5% ,0% 1,5% 19,0% 
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16 Count 12 1 2 7 0 4 2 28 

% within 

idade 

42,9% 3,6% 7,1% 25,0% ,0% 14,3% 7,1% 100,0% 

% within 

EAV33 

6,6% 1,9% 5,4% 10,9% ,0% 23,5% 9,1% 7,2% 

% of Total 3,1% ,3% ,5% 1,8% ,0% 1,0% ,5% 7,2% 

17 Count 4 3 1 1 0 1 1 11 

% within 

idade 

36,4% 27,3% 9,1% 9,1% ,0% 9,1% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV33 

2,2% 5,6% 2,7% 1,6% ,0% 5,9% 4,5% 2,8% 

% of Total 1,0% ,8% ,3% ,3% ,0% ,3% ,3% 2,8% 

Total Count 181 54 37 64 15 17 22 390 

% within 

idade 

46,4% 13,8% 9,5% 16,4% 3,8% 4,4% 5,6% 100,0% 

% within 

EAV33 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 46,4% 13,8% 9,5% 16,4% 3,8% 4,4% 5,6% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV2 Crosstabulation 

 EAV2 Total 
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Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminino Count 64 27 18 36 11 7 35 198 

% within 

sexo 

32,3% 13,6% 9,1% 18,2% 5,6% 3,5% 17,7% 100,0% 

% within 

EAV2 

62,7% 51,9% 45,0% 56,3% 55,0% 29,2% 39,3% 50,6% 

% of Total 16,4% 6,9% 4,6% 9,2% 2,8% 1,8% 9,0% 50,6% 

Masculin

o 

Count 38 25 22 28 9 17 54 193 

% within 

sexo 

19,7% 13,0% 11,4% 14,5% 4,7% 8,8% 28,0% 100,0% 

% within 

EAV2 

37,3% 48,1% 55,0% 43,8% 45,0% 70,8% 60,7% 49,4% 

% of Total 9,7% 6,4% 5,6% 7,2% 2,3% 4,3% 13,8% 49,4% 

Total Count 102 52 40 64 20 24 89 391 

% within 

sexo 

26,1% 13,3% 10,2% 16,4% 5,1% 6,1% 22,8% 100,0% 

% within 

EAV2 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 26,1% 13,3% 10,2% 16,4% 5,1% 6,1% 22,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV31 Crosstabulation 

 EAV31 Total 
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Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminin

o 

Count 111 33 19 11 5 3 16 198 

% within 

sexo 

56,1% 16,7% 9,6% 5,6% 2,5% 1,5% 8,1% 100,0

% 

% within 

EAV31 

59,4% 54,1% 47,5% 33,3% 29,4% 20,0% 42,1% 50,6% 

% of Total 28,4% 8,4% 4,9% 2,8% 1,3% ,8% 4,1% 50,6% 

Masculi

no 

Count 76 28 21 22 12 12 22 193 

% within 

sexo 

39,4% 14,5% 10,9% 11,4% 6,2% 6,2% 11,4% 100,0

% 

% within 

EAV31 

40,6% 45,9% 52,5% 66,7% 70,6% 80,0% 57,9% 49,4% 

% of Total 19,4% 7,2% 5,4% 5,6% 3,1% 3,1% 5,6% 49,4% 

Total Count 187 61 40 33 17 15 38 391 

% within 

sexo 

47,8% 15,6% 10,2% 8,4% 4,3% 3,8% 9,7% 100,0

% 

% within 

EAV31 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 47,8% 15,6% 10,2% 8,4% 4,3% 3,8% 9,7% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV35 Crosstabulation 
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EAV35 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminin

o 

Count 104 25 17 22 11 6 13 198 

% within 

sexo 

52,5% 12,6% 8,6% 11,1% 5,6% 3,0% 6,6% 100,0

% 

% within 

EAV35 

63,0% 61,0% 43,6% 44,0% 42,3% 35,3% 24,5% 50,6% 

% of Total 26,6% 6,4% 4,3% 5,6% 2,8% 1,5% 3,3% 50,6% 

Masculi

no 

Count 61 16 22 28 15 11 40 193 

% within 

sexo 

31,6% 8,3% 11,4% 14,5% 7,8% 5,7% 20,7% 100,0

% 

% within 

EAV35 

37,0% 39,0% 56,4% 56,0% 57,7% 64,7% 75,5% 49,4% 

% of Total 15,6% 4,1% 5,6% 7,2% 3,8% 2,8% 10,2% 49,4% 

Total Count 165 41 39 50 26 17 53 391 

% within 

sexo 

42,2% 10,5% 10,0% 12,8% 6,6% 4,3% 13,6% 100,0

% 

% within 

EAV35 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 42,2% 10,5% 10,0% 12,8% 6,6% 4,3% 13,6% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV38 Crosstabulation 

 EAV38 Total 
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Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminin

o 

Count 76 34 26 27 20 9 6 198 

% within 

sexo 

38,4% 17,2% 13,1% 13,6% 10,1% 4,5% 3,0% 100,0% 

% within 

EAV38 

51,7% 58,6% 60,5% 45,0% 57,1% 64,3% 17,6% 50,6% 

% of Total 19,4% 8,7% 6,6% 6,9% 5,1% 2,3% 1,5% 50,6% 

Masculin

o 

Count 71 24 17 33 15 5 28 193 

% within 

sexo 

36,8% 12,4% 8,8% 17,1% 7,8% 2,6% 14,5% 100,0% 

% within 

EAV38 

48,3% 41,4% 39,5% 55,0% 42,9% 35,7% 82,4% 49,4% 

% of Total 18,2% 6,1% 4,3% 8,4% 3,8% 1,3% 7,2% 49,4% 

Total Count 147 58 43 60 35 14 34 391 

% within 

sexo 

37,6% 14,8% 11,0% 15,3% 9,0% 3,6% 8,7% 100,0% 

% within 

EAV38 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 37,6% 14,8% 11,0% 15,3% 9,0% 3,6% 8,7% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV39 Crosstabulation 

 EAV39 Total 
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Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminin

o 

Count 87 32 21 21 15 7 15 198 

% within 

sexo 

43,9% 16,2% 10,6% 10,6% 7,6% 3,5% 7,6% 100,0% 

% within 

EAV39 

56,5% 57,1% 43,8% 41,2% 51,7% 41,2% 41,7% 50,6% 

% of Total 22,3% 8,2% 5,4% 5,4% 3,8% 1,8% 3,8% 50,6% 

Masculin

o 

Count 67 24 27 30 14 10 21 193 

% within 

sexo 

34,7% 12,4% 14,0% 15,5% 7,3% 5,2% 10,9% 100,0% 

% within 

EAV39 

43,5% 42,9% 56,3% 58,8% 48,3% 58,8% 58,3% 49,4% 

% of Total 17,1% 6,1% 6,9% 7,7% 3,6% 2,6% 5,4% 49,4% 

Total Count 154 56 48 51 29 17 36 391 

% within 

sexo 

39,4% 14,3% 12,3% 13,0% 7,4% 4,3% 9,2% 100,0% 

% within 

EAV39 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 39,4% 14,3% 12,3% 13,0% 7,4% 4,3% 9,2% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV40 Crosstabulation 
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EAV40 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminino Count 106 32 13 17 7 9 14 198 

% within 

sexo 

53,5% 16,2% 6,6% 8,6% 3,5% 4,5% 7,1% 100,0% 

% within 

EAV40 

57,3% 57,1% 36,1% 41,5% 38,9% 50,0% 37,8% 50,6% 

% of Total 27,1% 8,2% 3,3% 4,3% 1,8% 2,3% 3,6% 50,6% 

Masculin

o 

Count 79 24 23 24 11 9 23 193 

% within 

sexo 

40,9% 12,4% 11,9% 12,4% 5,7% 4,7% 11,9% 100,0% 

% within 

EAV40 

42,7% 42,9% 63,9% 58,5% 61,1% 50,0% 62,2% 49,4% 

% of Total 20,2% 6,1% 5,9% 6,1% 2,8% 2,3% 5,9% 49,4% 

Total Count 185 56 36 41 18 18 37 391 

% within 

sexo 

47,3% 14,3% 9,2% 10,5% 4,6% 4,6% 9,5% 100,0% 

% within 

EAV40 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,3% 14,3% 9,2% 10,5% 4,6% 4,6% 9,5% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 627  

 

 

 

ano * EAV2 Crosstabulation 

 

EAV2 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 45 15 6 22 3 4 32 127 

% within 

ano 

35,4% 11,8% 4,7% 17,3% 2,4% 3,1% 25,2% 100,0% 

% within 

EAV2 

44,1% 28,8% 15,0% 34,4% 15,0% 16,7% 36,0% 32,5% 

% of Total 11,5% 3,8% 1,5% 5,6% ,8% 1,0% 8,2% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 36 21 16 18 13 12 29 145 

% within 

ano 

24,8% 14,5% 11,0% 12,4% 9,0% 8,3% 20,0% 100,0% 

% within 

EAV2 

35,3% 40,4% 40,0% 28,1% 65,0% 50,0% 32,6% 37,1% 

% of Total 9,2% 5,4% 4,1% 4,6% 3,3% 3,1% 7,4% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 21 16 18 24 4 8 28 119 

% within 

ano 

17,6% 13,4% 15,1% 20,2% 3,4% 6,7% 23,5% 100,0% 

% within 

EAV2 

20,6% 30,8% 45,0% 37,5% 20,0% 33,3% 31,5% 30,4% 

% of Total 5,4% 4,1% 4,6% 6,1% 1,0% 2,0% 7,2% 30,4% 

Total Count 102 52 40 64 20 24 89 391 

% within 

ano 

26,1% 13,3% 10,2% 16,4% 5,1% 6,1% 22,8% 100,0% 

% within 

EAV2 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 26,1% 13,3% 10,2% 16,4% 5,1% 6,1% 22,8% 100,0% 
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ano * EAV31 Crosstabulation 

 

EAV31 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

ano 7º 

Ano 

Count 65 21 5 7 7 4 18 127 

% within ano 51,2% 16,5% 3,9% 5,5% 5,5% 3,1% 14,2% 100,0% 

% within 

EAV31 

34,8% 34,4% 12,5% 21,2% 41,2% 26,7% 47,4% 32,5% 

% of Total 16,6% 5,4% 1,3% 1,8% 1,8% 1,0% 4,6% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 78 13 17 18 5 6 8 145 

% within ano 53,8% 9,0% 11,7% 12,4% 3,4% 4,1% 5,5% 100,0% 

% within 

EAV31 

41,7% 21,3% 42,5% 54,5% 29,4% 40,0% 21,1% 37,1% 

% of Total 19,9% 3,3% 4,3% 4,6% 1,3% 1,5% 2,0% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 44 27 18 8 5 5 12 119 

% within ano 37,0% 22,7% 15,1% 6,7% 4,2% 4,2% 10,1% 100,0% 

% within 

EAV31 

23,5% 44,3% 45,0% 24,2% 29,4% 33,3% 31,6% 30,4% 

% of Total 11,3% 6,9% 4,6% 2,0% 1,3% 1,3% 3,1% 30,4% 

Total Count 187 61 40 33 17 15 38 391 

% within ano 47,8% 15,6% 10,2% 8,4% 4,3% 3,8% 9,7% 100,0% 

% within 

EAV31 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,8% 15,6% 10,2% 8,4% 4,3% 3,8% 9,7% 100,0% 
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ano * EAV35 Crosstabulation 

 

EAV35 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 67 18 8 9 6 5 14 127 

% within ano 52,8% 14,2% 6,3% 7,1% 4,7% 3,9% 11,0% 100,0% 

% within 

EAV35 

40,6% 43,9% 20,5% 18,0% 23,1% 29,4% 26,4% 32,5% 

% of Total 17,1% 4,6% 2,0% 2,3% 1,5% 1,3% 3,6% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 56 13 16 23 10 6 21 145 

% within ano 38,6% 9,0% 11,0% 15,9% 6,9% 4,1% 14,5% 100,0% 

% within 

EAV35 

33,9% 31,7% 41,0% 46,0% 38,5% 35,3% 39,6% 37,1% 

% of Total 14,3% 3,3% 4,1% 5,9% 2,6% 1,5% 5,4% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 42 10 15 18 10 6 18 119 

% within ano 35,3% 8,4% 12,6% 15,1% 8,4% 5,0% 15,1% 100,0% 

% within 

EAV35 

25,5% 24,4% 38,5% 36,0% 38,5% 35,3% 34,0% 30,4% 

% of Total 10,7% 2,6% 3,8% 4,6% 2,6% 1,5% 4,6% 30,4% 

Total Count 165 41 39 50 26 17 53 391 

% within ano 42,2% 10,5% 10,0% 12,8% 6,6% 4,3% 13,6% 100,0% 

% within 

EAV35 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,2% 10,5% 10,0% 12,8% 6,6% 4,3% 13,6% 100,0% 
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ano * EAV38 Crosstabulation 

 

EAV38 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

ano 7º 

Ano 

Count 54 18 8 23 7 5 12 127 

% within ano 42,5% 14,2% 6,3% 18,1% 5,5% 3,9% 9,4% 100,0% 

% within 

EAV38 

36,7% 31,0% 18,6% 38,3% 20,0% 35,7% 35,3% 32,5% 

% of Total 13,8% 4,6% 2,0% 5,9% 1,8% 1,3% 3,1% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 59 26 15 15 10 3 17 145 

% within ano 40,7% 17,9% 10,3% 10,3% 6,9% 2,1% 11,7% 100,0% 

% within 

EAV38 

40,1% 44,8% 34,9% 25,0% 28,6% 21,4% 50,0% 37,1% 

% of Total 15,1% 6,6% 3,8% 3,8% 2,6% ,8% 4,3% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 34 14 20 22 18 6 5 119 

% within ano 28,6% 11,8% 16,8% 18,5% 15,1% 5,0% 4,2% 100,0% 

% within 

EAV38 

23,1% 24,1% 46,5% 36,7% 51,4% 42,9% 14,7% 30,4% 

% of Total 8,7% 3,6% 5,1% 5,6% 4,6% 1,5% 1,3% 30,4% 

Total Count 147 58 43 60 35 14 34 391 

% within ano 37,6% 14,8% 11,0% 15,3% 9,0% 3,6% 8,7% 100,0% 

% within 

EAV38 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 37,6% 14,8% 11,0% 15,3% 9,0% 3,6% 8,7% 100,0% 
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ano * EAV39 Crosstabulation 

 

EAV39 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

ano 7º 

Ano 

Count 50 26 6 14 10 8 13 127 

% within 

ano 

39,4% 20,5% 4,7% 11,0% 7,9% 6,3% 10,2% 100,0% 

% within 

EAV39 

32,5% 46,4% 12,5% 27,5% 34,5% 47,1% 36,1% 32,5% 

% of Total 12,8% 6,6% 1,5% 3,6% 2,6% 2,0% 3,3% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 67 17 21 15 9 4 12 145 

% within 

ano 

46,2% 11,7% 14,5% 10,3% 6,2% 2,8% 8,3% 100,0% 

% within 

EAV39 

43,5% 30,4% 43,8% 29,4% 31,0% 23,5% 33,3% 37,1% 

% of Total 17,1% 4,3% 5,4% 3,8% 2,3% 1,0% 3,1% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 37 13 21 22 10 5 11 119 

% within 

ano 

31,1% 10,9% 17,6% 18,5% 8,4% 4,2% 9,2% 100,0% 

% within 

EAV39 

24,0% 23,2% 43,8% 43,1% 34,5% 29,4% 30,6% 30,4% 

% of Total 9,5% 3,3% 5,4% 5,6% 2,6% 1,3% 2,8% 30,4% 

Total Count 154 56 48 51 29 17 36 391 

% within 

ano 

39,4% 14,3% 12,3% 13,0% 7,4% 4,3% 9,2% 100,0% 

% within 

EAV39 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 39,4% 14,3% 12,3% 13,0% 7,4% 4,3% 9,2% 100,0% 
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ano * EAV40 Crosstabulation 

 

EAV40 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 67 14 12 9 8 6 11 127 

% within ano 52,8% 11,0% 9,4% 7,1% 6,3% 4,7% 8,7% 100,0% 

% within 

EAV40 

36,2% 25,0% 33,3% 22,0% 44,4% 33,3% 29,7% 32,5% 

% of Total 17,1% 3,6% 3,1% 2,3% 2,0% 1,5% 2,8% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 72 22 10 18 6 4 13 145 

% within ano 49,7% 15,2% 6,9% 12,4% 4,1% 2,8% 9,0% 100,0% 

% within 

EAV40 

38,9% 39,3% 27,8% 43,9% 33,3% 22,2% 35,1% 37,1% 

% of Total 18,4% 5,6% 2,6% 4,6% 1,5% 1,0% 3,3% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 46 20 14 14 4 8 13 119 

% within ano 38,7% 16,8% 11,8% 11,8% 3,4% 6,7% 10,9% 100,0% 

% within 

EAV40 

24,9% 35,7% 38,9% 34,1% 22,2% 44,4% 35,1% 30,4% 

% of Total 11,8% 5,1% 3,6% 3,6% 1,0% 2,0% 3,3% 30,4% 

Total Count 185 56 36 41 18 18 37 391 

% within ano 47,3% 14,3% 9,2% 10,5% 4,6% 4,6% 9,5% 100,0% 

% within 

EAV40 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,3% 14,3% 9,2% 10,5% 4,6% 4,6% 9,5% 100,0% 
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Agrupamento * EAV2 Crosstabulation 

 

EAV2 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Conco

rdo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupa

mento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 61 27 27 38 15 18 49 235 

% within 

Agrupamento 

26,0% 11,5% 11,5% 16,2% 6,4% 7,7% 20,9% 100,0

% 

% within 

EAV2 

59,8% 51,9% 67,5% 59,4% 75,0% 75,0% 55,1% 60,1

% 

% of Total 15,6% 6,9% 6,9% 9,7% 3,8% 4,6% 12,5% 60,1

% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 41 25 13 26 5 6 40 156 

% within 

Agrupamento 

26,3% 16,0% 8,3% 16,7% 3,2% 3,8% 25,6% 100,0

% 

% within 

EAV2 

40,2% 48,1% 32,5% 40,6% 25,0% 25,0% 44,9% 39,9

% 

% of Total 10,5% 6,4% 3,3% 6,6% 1,3% 1,5% 10,2% 39,9

% 

Total Count 102 52 40 64 20 24 89 391 

% within 

Agrupamento 

26,1% 13,3% 10,2% 16,4% 5,1% 6,1% 22,8% 100,0

% 

% within 

EAV2 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 26,1% 13,3% 10,2% 16,4% 5,1% 6,1% 22,8% 100,0

% 
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Agrupamento * EAV31 Crosstabulation 

 

EAV31 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Disco

rdo 

Nem 

concord

o nem 

discordo 

Conco

rdo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupa

mento 

Agrupamento 

1 Regular 

Count 111 30 26 26 14 7 21 235 

% within 

Agrupamento 

47,2% 12,8% 11,1% 11,1% 6,0% 3,0% 8,9% 100,0

% 

% within 

EAV31 

59,4% 49,2% 65,0% 78,8% 82,4% 46,7% 55,3% 60,1

% 

% of Total 28,4% 7,7% 6,6% 6,6% 3,6% 1,8% 5,4% 60,1

% 

Agrupamento 

2 TEIP 

Count 76 31 14 7 3 8 17 156 

% within 

Agrupamento 

48,7% 19,9% 9,0% 4,5% 1,9% 5,1% 10,9% 100,0

% 

% within 

EAV31 

40,6% 50,8% 35,0% 21,2% 17,6% 53,3% 44,7% 39,9

% 

% of Total 19,4% 7,9% 3,6% 1,8% ,8% 2,0% 4,3% 39,9

% 

Total Count 187 61 40 33 17 15 38 391 

% within 

Agrupamento 

47,8% 15,6% 10,2% 8,4% 4,3% 3,8% 9,7% 100,0

% 

% within 

EAV31 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 47,8% 15,6% 10,2% 8,4% 4,3% 3,8% 9,7% 100,0

% 
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Agrupamento * EAV35 Crosstabulation 

 

EAV35 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Conco

rdo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 97 24 22 35 18 14 25 235 

% within 

Agrupamento 

41,3% 10,2% 9,4% 14,9% 7,7% 6,0% 10,6% 100,0

% 

% within 

EAV35 

58,8% 58,5% 56,4% 70,0% 69,2% 82,4% 47,2% 60,1

% 

% of Total 24,8% 6,1% 5,6% 9,0% 4,6% 3,6% 6,4% 60,1

% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 68 17 17 15 8 3 28 156 

% within 

Agrupamento 

43,6% 10,9% 10,9% 9,6% 5,1% 1,9% 17,9% 100,0

% 

% within 

EAV35 

41,2% 41,5% 43,6% 30,0% 30,8% 17,6% 52,8% 39,9

% 

% of Total 17,4% 4,3% 4,3% 3,8% 2,0% ,8% 7,2% 39,9

% 

Total Count 165 41 39 50 26 17 53 391 

% within 

Agrupamento 

42,2% 10,5% 10,0% 12,8% 6,6% 4,3% 13,6% 100,0

% 

% within 

EAV35 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 42,2% 10,5% 10,0% 12,8% 6,6% 4,3% 13,6% 100,0

% 

 

 

 

 

EAV38 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Conco

rdo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam Agrupamento 1 Count 87 36 22 35 26 9 20 235 
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ento Regular % within 

Agrupamento 

37,0% 15,3% 9,4% 14,9% 11,1% 3,8% 8,5% 100,0

% 

% within 

EAV38 

59,2% 62,1% 51,2% 58,3% 74,3% 64,3% 58,8% 60,1

% 

% of Total 22,3% 9,2% 5,6% 9,0% 6,6% 2,3% 5,1% 60,1

% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 60 22 21 25 9 5 14 156 

% within 

Agrupamento 

38,5% 14,1% 13,5% 16,0% 5,8% 3,2% 9,0% 100,0

% 

% within 

EAV38 

40,8% 37,9% 48,8% 41,7% 25,7% 35,7% 41,2% 39,9

% 

% of Total 15,3% 5,6% 5,4% 6,4% 2,3% 1,3% 3,6% 39,9

% 

Total Count 147 58 43 60 35 14 34 391 

% within 

Agrupamento 

37,6% 14,8% 11,0% 15,3% 9,0% 3,6% 8,7% 100,0

% 

% within 

EAV38 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 37,6% 14,8% 11,0% 15,3% 9,0% 3,6% 8,7% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV39 Crosstabulation 

 

EAV39 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam Agrupamento 1 Count 96 33 25 32 23 10 16 235 
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ento Regular % within 

Agrupamento 

40,9% 14,0% 10,6% 13,6% 9,8% 4,3% 6,8% 100,0

% 

% within 

EAV39 

62,3% 58,9% 52,1% 62,7% 79,3% 58,8% 44,4% 60,1% 

% of Total 24,6% 8,4% 6,4% 8,2% 5,9% 2,6% 4,1% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 58 23 23 19 6 7 20 156 

% within 

Agrupamento 

37,2% 14,7% 14,7% 12,2% 3,8% 4,5% 12,8% 100,0

% 

% within 

EAV39 

37,7% 41,1% 47,9% 37,3% 20,7% 41,2% 55,6% 39,9% 

% of Total 14,8% 5,9% 5,9% 4,9% 1,5% 1,8% 5,1% 39,9% 

Total Count 154 56 48 51 29 17 36 391 

% within 

Agrupamento 

39,4% 14,3% 12,3% 13,0% 7,4% 4,3% 9,2% 100,0

% 

% within 

EAV39 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 39,4% 14,3% 12,3% 13,0% 7,4% 4,3%   9,2% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAV40 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 116 32 20 26 11 11 19 235 

% within 

Agrupamento 

49,4% 13,6% 8,5% 11,1% 4,7% 4,7% 8,1% 100,0

% 
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% within 

EAV40 

62,7% 57,1% 55,6% 63,4% 61,1% 61,1% 51,4% 60,1% 

% of Total 29,7% 8,2% 5,1% 6,6% 2,8% 2,8% 4,9% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 69 24 16 15 7 7 18 156 

% within 

Agrupamento 

44,2% 15,4% 10,3% 9,6% 4,5% 4,5% 11,5% 100,0

% 

% within 

EAV40 

37,3% 42,9% 44,4% 36,6% 38,9% 38,9% 48,6% 39,9% 

% of Total 17,6% 6,1% 4,1% 3,8% 1,8% 1,8% 4,6% 39,9% 

Total Count 185 56 36 41 18 18 37 391 

% within 

Agrupamento 

47,3% 14,3% 9,2% 10,5% 4,6% 4,6% 9,5% 100,0

% 

% within 

EAV40 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 47,3% 14,3% 9,2% 10,5% 4,6% 4,6% 9,5% 100,0

% 

 

idade * EAV2 Crosstabulation 

 

EAV2 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo Concordo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

idade 12 Count 12 9 4 8 0 1 7 41 

% within 

idade 

29,3% 22,0% 9,8% 19,5% ,0% 2,4% 17,1% 100,0% 

% within 

EAV2 

11,8% 17,3% 10,0% 12,5% ,0% 4,2% 7,9% 10,5% 

% of Total 3,1% 2,3% 1,0% 2,0% ,0% ,3% 1,8% 10,5% 

13 Count 32 14 5 19 5 8 30 113 

% within 

idade 

28,3% 12,4% 4,4% 16,8% 4,4% 7,1% 26,5% 100,0% 

% within 

EAV2 

31,4% 26,9% 12,5% 29,7% 25,0% 33,3% 33,7% 28,9% 

% of Total 8,2% 3,6% 1,3% 4,9% 1,3% 2,0% 7,7% 28,9% 

14 Count 36 10 17 18 11 6 26 124 

% within 

idade 

29,0% 8,1% 13,7% 14,5% 8,9% 4,8% 21,0% 100,0% 
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% within 

EAV2 

35,3% 19,2% 42,5% 28,1% 55,0% 25,0% 29,2% 31,7% 

% of Total 9,2% 2,6% 4,3% 4,6% 2,8% 1,5% 6,6% 31,7% 

15 Count 18 15 8 12 3 3 15 74 

% within 

idade 

24,3% 20,3% 10,8% 16,2% 4,1% 4,1% 20,3% 100,0% 

% within 

EAV2 

17,6% 28,8% 20,0% 18,8% 15,0% 12,5% 16,9% 18,9% 

% of Total 4,6% 3,8% 2,0% 3,1% ,8% ,8% 3,8% 18,9% 

16 Count 2 4 3 4 1 4 10 28 

% within 

idade 

7,1% 14,3% 10,7% 14,3% 3,6% 14,3% 35,7% 100,0% 

% within 

EAV2 

2,0% 7,7% 7,5% 6,3% 5,0% 16,7% 11,2% 7,2% 

% of Total ,5% 1,0% ,8% 1,0% ,3% 1,0% 2,6% 7,2% 

17 Count 2 0 3 3 0 2 1 11 

% within 

idade 

18,2% ,0% 27,3% 27,3% ,0% 18,2% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV2 

2,0% ,0% 7,5% 4,7% ,0% 8,3% 1,1% 2,8% 

% of Total ,5% ,0% ,8% ,8% ,0% ,5% ,3% 2,8% 

Total Count 102 52 40 64 20 24 89 391 

% within 

idade 

26,1% 13,3% 10,2% 16,4% 5,1% 6,1% 22,8% 100,0% 

% within 

EAV2 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 26,1% 13,3% 10,2% 16,4% 5,1% 6,1% 22,8% 100,0% 

 

idade * EAV31 Crosstabulation 

 

EAV31 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo Concordo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 20 5 3 3 2 0 8 41 

% within 

idade 

48,8% 12,2% 7,3% 7,3% 4,9% ,0% 19,5% 100,0% 

% within 

EAV31 

10,7% 8,2% 7,5% 9,1% 11,8% ,0% 21,1% 10,5% 
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% of Total 5,1% 1,3% ,8% ,8% ,5% ,0% 2,0% 10,5% 

13 Count 64 16 7 6 5 7 8 113 

% within 

idade 

56,6% 14,2% 6,2% 5,3% 4,4% 6,2% 7,1% 100,0% 

% within 

EAV31 

34,2% 26,2% 17,5% 18,2% 29,4% 46,7% 21,1% 28,9% 

% of Total 16,4% 4,1% 1,8% 1,5% 1,3% 1,8% 2,0% 28,9% 

14 Count 58 15 18 16 6 4 7 124 

% within 

idade 

46,8% 12,1% 14,5% 12,9% 4,8% 3,2% 5,6% 100,0% 

% within 

EAV31 

31,0% 24,6% 45,0% 48,5% 35,3% 26,7% 18,4% 31,7% 

% of Total 14,8% 3,8% 4,6% 4,1% 1,5% 1,0% 1,8% 31,7% 

15 Count 30 18 8 2 3 4 9 74 

% within 

idade 

40,5% 24,3% 10,8% 2,7% 4,1% 5,4% 12,2% 100,0% 

% within 

EAV31 

16,0% 29,5% 20,0% 6,1% 17,6% 26,7% 23,7% 18,9% 

% of Total 7,7% 4,6% 2,0% ,5% ,8% 1,0% 2,3% 18,9% 

16 Count 9 5 4 5 1 0 4 28 

% within 

idade 

32,1% 17,9% 14,3% 17,9% 3,6% ,0% 14,3% 100,0% 

% within 

EAV31 

4,8% 8,2% 10,0% 15,2% 5,9% ,0% 10,5% 7,2% 

% of Total 2,3% 1,3% 1,0% 1,3% ,3% ,0% 1,0% 7,2% 

17 Count 6 2 0 1 0 0 2 11 

% within 

idade 

54,5% 18,2% ,0% 9,1% ,0% ,0% 18,2% 100,0% 

% within 

EAV31 

3,2% 3,3% ,0% 3,0% ,0% ,0% 5,3% 2,8% 

% of Total 1,5% ,5% ,0% ,3% ,0% ,0% ,5% 2,8% 

Total Count 187 61 40 33 17 15 38 391 

% within 

idade 

47,8% 15,6% 10,2% 8,4% 4,3% 3,8% 9,7% 100,0% 

% within 

EAV31 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,8% 15,6% 10,2% 8,4% 4,3% 3,8% 9,7% 100,0% 
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idade * EAV35 Crosstabulation 

 

EAV35 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 19 7 1 3 2 2 7 41 

% within 

idade 

46,3% 17,1% 2,4% 7,3% 4,9% 4,9% 17,1% 100,0% 

% within 

EAV35 

11,5% 17,1% 2,6% 6,0% 7,7% 11,8% 13,2% 10,5% 

% of Total 4,9% 1,8% ,3% ,8% ,5% ,5% 1,8% 10,5% 

13 Count 56 16 8 12 5 5 11 113 

% within 

idade 

49,6% 14,2% 7,1% 10,6% 4,4% 4,4% 9,7% 100,0% 

% within 

EAV35 

33,9% 39,0% 20,5% 24,0% 19,2% 29,4% 20,8% 28,9% 

% of Total 14,3% 4,1% 2,0% 3,1% 1,3% 1,3% 2,8% 28,9% 

14 Count 45 10 18 22 8 6 15 124 

% within 

idade 

36,3% 8,1% 14,5% 17,7% 6,5% 4,8% 12,1% 100,0% 

% within 

EAV35 

27,3% 24,4% 46,2% 44,0% 30,8% 35,3% 28,3% 31,7% 

% of Total 11,5% 2,6% 4,6% 5,6% 2,0% 1,5% 3,8% 31,7% 

15 Count 27 7 10 9 8 1 12 74 

% within 

idade 

36,5% 9,5% 13,5% 12,2% 10,8% 1,4% 16,2% 100,0% 

% within 

EAV35 

16,4% 17,1% 25,6% 18,0% 30,8% 5,9% 22,6% 18,9% 

% of Total 6,9% 1,8% 2,6% 2,3% 2,0% ,3% 3,1% 18,9% 

16 Count 12 0 2 2 3 2 7 28 

% within 

idade 

42,9% ,0% 7,1% 7,1% 10,7% 7,1% 25,0% 100,0% 

% within 

EAV35 

7,3% ,0% 5,1% 4,0% 11,5% 11,8% 13,2% 7,2% 

% of Total 3,1% ,0% ,5% ,5% ,8% ,5% 1,8% 7,2% 

17 Count 6 1 0 2 0 1 1 11 
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% within 

idade 

54,5% 9,1% ,0% 18,2% ,0% 9,1% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV35 

3,6% 2,4% ,0% 4,0% ,0% 5,9% 1,9% 2,8% 

% of Total 1,5% ,3% ,0% ,5% ,0% ,3% ,3% 2,8% 

Total Count 165 41 39 50 26 17 53 391 

% within 

idade 

42,2% 10,5% 10,0% 12,8% 6,6% 4,3% 13,6% 100,0% 

% within 

EAV35 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,2% 10,5% 10,0% 12,8% 6,6% 4,3% 13,6% 100,0% 

 

idade * EAV38 Crosstabulation 

 

EAV38 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo Concordo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 17 3 5 8 3 0 5 41 

% within 

idade 

41,5% 7,3% 12,2% 19,5% 7,3% ,0% 12,2% 100,0% 

% within 

EAV38 

11,6% 5,2% 11,6% 13,3% 8,6% ,0% 14,7% 10,5% 

% of Total 4,3% ,8% 1,3% 2,0% ,8% ,0% 1,3% 10,5% 

13 Count 47 21 7 16 5 5 12 113 

% within 

idade 

41,6% 18,6% 6,2% 14,2% 4,4% 4,4% 10,6% 100,0% 

% within 

EAV38 

32,0% 36,2% 16,3% 26,7% 14,3% 35,7% 35,3% 28,9% 

% of Total 12,0% 5,4% 1,8% 4,1% 1,3% 1,3% 3,1% 28,9% 

14 Count 46 22 16 16 13 2 9 124 

% within 

idade 

37,1% 17,7% 12,9% 12,9% 10,5% 1,6% 7,3% 100,0% 

% within 

EAV38 

31,3% 37,9% 37,2% 26,7% 37,1% 14,3% 26,5% 31,7% 

% of Total 11,8% 5,6% 4,1% 4,1% 3,3% ,5% 2,3% 31,7% 

15 Count 20 8 9 15 12 4 6 74 

% within 

idade 

27,0% 10,8% 12,2% 20,3% 16,2% 5,4% 8,1% 100,0% 
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% within 

EAV38 

13,6% 13,8% 20,9% 25,0% 34,3% 28,6% 17,6% 18,9% 

% of Total 5,1% 2,0% 2,3% 3,8% 3,1% 1,0% 1,5% 18,9% 

16 Count 11 2 6 4 1 2 2 28 

% within 

idade 

39,3% 7,1% 21,4% 14,3% 3,6% 7,1% 7,1% 100,0% 

% within 

EAV38 

7,5% 3,4% 14,0% 6,7% 2,9% 14,3% 5,9% 7,2% 

% of Total 2,8% ,5% 1,5% 1,0% ,3% ,5% ,5% 7,2% 

17 Count 6 2 0 1 1 1 0 11 

% within 

idade 

54,5% 18,2% ,0% 9,1% 9,1% 9,1% ,0% 100,0% 

% within 

EAV38 

4,1% 3,4% ,0% 1,7% 2,9% 7,1% ,0% 2,8% 

% of Total 1,5% ,5% ,0% ,3% ,3% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 147 58 43 60 35 14 34 391 

% within 

idade 

37,6% 14,8% 11,0% 15,3% 9,0% 3,6% 8,7% 100,0% 

% within 

EAV38 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 37,6% 14,8% 11,0% 15,3% 9,0% 3,6% 8,7% 100,0% 

 

idade * EAV39 Crosstabulation 

 

EAV39 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo Concordo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 15 9 2 7 4 0 4 41 

% within 

idade 

36,6% 22,0% 4,9% 17,1% 9,8% ,0% 9,8% 100,0% 

% within 

EAV39 

9,7% 16,1% 4,2% 13,7% 13,8% ,0% 11,1% 10,5% 

% of Total 3,8% 2,3% ,5% 1,8% 1,0% ,0% 1,0% 10,5% 

13 Count 52 19 7 12 11 5 7 113 

% within 

idade 

46,0% 16,8% 6,2% 10,6% 9,7% 4,4% 6,2% 100,0% 
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% within 

EAV39 

33,8% 33,9% 14,6% 23,5% 37,9% 29,4% 19,4% 28,9% 

% of Total 13,3% 4,9% 1,8% 3,1% 2,8% 1,3% 1,8% 28,9% 

14 Count 53 19 17 13 6 10 6 124 

% within 

idade 

42,7% 15,3% 13,7% 10,5% 4,8% 8,1% 4,8% 100,0% 

% within 

EAV39 

34,4% 33,9% 35,4% 25,5% 20,7% 58,8% 16,7% 31,7% 

% of Total 13,6% 4,9% 4,3% 3,3% 1,5% 2,6% 1,5% 31,7% 

15 Count 19 7 16 13 5 0 14 74 

% within 

idade 

25,7% 9,5% 21,6% 17,6% 6,8% ,0% 18,9% 100,0% 

% within 

EAV39 

12,3% 12,5% 33,3% 25,5% 17,2% ,0% 38,9% 18,9% 

% of Total 4,9% 1,8% 4,1% 3,3% 1,3% ,0% 3,6% 18,9% 

16 Count 10 0 5 5 2 1 5 28 

% within 

idade 

35,7% ,0% 17,9% 17,9% 7,1% 3,6% 17,9% 100,0% 

% within 

EAV39 

6,5% ,0% 10,4% 9,8% 6,9% 5,9% 13,9% 7,2% 

% of Total 2,6% ,0% 1,3% 1,3% ,5% ,3% 1,3% 7,2% 

17 Count 5 2 1 1 1 1 0 11 

% within 

idade 

45,5% 18,2% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% ,0% 100,0% 

% within 

EAV39 

3,2% 3,6% 2,1% 2,0% 3,4% 5,9% ,0% 2,8% 

% of Total 1,3% ,5% ,3% ,3% ,3% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 154 56 48 51 29 17 36 391 

% within 

idade 

39,4% 14,3% 12,3% 13,0% 7,4% 4,3% 9,2% 100,0% 

% within 

EAV39 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 39,4% 14,3% 12,3% 13,0% 7,4% 4,3% 9,2% 100,0% 

 

 

 

 

idade * EAV40 Crosstabulation 
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EAV40 Total 

Mínimo 

acordo pouco acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem discordo Concordo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 23 3 2 4 3 2 4 41 

% within idade 56,1% 7,3% 4,9% 9,8% 7,3% 4,9% 9,8% 100,0% 

% within EAV40 12,4% 5,4% 5,6% 9,8% 16,7% 11,1% 10,8% 10,5% 

% of Total 5,9% ,8% ,5% 1,0% ,8% ,5% 1,0% 10,5% 

13 Count 65 13 9 12 6 3 5 113 

% within idade 57,5% 11,5% 8,0% 10,6% 5,3% 2,7% 4,4% 100,0% 

% within EAV40 35,1% 23,2% 25,0% 29,3% 33,3% 16,7% 13,5% 28,9% 

% of Total 16,6% 3,3% 2,3% 3,1% 1,5% ,8% 1,3% 28,9% 

14 Count 54 22 13 14 4 6 11 124 

% within idade 43,5% 17,7% 10,5% 11,3% 3,2% 4,8% 8,9% 100,0% 

% within EAV40 29,2% 39,3% 36,1% 34,1% 22,2% 33,3% 29,7% 31,7% 

% of Total 13,8% 5,6% 3,3% 3,6% 1,0% 1,5% 2,8% 31,7% 

15 Count 27 13 8 9 2 3 12 74 

% within idade 36,5% 17,6% 10,8% 12,2% 2,7% 4,1% 16,2% 100,0% 

% within EAV40 14,6% 23,2% 22,2% 22,0% 11,1% 16,7% 32,4% 18,9% 

% of Total 6,9% 3,3% 2,0% 2,3% ,5% ,8% 3,1% 18,9% 

16 Count 11 3 3 1 3 2 5 28 

% within idade 39,3% 10,7% 10,7% 3,6% 10,7% 7,1% 17,9% 100,0% 

% within EAV40 5,9% 5,4% 8,3% 2,4% 16,7% 11,1% 13,5% 7,2% 

% of Total 2,8% ,8% ,8% ,3% ,8% ,5% 1,3% 7,2% 

17 Count 5 2 1 1 0 2 0 11 

% within idade 45,5% 18,2% 9,1% 9,1% ,0% 18,2% ,0% 100,0% 

% within EAV40 2,7% 3,6% 2,8% 2,4% ,0% 11,1% ,0% 2,8% 

% of Total 1,3% ,5% ,3% ,3% ,0% ,5% ,0% 2,8% 

Total Count 185 56 36 41 18 18 37 391 

% within idade 47,3% 14,3% 9,2% 10,5% 4,6% 4,6% 9,5% 100,0% 

% within EAV40 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,3% 14,3% 9,2% 10,5% 4,6% 4,6% 9,5% 100,0% 
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F EAV2 EAV31 EAV35 EAV38 EAV39 EAV40 

N Valid 391 391 391 391 391 391 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,71 2,56 2,98 2,89 2,85 2,62 

Std. Deviation 2,292 2,012 2,181 1,968 1,999 2,030 

Minimum 1 1 1 1 1 1 

Maximum 7 7 7 7 7 7 

EAV2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 102 26,1 26,1 26,1 

pouco acordo 52 13,3 13,3 39,4 

Discordo 40 10,2 10,2 49,6 

Nem concordo nem discordo 64 16,4 16,4 66,0 

Concordo 20 5,1 5,1 71,1 

Muito acordo 24 6,1 6,1 77,2 

Máximo acordo 89 22,8 22,8 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

EAV31 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 187 47,8 47,8 47,8 

pouco acordo 61 15,6 15,6 63,4 

Discordo 40 10,2 10,2 73,7 

Nem concordo nem discordo 33 8,4 8,4 82,1 

Concordo 17 4,3 4,3 86,4 

Muito acordo 15 3,8 3,8 90,3 

Máximo acordo 38 9,7 9,7 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

EAV35 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 165 42,2 42,2 42,2 

pouco acordo 41 10,5 10,5 52,7 

Discordo 39 10,0 10,0 62,7 

Nem concordo nem discordo 50 12,8 12,8 75,4 

Concordo 26 6,6 6,6 82,1 

Muito acordo 17 4,3 4,3 86,4 

Máximo acordo 53 13,6 13,6 100,0 

Total 391 100,0 100,0  
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EAV38 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 147 37,6 37,6 37,6 

pouco acordo 58 14,8 14,8 52,4 

Discordo 43 11,0 11,0 63,4 

Nem concordo nem discordo 60 15,3 15,3 78,8 

Concordo 35 9,0 9,0 87,7 

Muito acordo 14 3,6 3,6 91,3 

Máximo acordo 34 8,7 8,7 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

EAV39 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 154 39,4 39,4 39,4 

pouco acordo 56 14,3 14,3 53,7 

Discordo 48 12,3 12,3 66,0 

Nem concordo nem discordo 51 13,0 13,0 79,0 

Concordo 29 7,4 7,4 86,4 

Muito acordo 17 4,3 4,3 90,8 

Máximo acordo 36 9,2 9,2 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

EAV40 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 185 47,3 47,3 47,3 

pouco acordo 56 14,3 14,3 61,6 

Discordo 36 9,2 9,2 70,8 

Nem concordo nem discordo 41 10,5 10,5 81,3 

Concordo 18 4,6 4,6 85,9 

Muito acordo 18 4,6 4,6 90,5 

Máximo acordo 37 9,5 9,5 100,0 

Total 391 100,0 100,0  
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Statistics 

 EAV10 EAV12 EAV21 

N Valid 391 391 391 

Missing 0 0 0 

Mean 2,30 2,36 2,08 

Std. Deviation 1,807 2,052 1,791 

Minimum 1 1 1 

Maximum 7 7 7 

 

EAV10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 215 55,0 55,0 55,0 

pouco acordo 43 11,0 11,0 66,0 

Discordo 43 11,0 11,0 77,0 

Nem concordo nem discordo 36 9,2 9,2 86,2 

Concordo 21 5,4 5,4 91,6 

Muito acordo 12 3,1 3,1 94,6 

Máximo acordo 21 5,4 5,4 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

EAV12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 236 60,4 60,4 60,4 

pouco acordo 32 8,2 8,2 68,5 

Discordo 25 6,4 6,4 74,9 

Nem concordo nem discordo 34 8,7 8,7 83,6 

Concordo 14 3,6 3,6 87,2 

Muito acordo 9 2,3 2,3 89,5 

Máximo acordo 41 10,5 10,5 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

EAV21 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 249 63,7 63,7 63,7 

pouco acordo 41 10,5 10,5 74,2 

Discordo 26 6,6 6,6 80,8 

Nem concordo nem discordo 26 6,6 6,6 87,5 
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Concordo 14 3,6 3,6 91,0 

Muito acordo 14 3,6 3,6 94,6 

Máximo acordo 21 5,4 5,4 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

 

sexo * EAV10 Crosstabulation 

 

EAV10 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminino Count 130 23 20 14 7 3 1 198 

% within 

sexo 

65,7% 11,6% 10,1% 7,1% 3,5% 1,5% ,5% 100,0% 

% within 

EAV10 

60,5% 53,5% 46,5% 38,9% 33,3% 25,0% 4,8% 50,6% 

% of Total 33,2% 5,9% 5,1% 3,6% 1,8% ,8% ,3% 50,6% 

Masculin

o 

Count 85 20 23 22 14 9 20 193 

% within 

sexo 

44,0% 10,4% 11,9% 11,4% 7,3% 4,7% 10,4% 100,0% 

% within 

EAV10 

39,5% 46,5% 53,5% 61,1% 66,7% 75,0% 95,2% 49,4% 

% of Total 21,7% 5,1% 5,9% 5,6% 3,6% 2,3% 5,1% 49,4% 

Total Count 215 43 43 36 21 12 21 391 

% within 

sexo 

55,0% 11,0% 11,0% 9,2% 5,4% 3,1% 5,4% 100,0% 

% within 

EAV10 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 55,0% 11,0% 11,0% 9,2% 5,4% 3,1% 5,4% 100,0% 
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sexo * EAV12 Crosstabulation 

 

EAV12 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminin

o 

Count 130 16 10 15 9 5 13 198 

% within 

sexo 

65,7% 8,1% 5,1% 7,6% 4,5% 2,5% 6,6% 100,0

% 

% within 

EAV12 

55,1% 50,0% 40,0% 44,1% 64,3% 55,6% 31,7% 50,6% 

% of Total 33,2% 4,1% 2,6% 3,8% 2,3% 1,3% 3,3% 50,6% 

Masculi

no 

Count 106 16 15 19 5 4 28 193 

% within 

sexo 

54,9% 8,3% 7,8% 9,8% 2,6% 2,1% 14,5% 100,0

% 

% within 

EAV12 

44,9% 50,0% 60,0% 55,9% 35,7% 44,4% 68,3% 49,4% 

% of Total 27,1% 4,1% 3,8% 4,9% 1,3% 1,0% 7,2% 49,4% 

Total Count 236 32 25 34 14 9 41 391 

% within 

sexo 

60,4% 8,2% 6,4% 8,7% 3,6% 2,3% 10,5% 100,0

% 

% within 

EAV12 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 60,4% 8,2% 6,4% 8,7% 3,6% 2,3% 10,5% 100,0

% 
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sexo * EAV21 Crosstabulation 

 

EAV21 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminin

o 

Count 146 22 8 8 5 2 7 198 

% within 

sexo 

73,7% 11,1% 4,0% 4,0% 2,5% 1,0% 3,5% 100,0% 

% within 

EAV21 

58,6% 53,7% 30,8% 30,8% 35,7% 14,3% 33,3% 50,6% 

% of Total 37,3% 5,6% 2,0% 2,0% 1,3% ,5% 1,8% 50,6% 

Masculin

o 

Count 103 19 18 18 9 12 14 193 

% within 

sexo 

53,4% 9,8% 9,3% 9,3% 4,7% 6,2% 7,3% 100,0% 

% within 

EAV21 

41,4% 46,3% 69,2% 69,2% 64,3% 85,7% 66,7% 49,4% 

% of Total 26,3% 4,9% 4,6% 4,6% 2,3% 3,1% 3,6% 49,4% 

Total Count 249 41 26 26 14 14 21 391 

% within 

sexo 

63,7% 10,5% 6,6% 6,6% 3,6% 3,6% 5,4% 100,0% 

% within 

EAV21 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 63,7% 10,5% 6,6% 6,6% 3,6% 3,6% 5,4% 100,0% 
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ano * EAV10 Crosstabulation 

 

EAV10 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

ano 7º 

Ano 

Count 74 13 11 12 5 4 8 127 

% within 

ano 

58,3% 10,2% 8,7% 9,4% 3,9% 3,1% 6,3% 100,0% 

% within 

EAV10 

34,4% 30,2% 25,6% 33,3% 23,8% 33,3% 38,1% 32,5% 

% of Total 18,9% 3,3% 2,8% 3,1% 1,3% 1,0% 2,0% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 87 15 15 11 6 5 6 145 

% within 

ano 

60,0% 10,3% 10,3% 7,6% 4,1% 3,4% 4,1% 100,0% 

% within 

EAV10 

40,5% 34,9% 34,9% 30,6% 28,6% 41,7% 28,6% 37,1% 

% of Total 22,3% 3,8% 3,8% 2,8% 1,5% 1,3% 1,5% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 54 15 17 13 10 3 7 119 

% within 

ano 

45,4% 12,6% 14,3% 10,9% 8,4% 2,5% 5,9% 100,0% 

% within 

EAV10 

25,1% 34,9% 39,5% 36,1% 47,6% 25,0% 33,3% 30,4% 

% of Total 13,8% 3,8% 4,3% 3,3% 2,6% ,8% 1,8% 30,4% 

Total Count 215 43 43 36 21 12 21 391 

% within 

ano 

55,0% 11,0% 11,0% 9,2% 5,4% 3,1% 5,4% 100,0% 
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% within 

EAV10 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 55,0% 11,0% 11,0% 9,2% 5,4% 3,1% 5,4% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV12 Crosstabulation 

 

EAV12 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 85 7 2 13 5 3 12 127 

% within 

ano 

66,9% 5,5% 1,6% 10,2% 3,9% 2,4% 9,4% 100,0% 

% within 

EAV12 

36,0% 21,9% 8,0% 38,2% 35,7% 33,3% 29,3% 32,5% 

% of Total 21,7% 1,8% ,5% 3,3% 1,3% ,8% 3,1% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 88 13 10 10 5 2 17 145 

% within 

ano 

60,7% 9,0% 6,9% 6,9% 3,4% 1,4% 11,7% 100,0% 

% within 

EAV12 

37,3% 40,6% 40,0% 29,4% 35,7% 22,2% 41,5% 37,1% 

% of Total 22,5% 3,3% 2,6% 2,6% 1,3% ,5% 4,3% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 63 12 13 11 4 4 12 119 

% within 

ano 

52,9% 10,1% 10,9% 9,2% 3,4% 3,4% 10,1% 100,0% 

% within 

EAV12 

26,7% 37,5% 52,0% 32,4% 28,6% 44,4% 29,3% 30,4% 

% of Total 16,1% 3,1% 3,3% 2,8% 1,0% 1,0% 3,1% 30,4% 

Total Count 236 32 25 34 14 9 41 391 

% within 

ano 

60,4% 8,2% 6,4% 8,7% 3,6% 2,3% 10,5% 100,0% 
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% within 

EAV12 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 60,4% 8,2% 6,4% 8,7% 3,6% 2,3% 10,5% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV21 Crosstabulation 

 

EAV21 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

ano 7º 

Ano 

Count 87 11 5 10 4 3 7 127 

% within 

ano 

68,5% 8,7% 3,9% 7,9% 3,1% 2,4% 5,5% 100,0% 

% within 

EAV21 

34,9% 26,8% 19,2% 38,5% 28,6% 21,4% 33,3% 32,5% 

% of Total 22,3% 2,8% 1,3% 2,6% 1,0% ,8% 1,8% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 95 18 10 10 1 5 6 145 

% within 

ano 

65,5% 12,4% 6,9% 6,9% ,7% 3,4% 4,1% 100,0% 

% within 

EAV21 

38,2% 43,9% 38,5% 38,5% 7,1% 35,7% 28,6% 37,1% 

% of Total 24,3% 4,6% 2,6% 2,6% ,3% 1,3% 1,5% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 67 12 11 6 9 6 8 119 

% within 

ano 

56,3% 10,1% 9,2% 5,0% 7,6% 5,0% 6,7% 100,0% 

% within 

EAV21 

26,9% 29,3% 42,3% 23,1% 64,3% 42,9% 38,1% 30,4% 

% of Total 17,1% 3,1% 2,8% 1,5% 2,3% 1,5% 2,0% 30,4% 

Total Count 249 41 26 26 14 14 21 391 
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% within 

ano 

63,7% 10,5% 6,6% 6,6% 3,6% 3,6% 5,4% 100,0% 

% within 

EAV21 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 63,7% 10,5% 6,6% 6,6% 3,6% 3,6% 5,4% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV10 Crosstabulation 

 

EAV10 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 130 28 20 21 14 10 12 235 

% within 

Agrupamento 

55,3% 11,9% 8,5% 8,9% 6,0% 4,3% 5,1% 100,0

% 

% within 

EAV10 

60,5% 65,1% 46,5% 58,3% 66,7% 83,3% 57,1% 60,1% 

% of Total 33,2% 7,2% 5,1% 5,4% 3,6% 2,6% 3,1% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 85 15 23 15 7 2 9 156 

% within 

Agrupamento 

54,5% 9,6% 14,7% 9,6% 4,5% 1,3% 5,8% 100,0

% 

% within 

EAV10 

39,5% 34,9% 53,5% 41,7% 33,3% 16,7% 42,9% 39,9% 

% of Total 21,7% 3,8% 5,9% 3,8% 1,8% ,5% 2,3% 39,9% 

Total Count 215 43 43 36 21 12 21 391 

% within 

Agrupamento 

55,0% 11,0% 11,0% 9,2% 5,4% 3,1% 5,4% 100,0

% 

% within 

EAV10 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 55,0% 11,0% 11,0% 9,2% 5,4% 3,1% 5,4% 100,0

% 
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Agrupamento * EAV12 Crosstabulation 

 

EAV12 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 135 20 13 23 7 7 30 235 

% within 

Agrupamento 

57,4% 8,5% 5,5% 9,8% 3,0% 3,0% 12,8% 100,0

% 

% within 

EAV12 

57,2% 62,5% 52,0% 67,6% 50,0% 77,8% 73,2% 60,1% 

% of Total 34,5% 5,1% 3,3% 5,9% 1,8% 1,8% 7,7% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 101 12 12 11 7 2 11 156 

% within 

Agrupamento 

64,7% 7,7% 7,7% 7,1% 4,5% 1,3% 7,1% 100,0

% 

% within 

EAV12 

42,8% 37,5% 48,0% 32,4% 50,0% 22,2% 26,8% 39,9% 

% of Total 25,8% 3,1% 3,1% 2,8% 1,8% ,5% 2,8% 39,9% 

Total Count 236 32 25 34 14 9 41 391 

% within 

Agrupamento 

60,4% 8,2% 6,4% 8,7% 3,6% 2,3% 10,5% 100,0

% 

% within 

EAV12 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 60,4% 8,2% 6,4% 8,7% 3,6% 2,3% 10,5% 100,0

% 
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Agrupamento * EAV21 Crosstabulation 

 

EAV21 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 147 25 14 12 11 10 16 235 

% within 

Agrupamento 

62,6% 10,6% 6,0% 5,1% 4,7% 4,3% 6,8% 100,0

% 

% within 

EAV21 

59,0% 61,0% 53,8% 46,2% 78,6% 71,4% 76,2% 60,1% 

% of Total 37,6% 6,4% 3,6% 3,1% 2,8% 2,6% 4,1% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 102 16 12 14 3 4 5 156 

% within 

Agrupamento 

65,4% 10,3% 7,7% 9,0% 1,9% 2,6% 3,2% 100,0

% 

% within 

EAV21 

41,0% 39,0% 46,2% 53,8% 21,4% 28,6% 23,8% 39,9% 

% of Total 26,1% 4,1% 3,1% 3,6% ,8% 1,0% 1,3% 39,9% 

Total Count 249 41 26 26 14 14 21 391 

% within 

Agrupamento 

63,7% 10,5% 6,6% 6,6% 3,6% 3,6% 5,4% 100,0

% 

% within 

EAV21 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 
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Agrupamento * EAV21 Crosstabulation 

 

EAV21 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 147 25 14 12 11 10 16 235 

% within 

Agrupamento 

62,6% 10,6% 6,0% 5,1% 4,7% 4,3% 6,8% 100,0

% 

% within 

EAV21 

59,0% 61,0% 53,8% 46,2% 78,6% 71,4% 76,2% 60,1% 

% of Total 37,6% 6,4% 3,6% 3,1% 2,8% 2,6% 4,1% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 102 16 12 14 3 4 5 156 

% within 

Agrupamento 

65,4% 10,3% 7,7% 9,0% 1,9% 2,6% 3,2% 100,0

% 

% within 

EAV21 

41,0% 39,0% 46,2% 53,8% 21,4% 28,6% 23,8% 39,9% 

% of Total 26,1% 4,1% 3,1% 3,6% ,8% 1,0% 1,3% 39,9% 

Total Count 249 41 26 26 14 14 21 391 

% within 

Agrupamento 

63,7% 10,5% 6,6% 6,6% 3,6% 3,6% 5,4% 100,0

% 

% within 

EAV21 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 63,7% 10,5% 6,6% 6,6% 3,6% 3,6% 5,4% 100,0

% 
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idade * EAV10 Crosstabulation 

 

EAV10 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 21 5 3 5 1 2 4 41 

% within 

idade 

51,2% 12,2% 7,3% 12,2% 2,4% 4,9% 9,8% 100,0% 

% within 

EAV10 

9,8% 11,6% 7,0% 13,9% 4,8% 16,7% 19,0% 10,5% 

% of Total 5,4% 1,3% ,8% 1,3% ,3% ,5% 1,0% 10,5% 

13 Count 73 10 10 6 5 5 4 113 

% within 

idade 

64,6% 8,8% 8,8% 5,3% 4,4% 4,4% 3,5% 100,0% 

% within 

EAV10 

34,0% 23,3% 23,3% 16,7% 23,8% 41,7% 19,0% 28,9% 

% of Total 18,7% 2,6% 2,6% 1,5% 1,3% 1,3% 1,0% 28,9% 

14 Count 64 15 18 12 7 3 5 124 

% within 

idade 

51,6% 12,1% 14,5% 9,7% 5,6% 2,4% 4,0% 100,0% 

% within 

EAV10 

29,8% 34,9% 41,9% 33,3% 33,3% 25,0% 23,8% 31,7% 

% of Total 16,4% 3,8% 4,6% 3,1% 1,8% ,8% 1,3% 31,7% 

15 Count 40 10 5 11 3 1 4 74 

% within 

idade 

54,1% 13,5% 6,8% 14,9% 4,1% 1,4% 5,4% 100,0% 

% within 

EAV10 

18,6% 23,3% 11,6% 30,6% 14,3% 8,3% 19,0% 18,9% 

% of Total 10,2% 2,6% 1,3% 2,8% ,8% ,3% 1,0% 18,9% 

16 Count 11 2 6 0 4 1 4 28 

% within 

idade 

39,3% 7,1% 21,4% ,0% 14,3% 3,6% 14,3% 100,0% 

% within 

EAV10 

5,1% 4,7% 14,0% ,0% 19,0% 8,3% 19,0% 7,2% 

% of Total 2,8% ,5% 1,5% ,0% 1,0% ,3% 1,0% 7,2% 
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17 Count 6 1 1 2 1 0 0 11 

% within 

idade 

54,5% 9,1% 9,1% 18,2% 9,1% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

EAV10 

2,8% 2,3% 2,3% 5,6% 4,8% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 1,5% ,3% ,3% ,5% ,3% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 215 43 43 36 21 12 21 391 

% within 

idade 

55,0% 11,0% 11,0% 9,2% 5,4% 3,1% 5,4% 100,0% 

% within 

EAV10 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 55,0% 11,0% 11,0% 9,2% 5,4% 3,1% 5,4% 100,0% 

 

idade * EAV12 Crosstabulation 

 

EAV12 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 30 1 1 5 1 0 3 41 

% within 

idade 

73,2% 2,4% 2,4% 12,2% 2,4% ,0% 7,3% 100,0% 

% within 

EAV12 

12,7% 3,1% 4,0% 14,7% 7,1% ,0% 7,3% 10,5% 

% of Total 7,7% ,3% ,3% 1,3% ,3% ,0% ,8% 10,5% 

13 Count 72 12 3 10 1 4 11 113 

% within 

idade 

63,7% 10,6% 2,7% 8,8% ,9% 3,5% 9,7% 100,0% 

% within 

EAV12 

30,5% 37,5% 12,0% 29,4% 7,1% 44,4% 26,8% 28,9% 

% of Total 18,4% 3,1% ,8% 2,6% ,3% 1,0% 2,8% 28,9% 

14 Count 67 11 11 12 9 3 11 124 

% within 

idade 

54,0% 8,9% 8,9% 9,7% 7,3% 2,4% 8,9% 100,0% 

% within 

EAV12 

28,4% 34,4% 44,0% 35,3% 64,3% 33,3% 26,8% 31,7% 

% of Total 17,1% 2,8% 2,8% 3,1% 2,3% ,8% 2,8% 31,7% 

15 Count 45 7 5 6 2 1 8 74 
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% within 

idade 

60,8% 9,5% 6,8% 8,1% 2,7% 1,4% 10,8% 100,0% 

% within 

EAV12 

19,1% 21,9% 20,0% 17,6% 14,3% 11,1% 19,5% 18,9% 

% of Total 11,5% 1,8% 1,3% 1,5% ,5% ,3% 2,0% 18,9% 

16 Count 15 0 5 1 1 1 5 28 

% within 

idade 

53,6% ,0% 17,9% 3,6% 3,6% 3,6% 17,9% 100,0% 

% within 

EAV12 

6,4% ,0% 20,0% 2,9% 7,1% 11,1% 12,2% 7,2% 

% of Total 3,8% ,0% 1,3% ,3% ,3% ,3% 1,3% 7,2% 

17 Count 7 1 0 0 0 0 3 11 

% within 

idade 

63,6% 9,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 27,3% 100,0% 

% within 

EAV12 

3,0% 3,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,3% 2,8% 

% of Total 1,8% ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% 2,8% 

Total Count 236 32 25 34 14 9 41 391 

% within 

idade 

60,4% 8,2% 6,4% 8,7% 3,6% 2,3% 10,5% 100,0% 

% within 

EAV12 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 60,4% 8,2% 6,4% 8,7% 3,6% 2,3% 10,5% 100,0% 

 

idade * EAV21 Crosstabulation 

 

EAV21 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

idade 12 Count 29 5 2 4 1 0 0 41 

% within 

idade 

70,7% 12,2% 4,9% 9,8% 2,4% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

EAV21 

11,6% 12,2% 7,7% 15,4% 7,1% ,0% ,0% 10,5% 

% of Total 7,4% 1,3% ,5% 1,0% ,3% ,0% ,0% 10,5% 

13 Count 85 6 4 7 1 4 6 113 

% within 

idade 

75,2% 5,3% 3,5% 6,2% ,9% 3,5% 5,3% 100,0% 
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% within 

EAV21 

34,1% 14,6% 15,4% 26,9% 7,1% 28,6% 28,6% 28,9% 

% of Total 21,7% 1,5% 1,0% 1,8% ,3% 1,0% 1,5% 28,9% 

14 Count 70 20 10 6 6 5 7 124 

% within 

idade 

56,5% 16,1% 8,1% 4,8% 4,8% 4,0% 5,6% 100,0% 

% within 

EAV21 

28,1% 48,8% 38,5% 23,1% 42,9% 35,7% 33,3% 31,7% 

% of Total 17,9% 5,1% 2,6% 1,5% 1,5% 1,3% 1,8% 31,7% 

15 Count 44 6 7 5 3 3 6 74 

% within 

idade 

59,5% 8,1% 9,5% 6,8% 4,1% 4,1% 8,1% 100,0% 

% within 

EAV21 

17,7% 14,6% 26,9% 19,2% 21,4% 21,4% 28,6% 18,9% 

% of Total 11,3% 1,5% 1,8% 1,3% ,8% ,8% 1,5% 18,9% 

16 Count 15 3 1 3 2 2 2 28 

% within 

idade 

53,6% 10,7% 3,6% 10,7% 7,1% 7,1% 7,1% 100,0% 

% within 

EAV21 

6,0% 7,3% 3,8% 11,5% 14,3% 14,3% 9,5% 7,2% 

% of Total 3,8% ,8% ,3% ,8% ,5% ,5% ,5% 7,2% 

17 Count 6 1 2 1 1 0 0 11 

% within 

idade 

54,5% 9,1% 18,2% 9,1% 9,1% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

EAV21 

2,4% 2,4% 7,7% 3,8% 7,1% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 1,5% ,3% ,5% ,3% ,3% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 249 41 26 26 14 14 21 391 

% within 

idade 

63,7% 10,5% 6,6% 6,6% 3,6% 3,6% 5,4% 100,0% 

% within 

EAV21 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 63,7% 10,5% 6,6% 6,6% 3,6% 3,6% 5,4% 100,0% 
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idade * EAV3 Crosstabulation 

 

EAV3 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

idade 12 Count 23 0 2 8 2 0 6 41 

% within 

idade 

56,1% ,0% 4,9% 19,5% 4,9% ,0% 14,6% 100,0% 

% within 

EAV3 

10,8% ,0% 8,3% 20,5% 13,3% ,0% 12,2% 10,5% 

% of Total 5,9% ,0% ,5% 2,0% ,5% ,0% 1,5% 10,5% 

13 Count 68 11 6 8 4 3 13 113 

% within 

idade 

60,2% 9,7% 5,3% 7,1% 3,5% 2,7% 11,5% 100,0% 

% within 

EAV3 

31,9% 37,9% 25,0% 20,5% 26,7% 13,6% 26,5% 28,9% 

% of Total 17,4% 2,8% 1,5% 2,0% 1,0% ,8% 3,3% 28,9% 

14 Count 63 12 8 11 5 9 16 124 

% within 

idade 

50,8% 9,7% 6,5% 8,9% 4,0% 7,3% 12,9% 100,0% 

% within 

EAV3 

29,6% 41,4% 33,3% 28,2% 33,3% 40,9% 32,7% 31,7% 

% of Total 16,1% 3,1% 2,0% 2,8% 1,3% 2,3% 4,1% 31,7% 

15 Count 47 4 5 5 2 4 7 74 

% within 

idade 

63,5% 5,4% 6,8% 6,8% 2,7% 5,4% 9,5% 100,0% 

% within 

EAV3 

22,1% 13,8% 20,8% 12,8% 13,3% 18,2% 14,3% 18,9% 

% of Total 12,0% 1,0% 1,3% 1,3% ,5% 1,0% 1,8% 18,9% 

16 Count 10 1 1 3 2 6 5 28 

% within 

idade 

35,7% 3,6% 3,6% 10,7% 7,1% 21,4% 17,9% 100,0% 

% within 

EAV3 

4,7% 3,4% 4,2% 7,7% 13,3% 27,3% 10,2% 7,2% 
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% of Total 2,6% ,3% ,3% ,8% ,5% 1,5% 1,3% 7,2% 

17 Count 2 1 2 4 0 0 2 11 

% within 

idade 

18,2% 9,1% 18,2% 36,4% ,0% ,0% 18,2% 100,0% 

% within 

EAV3 

,9% 3,4% 8,3% 10,3% ,0% ,0% 4,1% 2,8% 

% of Total ,5% ,3% ,5% 1,0% ,0% ,0% ,5% 2,8% 

Total Count 213 29 24 39 15 22 49 391 

% within 

idade 

54,5% 7,4% 6,1% 10,0% 3,8% 5,6% 12,5% 100,0% 

% within 

EAV3 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 54,5% 7,4% 6,1% 10,0% 3,8% 5,6% 12,5% 100,0% 

 

idade * EAV6 Crosstabulation 

 

EAV6 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

idade 12 Count 36 1 0 1 1 1 1 41 

% within 

idade 

87,8% 2,4% ,0% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 100,0% 

% within 

EAV6 

11,0% 7,7% ,0% 8,3% 8,3% 11,1% 10,0% 10,5% 

% of Total 9,2% ,3% ,0% ,3% ,3% ,3% ,3% 10,5% 

13 Count 97 5 2 2 1 3 3 113 

% within 

idade 

85,8% 4,4% 1,8% 1,8% ,9% 2,7% 2,7% 100,0% 

% within 

EAV6 

29,6% 38,5% 28,6% 16,7% 8,3% 33,3% 30,0% 28,9% 

% of Total 24,8% 1,3% ,5% ,5% ,3% ,8% ,8% 28,9% 

14 Count 99 4 3 6 6 1 5 124 

% within 

idade 

79,8% 3,2% 2,4% 4,8% 4,8% ,8% 4,0% 100,0% 

% within 

EAV6 

30,2% 30,8% 42,9% 50,0% 50,0% 11,1% 50,0% 31,7% 

% of Total 25,3% 1,0% ,8% 1,5% 1,5% ,3% 1,3% 31,7% 
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15 Count 64 2 2 2 1 2 1 74 

% within 

idade 

86,5% 2,7% 2,7% 2,7% 1,4% 2,7% 1,4% 100,0% 

% within 

EAV6 

19,5% 15,4% 28,6% 16,7% 8,3% 22,2% 10,0% 18,9% 

% of Total 16,4% ,5% ,5% ,5% ,3% ,5% ,3% 18,9% 

16 Count 22 1 0 0 3 2 0 28 

% within 

idade 

78,6% 3,6% ,0% ,0% 10,7% 7,1% ,0% 100,0% 

% within 

EAV6 

6,7% 7,7% ,0% ,0% 25,0% 22,2% ,0% 7,2% 

% of Total 5,6% ,3% ,0% ,0% ,8% ,5% ,0% 7,2% 

17 Count 10 0 0 1 0 0 0 11 

% within 

idade 

90,9% ,0% ,0% 9,1% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

EAV6 

3,0% ,0% ,0% 8,3% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 2,6% ,0% ,0% ,3% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 328 13 7 12 12 9 10 391 

% within 

idade 

83,9% 3,3% 1,8% 3,1% 3,1% 2,3% 2,6% 100,0% 

% within 

EAV6 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,9% 3,3% 1,8% 3,1% 3,1% 2,3% 2,6% 100,0% 

 

idade * EAV18 Crosstabulation 

 

EAV18 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 18 3 5 7 0 3 5 41 

% within 

idade 

43,9% 7,3% 12,2% 17,1% ,0% 7,3% 12,2% 100,0

% 

% within 

EAV18 

12,5% 7,3% 21,7% 13,2% ,0% 10,3% 7,4% 10,5% 

% of Total 4,6% ,8% 1,3% 1,8% ,0% ,8% 1,3% 10,5% 

13 Count 42 14 2 14 10 9 22 113 
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% within 

idade 

37,2% 12,4% 1,8% 12,4% 8,8% 8,0% 19,5% 100,0

% 

% within 

EAV18 

29,2% 34,1% 8,7% 26,4% 30,3% 31,0% 32,4% 28,9% 

% of Total 10,7% 3,6% ,5% 3,6% 2,6% 2,3% 5,6% 28,9% 

14 Count 42 12 7 20 12 14 17 124 

% within 

idade 

33,9% 9,7% 5,6% 16,1% 9,7% 11,3% 13,7% 100,0

% 

% within 

EAV18 

29,2% 29,3% 30,4% 37,7% 36,4% 48,3% 25,0% 31,7% 

% of Total 10,7% 3,1% 1,8% 5,1% 3,1% 3,6% 4,3% 31,7% 

15 Count 30 8 5 5 8 1 17 74 

% within 

idade 

40,5% 10,8% 6,8% 6,8% 10,8% 1,4% 23,0% 100,0

% 

% within 

EAV18 

20,8% 19,5% 21,7% 9,4% 24,2% 3,4% 25,0% 18,9% 

% of Total 7,7% 2,0% 1,3% 1,3% 2,0% ,3% 4,3% 18,9% 

16 Count 9 1 3 5 3 2 5 28 

% within 

idade 

32,1% 3,6% 10,7% 17,9% 10,7% 7,1% 17,9% 100,0

% 

% within 

EAV18 

6,3% 2,4% 13,0% 9,4% 9,1% 6,9% 7,4% 7,2% 

% of Total 2,3% ,3% ,8% 1,3% ,8% ,5% 1,3% 7,2% 

17 Count 3 3 1 2 0 0 2 11 

% within 

idade 

27,3% 27,3% 9,1% 18,2% ,0% ,0% 18,2% 100,0

% 

% within 

EAV18 

2,1% 7,3% 4,3% 3,8% ,0% ,0% 2,9% 2,8% 

% of Total ,8% ,8% ,3% ,5% ,0% ,0% ,5% 2,8% 

Total Count 144 41 23 53 33 29 68 391 

% within 

idade 

36,8% 10,5% 5,9% 13,6% 8,4% 7,4% 17,4% 100,0

% 

% within 

EAV18 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 36,8% 10,5% 5,9% 13,6% 8,4% 7,4% 17,4% 100,0

% 
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idade * EAV23 Crosstabulation 

 

EAV23 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 6 6 6 11 1 2 9 41 

% within 

idade 

14,6% 14,6% 14,6% 26,8% 2,4% 4,9% 22,0% 100,0% 

% within 

EAV23 

4,9% 11,8% 15,0% 16,7% 4,2% 10,5% 13,2% 10,5% 

% of Total 1,5% 1,5% 1,5% 2,8% ,3% ,5% 2,3% 10,5% 

13 Count 44 15 9 12 6 7 20 113 

% within 

idade 

38,9% 13,3% 8,0% 10,6% 5,3% 6,2% 17,7% 100,0% 

% within 

EAV23 

35,8% 29,4% 22,5% 18,2% 25,0% 36,8% 29,4% 28,9% 

% of Total 11,3% 3,8% 2,3% 3,1% 1,5% 1,8% 5,1% 28,9% 

14 Count 40 14 16 24 7 7 16 124 

% within 

idade 

32,3% 11,3% 12,9% 19,4% 5,6% 5,6% 12,9% 100,0% 

% within 

EAV23 

32,5% 27,5% 40,0% 36,4% 29,2% 36,8% 23,5% 31,7% 

% of Total 10,2% 3,6% 4,1% 6,1% 1,8% 1,8% 4,1% 31,7% 

15 Count 21 12 6 12 3 1 19 74 

% within 

idade 

28,4% 16,2% 8,1% 16,2% 4,1% 1,4% 25,7% 100,0% 

% within 

EAV23 

17,1% 23,5% 15,0% 18,2% 12,5% 5,3% 27,9% 18,9% 

% of Total 5,4% 3,1% 1,5% 3,1% ,8% ,3% 4,9% 18,9% 

16 Count 9 1 2 7 4 2 3 28 

% within 

idade 

32,1% 3,6% 7,1% 25,0% 14,3% 7,1% 10,7% 100,0% 

% within 

EAV23 

7,3% 2,0% 5,0% 10,6% 16,7% 10,5% 4,4% 7,2% 

% of Total 2,3% ,3% ,5% 1,8% 1,0% ,5% ,8% 7,2% 

17 Count 3 3 1 0 3 0 1 11 
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% within 

idade 

27,3% 27,3% 9,1% ,0% 27,3% ,0% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV23 

2,4% 5,9% 2,5% ,0% 12,5% ,0% 1,5% 2,8% 

% of Total ,8% ,8% ,3% ,0% ,8% ,0% ,3% 2,8% 

Total Count 123 51 40 66 24 19 68 391 

% within 

idade 

31,5% 13,0% 10,2% 16,9% 6,1% 4,9% 17,4% 100,0% 

% within 

EAV23 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 31,5% 13,0% 10,2% 16,9% 6,1% 4,9% 17,4% 100,0% 

 

 

idade * EAV26 Crosstabulation 

 

EAV26 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 5 9 2 8 5 2 10 41 

% within 

idade 

12,2% 22,0% 4,9% 19,5% 12,2% 4,9% 24,4% 100,0% 

% within 

EAV26 

4,3% 15,0% 4,3% 17,8% 17,9% 7,7% 14,7% 10,5% 

% of Total 1,3% 2,3% ,5% 2,1% 1,3% ,5% 2,6% 10,5% 

13 Count 39 19 11 7 9 8 20 113 

% within 

idade 

34,5% 16,8% 9,7% 6,2% 8,0% 7,1% 17,7% 100,0% 

% within 

EAV26 

33,3% 31,7% 23,9% 15,6% 32,1% 30,8% 29,4% 29,0% 

% of Total 10,0% 4,9% 2,8% 1,8% 2,3% 2,1% 5,1% 29,0% 

14 Count 32 19 21 21 4 11 16 124 

% within 

idade 

25,8% 15,3% 16,9% 16,9% 3,2% 8,9% 12,9% 100,0% 

% within 

EAV26 

27,4% 31,7% 45,7% 46,7% 14,3% 42,3% 23,5% 31,8% 

% of Total 8,2% 4,9% 5,4% 5,4% 1,0% 2,8% 4,1% 31,8% 

15 Count 24 9 8 7 8 5 12 73 
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% within 

idade 

32,9% 12,3% 11,0% 9,6% 11,0% 6,8% 16,4% 100,0% 

% within 

EAV26 

20,5% 15,0% 17,4% 15,6% 28,6% 19,2% 17,6% 18,7% 

% of Total 6,2% 2,3% 2,1% 1,8% 2,1% 1,3% 3,1% 18,7% 

16 Count 10 3 4 0 2 0 9 28 

% within 

idade 

35,7% 10,7% 14,3% ,0% 7,1% ,0% 32,1% 100,0% 

% within 

EAV26 

8,5% 5,0% 8,7% ,0% 7,1% ,0% 13,2% 7,2% 

% of Total 2,6% ,8% 1,0% ,0% ,5% ,0% 2,3% 7,2% 

17 Count 7 1 0 2 0 0 1 11 

% within 

idade 

63,6% 9,1% ,0% 18,2% ,0% ,0% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV26 

6,0% 1,7% ,0% 4,4% ,0% ,0% 1,5% 2,8% 

% of Total 1,8% ,3% ,0% ,5% ,0% ,0% ,3% 2,8% 

Total Count 117 60 46 45 28 26 68 390 

% within 

idade 

30,0% 15,4% 11,8% 11,5% 7,2% 6,7% 17,4% 100,0% 

% within 

EAV26 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 30,0% 15,4% 11,8% 11,5% 7,2% 6,7% 17,4% 100,0% 
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idade * EAV30 Crosstabulation 

 

EAV30 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 12 9 7 3 2 2 6 41 

% within 

idade 

29,3% 22,0% 17,1% 7,3% 4,9% 4,9% 14,6% 100,0% 

% within 

EAV30 

6,8% 16,1% 14,3% 10,3% 7,1% 16,7% 14,6% 10,5% 

% of Total 3,1% 2,3% 1,8% ,8% ,5% ,5% 1,5% 10,5% 

13 Count 61 9 11 9 9 3 11 113 

% within 

idade 

54,0% 8,0% 9,7% 8,0% 8,0% 2,7% 9,7% 100,0% 

% within 

EAV30 

34,7% 16,1% 22,4% 31,0% 32,1% 25,0% 26,8% 28,9% 

% of Total 15,6% 2,3% 2,8% 2,3% 2,3% ,8% 2,8% 28,9% 

14 Count 53 26 18 8 8 3 8 124 

% within 

idade 

42,7% 21,0% 14,5% 6,5% 6,5% 2,4% 6,5% 100,0% 

% within 

EAV30 

30,1% 46,4% 36,7% 27,6% 28,6% 25,0% 19,5% 31,7% 

% of Total 13,6% 6,6% 4,6% 2,0% 2,0% ,8% 2,0% 31,7% 

15 Count 32 11 7 7 7 0 10 74 

% within 

idade 

43,2% 14,9% 9,5% 9,5% 9,5% ,0% 13,5% 100,0% 

% within 

EAV30 

18,2% 19,6% 14,3% 24,1% 25,0% ,0% 24,4% 18,9% 

% of Total 8,2% 2,8% 1,8% 1,8% 1,8% ,0% 2,6% 18,9% 

16 Count 12 0 5 1 1 3 6 28 

% within 

idade 

42,9% ,0% 17,9% 3,6% 3,6% 10,7% 21,4% 100,0% 

% within 

EAV30 

6,8% ,0% 10,2% 3,4% 3,6% 25,0% 14,6% 7,2% 

% of Total 3,1% ,0% 1,3% ,3% ,3% ,8% 1,5% 7,2% 

17 Count 6 1 1 1 1 1 0 11 
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% within 

idade 

54,5% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% ,0% 100,0% 

% within 

EAV30 

3,4% 1,8% 2,0% 3,4% 3,6% 8,3% ,0% 2,8% 

% of Total 1,5% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 176 56 49 29 28 12 41 391 

% within 

idade 

45,0% 14,3% 12,5% 7,4% 7,2% 3,1% 10,5% 100,0% 

% within 

EAV30 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 45,0% 14,3% 12,5% 7,4% 7,2% 3,1% 10,5% 100,0% 

idade * EAV34 Crosstabulation 

 

EAV34 Total 

Mínimo 

acordo pouco acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem discordo Concordo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 18 4 5 5 2 2 5 41 

% within idade 43,9% 9,8% 12,2% 12,2% 4,9% 4,9% 12,2% 100,0% 

% within EAV34 9,7% 8,3% 16,7% 11,6% 8,0% 16,7% 10,6% 10,5% 

% of Total 4,6% 1,0% 1,3% 1,3% ,5% ,5% 1,3% 10,5% 

13 Count 53 12 6 9 9 7 17 113 

% within idade 46,9% 10,6% 5,3% 8,0% 8,0% 6,2% 15,0% 100,0% 

% within EAV34 28,5% 25,0% 20,0% 20,9% 36,0% 58,3% 36,2% 28,9% 

% of Total 13,6% 3,1% 1,5% 2,3% 2,3% 1,8% 4,3% 28,9% 

14 Count 64 18 13 14 7 1 7 124 

% within idade 51,6% 14,5% 10,5% 11,3% 5,6% ,8% 5,6% 100,0% 

% within EAV34 34,4% 37,5% 43,3% 32,6% 28,0% 8,3% 14,9% 31,7% 

% of Total 16,4% 4,6% 3,3% 3,6% 1,8% ,3% 1,8% 31,7% 

15 Count 32 8 5 11 4 1 13 74 

% within idade 43,2% 10,8% 6,8% 14,9% 5,4% 1,4% 17,6% 100,0% 

% within EAV34 17,2% 16,7% 16,7% 25,6% 16,0% 8,3% 27,7% 18,9% 

% of Total 8,2% 2,0% 1,3% 2,8% 1,0% ,3% 3,3% 18,9% 

16 Count 12 3 1 4 3 1 4 28 

% within idade 42,9% 10,7% 3,6% 14,3% 10,7% 3,6% 14,3% 100,0% 

% within EAV34 6,5% 6,3% 3,3% 9,3% 12,0% 8,3% 8,5% 7,2% 

% of Total 3,1% ,8% ,3% 1,0% ,8% ,3% 1,0% 7,2% 

17 Count 7 3 0 0 0 0 1 11 

% within idade 63,6% 27,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 9,1% 100,0% 
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% within EAV34 3,8% 6,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,1% 2,8% 

% of Total 1,8% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% 2,8% 

Total Count 186 48 30 43 25 12 47 391 

% within idade 47,6% 12,3% 7,7% 11,0% 6,4% 3,1% 12,0% 100,0% 

% within EAV34 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,6% 12,3% 7,7% 11,0% 6,4% 3,1% 12,0% 100,0% 

 

idade * EAV36 Crosstabulation 

 

EAV36 Total 

Mínimo acordo pouco acordo Discordo 

Nem concordo 

nem discordo Concordo Muito acordo Máximo acordo  

idade 12 Count 7 7 3 6 3 3 12 41 

% within idade 17,1% 17,1% 7,3% 14,6% 7,3% 7,3% 29,3% 100,0% 

% within EAV36 8,2% 15,9% 7,3% 11,1% 8,6% 10,0% 11,8% 10,5% 

% of Total 1,8% 1,8% ,8% 1,5% ,8% ,8% 3,1% 10,5% 

13 Count 30 15 12 14 11 7 24 113 

% within idade 26,5% 13,3% 10,6% 12,4% 9,7% 6,2% 21,2% 100,0% 

% within EAV36 35,3% 34,1% 29,3% 25,9% 31,4% 23,3% 23,5% 28,9% 

% of Total 7,7% 3,8% 3,1% 3,6% 2,8% 1,8% 6,1% 28,9% 

14 Count 20 9 17 21 13 11 33 124 

% within idade 16,1% 7,3% 13,7% 16,9% 10,5% 8,9% 26,6% 100,0% 

% within EAV36 23,5% 20,5% 41,5% 38,9% 37,1% 36,7% 32,4% 31,7% 

% of Total 5,1% 2,3% 4,3% 5,4% 3,3% 2,8% 8,4% 31,7% 

15 Count 13 10 7 9 8 5 22 74 

% within idade 17,6% 13,5% 9,5% 12,2% 10,8% 6,8% 29,7% 100,0% 

% within EAV36 15,3% 22,7% 17,1% 16,7% 22,9% 16,7% 21,6% 18,9% 

% of Total 3,3% 2,6% 1,8% 2,3% 2,0% 1,3% 5,6% 18,9% 

16 Count 8 2 1 3 0 4 10 28 

% within idade 28,6% 7,1% 3,6% 10,7% ,0% 14,3% 35,7% 100,0% 

% within EAV36 9,4% 4,5% 2,4% 5,6% ,0% 13,3% 9,8% 7,2% 

% of Total 2,0% ,5% ,3% ,8% ,0% 1,0% 2,6% 7,2% 

17 Count 7 1 1 1 0 0 1 11 

% within idade 63,6% 9,1% 9,1% 9,1% ,0% ,0% 9,1% 100,0% 

% within EAV36 8,2% 2,3% 2,4% 1,9% ,0% ,0% 1,0% 2,8% 

% of Total 1,8% ,3% ,3% ,3% ,0% ,0% ,3% 2,8% 

Total Count 85 44 41 54 35 30 102 391 
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% within idade 21,7% 11,3% 10,5% 13,8% 9,0% 7,7% 26,1% 100,0% 

% within EAV36 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,7% 11,3% 10,5% 13,8% 9,0% 7,7% 26,1% 100,0% 

 

idade * EAV37 Crosstabulation 

 

EAV37 Total 

Mínimo 

acordo pouco acordo Discordo 

Nem concordo 

nem discordo Concordo Muito acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 9 8 2 8 5 1 8 41 

% within idade 22,0% 19,5% 4,9% 19,5% 12,2% 2,4% 19,5% 100,0% 

% within 

EAV37 

7,1% 14,5% 5,1% 12,3% 20,8% 2,9% 17,4% 10,5% 

% of Total 2,3% 2,0% ,5% 2,0% 1,3% ,3% 2,0% 10,5% 

13 Count 44 14 10 19 4 11 11 113 

% within idade 38,9% 12,4% 8,8% 16,8% 3,5% 9,7% 9,7% 100,0% 

% within 

EAV37 

34,6% 25,5% 25,6% 29,2% 16,7% 31,4% 23,9% 28,9% 

% of Total 11,3% 3,6% 2,6% 4,9% 1,0% 2,8% 2,8% 28,9% 

14 Count 36 15 18 23 4 13 15 124 

% within idade 29,0% 12,1% 14,5% 18,5% 3,2% 10,5% 12,1% 100,0% 

% within 

EAV37 

28,3% 27,3% 46,2% 35,4% 16,7% 37,1% 32,6% 31,7% 

% of Total 9,2% 3,8% 4,6% 5,9% 1,0% 3,3% 3,8% 31,7% 

15 Count 24 12 7 10 9 5 7 74 

% within idade 32,4% 16,2% 9,5% 13,5% 12,2% 6,8% 9,5% 100,0% 

% within 

EAV37 

18,9% 21,8% 17,9% 15,4% 37,5% 14,3% 15,2% 18,9% 

% of Total 6,1% 3,1% 1,8% 2,6% 2,3% 1,3% 1,8% 18,9% 

16 Count 9 3 1 5 2 4 4 28 

% within idade 32,1% 10,7% 3,6% 17,9% 7,1% 14,3% 14,3% 100,0% 

% within 

EAV37 

7,1% 5,5% 2,6% 7,7% 8,3% 11,4% 8,7% 7,2% 

% of Total 2,3% ,8% ,3% 1,3% ,5% 1,0% 1,0% 7,2% 

17 Count 5 3 1 0 0 1 1 11 

% within idade 45,5% 27,3% 9,1% ,0% ,0% 9,1% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV37 

3,9% 5,5% 2,6% ,0% ,0% 2,9% 2,2% 2,8% 
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% of Total 1,3% ,8% ,3% ,0% ,0% ,3% ,3% 2,8% 

Total Count 127 55 39 65 24 35 46 391 

% within idade 32,5% 14,1% 10,0% 16,6% 6,1% 9,0% 11,8% 100,0% 

% within 

EAV37 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 32,5% 14,1% 10,0% 16,6% 6,1% 9,0% 11,8% 100,0% 

 

 

 

 

EAV3 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminino Count 126 18 10 18 4 4 18 198 

% within 

sexo 

63,6% 9,1% 5,1% 9,1% 2,0% 2,0% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV3 

59,2% 62,1% 41,7% 46,2% 26,7% 18,2% 36,7% 50,6% 

% of Total 32,2% 4,6% 2,6% 4,6% 1,0% 1,0% 4,6% 50,6% 

Masculin

o 

Count 87 11 14 21 11 18 31 193 

% within 

sexo 

45,1% 5,7% 7,3% 10,9% 5,7% 9,3% 16,1% 100,0% 

% within 

EAV3 

40,8% 37,9% 58,3% 53,8% 73,3% 81,8% 63,3% 49,4% 

% of Total 22,3% 2,8% 3,6% 5,4% 2,8% 4,6% 7,9% 49,4% 

Total Count 213 29 24 39 15 22 49 391 

% within 

sexo 

54,5% 7,4% 6,1% 10,0% 3,8% 5,6% 12,5% 100,0% 

% within 

EAV3 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 54,5% 7,4% 6,1% 10,0% 3,8% 5,6% 12,5% 100,0% 
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sexo * EAV6 Crosstabulation 

 

EAV6 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminino Count 176 5 1 6 4 2 4 198 

% within 

sexo 

88,9% 2,5% ,5% 3,0% 2,0% 1,0% 2,0% 100,0% 

% within 

EAV6 

53,7% 38,5% 14,3% 50,0% 33,3% 22,2% 40,0% 50,6% 

% of Total 45,0% 1,3% ,3% 1,5% 1,0% ,5% 1,0% 50,6% 

Masculin

o 

Count 152 8 6 6 8 7 6 193 

% within 

sexo 

78,8% 4,1% 3,1% 3,1% 4,1% 3,6% 3,1% 100,0% 

% within 

EAV6 

46,3% 61,5% 85,7% 50,0% 66,7% 77,8% 60,0% 49,4% 

% of Total 38,9% 2,0% 1,5% 1,5% 2,0% 1,8% 1,5% 49,4% 

Total Count 328 13 7 12 12 9 10 391 

% within 

sexo 

83,9% 3,3% 1,8% 3,1% 3,1% 2,3% 2,6% 100,0% 

% within 

EAV6 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,9% 3,3% 1,8% 3,1% 3,1% 2,3% 2,6% 100,0% 

 

 

 

 

EAV18 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminino Count 77 24 12 28 12 15 30 198 

% within sexo 38,9% 12,1% 6,1% 14,1% 6,1% 7,6% 15,2% 100,0% 

% within 

EAV18 

53,5% 58,5% 52,2% 52,8% 36,4% 51,7% 44,1% 50,6% 

% of Total 19,7% 6,1% 3,1% 7,2% 3,1% 3,8% 7,7% 50,6% 

Masculin Count 67 17 11 25 21 14 38 193 
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o % within sexo 34,7% 8,8% 5,7% 13,0% 10,9% 7,3% 19,7% 100,0% 

% within 

EAV18 

46,5% 41,5% 47,8% 47,2% 63,6% 48,3% 55,9% 49,4% 

% of Total 17,1% 4,3% 2,8% 6,4% 5,4% 3,6% 9,7% 49,4% 

Total Count 144 41 23 53 33 29 68 391 

% within sexo 36,8% 10,5% 5,9% 13,6% 8,4% 7,4% 17,4% 100,0% 

% within 

EAV18 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 36,8% 10,5% 5,9% 13,6% 8,4% 7,4% 17,4% 100,0% 

 

 

 

EAV23 

Total Mínimo acordo pouco acordo Discordo 

Nem concordo 

nem discordo Concordo Muito acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminino Count 67 28 23 29 8 5 38 198 

% within sexo 33,8% 14,1% 11,6% 14,6% 4,0% 2,5% 19,2% 100,0% 

% within 

EAV23 

54,5% 54,9% 57,5% 43,9% 33,3% 26,3% 55,9% 50,6% 

% of Total 17,1% 7,2% 5,9% 7,4% 2,0% 1,3% 9,7% 50,6% 

Masculino Count 56 23 17 37 16 14 30 193 

% within sexo 29,0% 11,9% 8,8% 19,2% 8,3% 7,3% 15,5% 100,0% 

% within 

EAV23 

45,5% 45,1% 42,5% 56,1% 66,7% 73,7% 44,1% 49,4% 

% of Total 14,3% 5,9% 4,3% 9,5% 4,1% 3,6% 7,7% 49,4% 

Total Count 123 51 40 66 24 19 68 391 

% within sexo 31,5% 13,0% 10,2% 16,9% 6,1% 4,9% 17,4% 100,0% 

% within 

EAV23 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 31,5% 13,0% 10,2% 16,9% 6,1% 4,9% 17,4% 100,0% 

 

sexo * EAV26 Crosstabulation 

 

EAV26 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem discordo Concordo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminino Count 67 37 21 21 14 11 27 198 

% within sexo 33,8% 18,7% 10,6% 10,6% 7,1% 5,6% 13,6% 100,0% 
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% within 

EAV26 

57,3% 61,7% 45,7% 46,7% 50,0% 42,3% 39,7% 50,8% 

% of Total 17,2% 9,5% 5,4% 5,4% 3,6% 2,8% 6,9% 50,8% 

Masculino Count 50 23 25 24 14 15 41 192 

% within sexo 26,0% 12,0% 13,0% 12,5% 7,3% 7,8% 21,4% 100,0% 

% within 

EAV26 

42,7% 38,3% 54,3% 53,3% 50,0% 57,7% 60,3% 49,2% 

% of Total 12,8% 5,9% 6,4% 6,2% 3,6% 3,8% 10,5% 49,2% 

Total Count 117 60 46 45 28 26 68 390 

% within sexo 30,0% 15,4% 11,8% 11,5% 7,2% 6,7% 17,4% 100,0% 

% within 

EAV26 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 30,0% 15,4% 11,8% 11,5% 7,2% 6,7% 17,4% 100,0% 

 

 sexo * EAV30 Crosstabulation 

 

EAV30 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminino Count 104 29 29 14 6 6 10 198 

% within 

sexo 

52,5% 14,6% 14,6% 7,1% 3,0% 3,0% 5,1% 100,0% 

% within 

EAV30 

59,1% 51,8% 59,2% 48,3% 21,4% 50,0% 24,4% 50,6% 

% of Total 26,6% 7,4% 7,4% 3,6% 1,5% 1,5% 2,6% 50,6% 

Masculin

o 

Count 72 27 20 15 22 6 31 193 

% within 

sexo 

37,3% 14,0% 10,4% 7,8% 11,4% 3,1% 16,1% 100,0% 

% within 

EAV30 

40,9% 48,2% 40,8% 51,7% 78,6% 50,0% 75,6% 49,4% 

% of Total 18,4% 6,9% 5,1% 3,8% 5,6% 1,5% 7,9% 49,4% 

Total Count 176 56 49 29 28 12 41 391 

% within 

sexo 

45,0% 14,3% 12,5% 7,4% 7,2% 3,1% 10,5% 100,0% 

% within 

EAV30 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 45,0% 14,3% 12,5% 7,4% 7,2% 3,1% 10,5% 100,0% 
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sexo * EAV34 Crosstabulation 

 

EAV34 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminino Count 104 25 11 19 13 7 19 198 

% within 

sexo 

52,5% 12,6% 5,6% 9,6% 6,6% 3,5% 9,6% 100,0% 

% within 

EAV34 

55,9% 52,1% 36,7% 44,2% 52,0% 58,3% 40,4% 50,6% 

% of Total 26,6% 6,4% 2,8% 4,9% 3,3% 1,8% 4,9% 50,6% 

Masculin

o 

Count 82 23 19 24 12 5 28 193 

% within 

sexo 

42,5% 11,9% 9,8% 12,4% 6,2% 2,6% 14,5% 100,0% 

% within 

EAV34 

44,1% 47,9% 63,3% 55,8% 48,0% 41,7% 59,6% 49,4% 

% of Total 21,0% 5,9% 4,9% 6,1% 3,1% 1,3% 7,2% 49,4% 

Total Count 186 48 30 43 25 12 47 391 

% within 

sexo 

47,6% 12,3% 7,7% 11,0% 6,4% 3,1% 12,0% 100,0% 

% within 

EAV34 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,6% 12,3% 7,7% 11,0% 6,4% 3,1% 12,0% 100,0% 
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sexo * EAV36 Crosstabulation 

 

EAV36 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminino Count 41 27 23 27 22 11 47 198 

% within 

sexo 

20,7% 13,6% 11,6% 13,6% 11,1% 5,6% 23,7% 100,0% 

% within 

EAV36 

48,2% 61,4% 56,1% 50,0% 62,9% 36,7% 46,1% 50,6% 

% of Total 10,5% 6,9% 5,9% 6,9% 5,6% 2,8% 12,0% 50,6% 

Masculin

o 

Count 44 17 18 27 13 19 55 193 

% within 

sexo 

22,8% 8,8% 9,3% 14,0% 6,7% 9,8% 28,5% 100,0% 

% within 

EAV36 

51,8% 38,6% 43,9% 50,0% 37,1% 63,3% 53,9% 49,4% 

% of Total 11,3% 4,3% 4,6% 6,9% 3,3% 4,9% 14,1% 49,4% 

Total Count 85 44 41 54 35 30 102 391 

% within 

sexo 

21,7% 11,3% 10,5% 13,8% 9,0% 7,7% 26,1% 100,0% 

% within 

EAV36 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,7% 11,3% 10,5% 13,8% 9,0% 7,7% 26,1% 100,0% 
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sexo * EAV37 Crosstabulation 

 

EAV37 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminino Count 65 32 18 39 14 12 18 198 

% within 

sexo 

32,8% 16,2% 9,1% 19,7% 7,1% 6,1% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV37 

51,2% 58,2% 46,2% 60,0% 58,3% 34,3% 39,1% 50,6% 

% of Total 16,6% 8,2% 4,6% 10,0% 3,6% 3,1% 4,6% 50,6% 

Masculin

o 

Count 62 23 21 26 10 23 28 193 

% within 

sexo 

32,1% 11,9% 10,9% 13,5% 5,2% 11,9% 14,5% 100,0% 

% within 

EAV37 

48,8% 41,8% 53,8% 40,0% 41,7% 65,7% 60,9% 49,4% 

% of Total 15,9% 5,9% 5,4% 6,6% 2,6% 5,9% 7,2% 49,4% 

Total Count 127 55 39 65 24 35 46 391 

% within 

sexo 

32,5% 14,1% 10,0% 16,6% 6,1% 9,0% 11,8% 100,0% 

% within 

EAV37 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 32,5% 14,1% 10,0% 16,6% 6,1% 9,0% 11,8% 100,0% 
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ano * EAV3 Crosstabulation 

 

EAV3 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 63 9 10 14 4 3 24 127 

% within 

ano 

49,6% 7,1% 7,9% 11,0% 3,1% 2,4% 18,9% 100,0% 

% within 

EAV3 

29,6% 31,0% 41,7% 35,9% 26,7% 13,6% 49,0% 32,5% 

% of Total 16,1% 2,3% 2,6% 3,6% 1,0% ,8% 6,1% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 82 15 6 10 7 10 15 145 

% within 

ano 

56,6% 10,3% 4,1% 6,9% 4,8% 6,9% 10,3% 100,0% 

% within 

EAV3 

38,5% 51,7% 25,0% 25,6% 46,7% 45,5% 30,6% 37,1% 

% of Total 21,0% 3,8% 1,5% 2,6% 1,8% 2,6% 3,8% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 68 5 8 15 4 9 10 119 

% within 

ano 

57,1% 4,2% 6,7% 12,6% 3,4% 7,6% 8,4% 100,0% 

% within 

EAV3 

31,9% 17,2% 33,3% 38,5% 26,7% 40,9% 20,4% 30,4% 

% of Total 17,4% 1,3% 2,0% 3,8% 1,0% 2,3% 2,6% 30,4% 

Total Count 213 29 24 39 15 22 49 391 

% within 

ano 

54,5% 7,4% 6,1% 10,0% 3,8% 5,6% 12,5% 100,0% 
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% within 

EAV3 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 54,5% 7,4% 6,1% 10,0% 3,8% 5,6% 12,5% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV6 Crosstabulation 

 

EAV6 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 101 5 2 5 4 3 7 127 

% within 

ano 

79,5% 3,9% 1,6% 3,9% 3,1% 2,4% 5,5% 100,0% 

% within 

EAV6 

30,8% 38,5% 28,6% 41,7% 33,3% 33,3% 70,0% 32,5% 

% of Total 25,8% 1,3% ,5% 1,3% 1,0% ,8% 1,8% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 127 4 3 2 4 3 2 145 

% within 

ano 

87,6% 2,8% 2,1% 1,4% 2,8% 2,1% 1,4% 100,0% 

% within 

EAV6 

38,7% 30,8% 42,9% 16,7% 33,3% 33,3% 20,0% 37,1% 

% of Total 32,5% 1,0% ,8% ,5% 1,0% ,8% ,5% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 100 4 2 5 4 3 1 119 

% within 

ano 

84,0% 3,4% 1,7% 4,2% 3,4% 2,5% ,8% 100,0% 

% within 

EAV6 

30,5% 30,8% 28,6% 41,7% 33,3% 33,3% 10,0% 30,4% 

% of Total 25,6% 1,0% ,5% 1,3% 1,0% ,8% ,3% 30,4% 

Total Count 328 13 7 12 12 9 10 391 
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% within 

ano 

83,9% 3,3% 1,8% 3,1% 3,1% 2,3% 2,6% 100,0% 

% within 

EAV6 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,9% 3,3% 1,8% 3,1% 3,1% 2,3% 2,6% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV18 Crosstabulation 

 

EAV18 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 48 13 7 19 6 11 23 127 

% within ano 37,8% 10,2% 5,5% 15,0% 4,7% 8,7% 18,1% 100,0% 

% within 

EAV18 

33,3% 31,7% 30,4% 35,8% 18,2% 37,9% 33,8% 32,5% 

% of Total 12,3% 3,3% 1,8% 4,9% 1,5% 2,8% 5,9% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 55 14 5 18 16 12 25 145 

% within ano 37,9% 9,7% 3,4% 12,4% 11,0% 8,3% 17,2% 100,0% 

% within 

EAV18 

38,2% 34,1% 21,7% 34,0% 48,5% 41,4% 36,8% 37,1% 

% of Total 14,1% 3,6% 1,3% 4,6% 4,1% 3,1% 6,4% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 41 14 11 16 11 6 20 119 

% within ano 34,5% 11,8% 9,2% 13,4% 9,2% 5,0% 16,8% 100,0% 

% within 

EAV18 

28,5% 34,1% 47,8% 30,2% 33,3% 20,7% 29,4% 30,4% 

% of Total 10,5% 3,6% 2,8% 4,1% 2,8% 1,5% 5,1% 30,4% 

Total Count 144 41 23 53 33 29 68 391 

% within ano 36,8% 10,5% 5,9% 13,6% 8,4% 7,4% 17,4% 100,0% 
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% within 

EAV18 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 36,8% 10,5% 5,9% 13,6% 8,4% 7,4% 17,4% 100,0% 

 

 

 

ano * EAV23 Crosstabulation 

 

EAV23 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 35 18 13 21 5 5 30 127 

% within ano 27,6% 14,2% 10,2% 16,5% 3,9% 3,9% 23,6% 100,0% 

% within 

EAV23 

28,5% 35,3% 32,5% 31,8% 20,8% 26,3% 44,1% 32,5% 

% of Total 9,0% 4,6% 3,3% 5,4% 1,3% 1,3% 7,7% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 55 16 13 18 7 10 26 145 

% within ano 37,9% 11,0% 9,0% 12,4% 4,8% 6,9% 17,9% 100,0% 

% within 

EAV23 

44,7% 31,4% 32,5% 27,3% 29,2% 52,6% 38,2% 37,1% 

% of Total 14,1% 4,1% 3,3% 4,6% 1,8% 2,6% 6,6% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 33 17 14 27 12 4 12 119 

% within ano 27,7% 14,3% 11,8% 22,7% 10,1% 3,4% 10,1% 100,0% 

% within 

EAV23 

26,8% 33,3% 35,0% 40,9% 50,0% 21,1% 17,6% 30,4% 

% of Total 8,4% 4,3% 3,6% 6,9% 3,1% 1,0% 3,1% 30,4% 

Total Count 123 51 40 66 24 19 68 391 

% within ano 31,5% 13,0% 10,2% 16,9% 6,1% 4,9% 17,4% 100,0% 

% within 

EAV23 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 31,5% 13,0% 10,2% 16,9% 6,1% 4,9% 17,4% 100,0% 

 

 

 

 EAV26 Total 
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Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

ano 7º Ano Count 25 21 14 18 12 9 28 127 

% within ano 19,7% 16,5% 11,0% 14,2% 9,4% 7,1% 22,0% 100,0% 

% within 

EAV26 

21,4% 35,0% 30,4% 40,0% 42,9% 34,6% 41,2% 32,6% 

% of Total 6,4% 5,4% 3,6% 4,6% 3,1% 2,3% 7,2% 32,6% 

8º Ano Count 58 26 19 9 7 6 19 144 

% within ano 40,3% 18,1% 13,2% 6,3% 4,9% 4,2% 13,2% 100,0% 

% within 

EAV26 

49,6% 43,3% 41,3% 20,0% 25,0% 23,1% 27,9% 36,9% 

% of Total 14,9% 6,7% 4,9% 2,3% 1,8% 1,5% 4,9% 36,9% 

9º Ano Count 34 13 13 18 9 11 21 119 

% within ano 28,6% 10,9% 10,9% 15,1% 7,6% 9,2% 17,6% 100,0% 

% within 

EAV26 

29,1% 21,7% 28,3% 40,0% 32,1% 42,3% 30,9% 30,5% 

% of Total 8,7% 3,3% 3,3% 4,6% 2,3% 2,8% 5,4% 30,5% 

Total Count 117 60 46 45 28 26 68 390 

% within ano 30,0% 15,4% 11,8% 11,5% 7,2% 6,7% 17,4% 100,0% 

% within 

EAV26 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 30,0% 15,4% 11,8% 11,5% 7,2% 6,7% 17,4% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV30 Crosstabulation 

 EAV30 Total 
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Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 51 14 19 12 10 4 17 127 

% within ano 40,2% 11,0% 15,0% 9,4% 7,9% 3,1% 13,4% 100,0% 

% within 

EAV30 

29,0% 25,0% 38,8% 41,4% 35,7% 33,3% 41,5% 32,5% 

% of Total 13,0% 3,6% 4,9% 3,1% 2,6% 1,0% 4,3% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 78 22 13 7 9 3 13 145 

% within ano 53,8% 15,2% 9,0% 4,8% 6,2% 2,1% 9,0% 100,0% 

% within 

EAV30 

44,3% 39,3% 26,5% 24,1% 32,1% 25,0% 31,7% 37,1% 

% of Total 19,9% 5,6% 3,3% 1,8% 2,3% ,8% 3,3% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 47 20 17 10 9 5 11 119 

% within ano 39,5% 16,8% 14,3% 8,4% 7,6% 4,2% 9,2% 100,0% 

% within 

EAV30 

26,7% 35,7% 34,7% 34,5% 32,1% 41,7% 26,8% 30,4% 

% of Total 12,0% 5,1% 4,3% 2,6% 2,3% 1,3% 2,8% 30,4% 

Total Count 176 56 49 29 28 12 41 391 

% within ano 45,0% 14,3% 12,5% 7,4% 7,2% 3,1% 10,5% 100,0% 

% within 

EAV30 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 45,0% 14,3% 12,5% 7,4% 7,2% 3,1% 10,5% 100,0% 

 

 

 

 

 

ano * EAV34 Crosstabulation 

 

EAV34 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

ano 7º 

Ano 

Count 56 12 13 12 7 7 20 127 

% within 

ano 

44,1% 9,4% 10,2% 9,4% 5,5% 5,5% 15,7% 100,0% 
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% within 

EAV34 

30,1% 25,0% 43,3% 27,9% 28,0% 58,3% 42,6% 32,5% 

% of Total 14,3% 3,1% 3,3% 3,1% 1,8% 1,8% 5,1% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 72 19 8 13 12 3 18 145 

% within 

ano 

49,7% 13,1% 5,5% 9,0% 8,3% 2,1% 12,4% 100,0% 

% within 

EAV34 

38,7% 39,6% 26,7% 30,2% 48,0% 25,0% 38,3% 37,1% 

% of Total 18,4% 4,9% 2,0% 3,3% 3,1% ,8% 4,6% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 58 17 9 18 6 2 9 119 

% within 

ano 

48,7% 14,3% 7,6% 15,1% 5,0% 1,7% 7,6% 100,0% 

% within 

EAV34 

31,2% 35,4% 30,0% 41,9% 24,0% 16,7% 19,1% 30,4% 

% of Total 14,8% 4,3% 2,3% 4,6% 1,5% ,5% 2,3% 30,4% 

Total Count 186 48 30 43 25 12 47 391 

% within 

ano 

47,6% 12,3% 7,7% 11,0% 6,4% 3,1% 12,0% 100,0% 

% within 

EAV34 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,6% 12,3% 7,7% 11,0% 6,4% 3,1% 12,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV36 Crosstabulation 

 

EAV36 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º Count 25 21 11 18 7 8 37 127 
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Ano % within ano 19,7% 16,5% 8,7% 14,2% 5,5% 6,3% 29,1% 100,0% 

% within 

EAV36 

29,4% 47,7% 26,8% 33,3% 20,0% 26,7% 36,3% 32,5% 

% of Total 6,4% 5,4% 2,8% 4,6% 1,8% 2,0% 9,5% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 35 10 17 17 18 14 34 145 

% within ano 24,1% 6,9% 11,7% 11,7% 12,4% 9,7% 23,4% 100,0% 

% within 

EAV36 

41,2% 22,7% 41,5% 31,5% 51,4% 46,7% 33,3% 37,1% 

% of Total 9,0% 2,6% 4,3% 4,3% 4,6% 3,6% 8,7% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 25 13 13 19 10 8 31 119 

% within ano 21,0% 10,9% 10,9% 16,0% 8,4% 6,7% 26,1% 100,0% 

% within 

EAV36 

29,4% 29,5% 31,7% 35,2% 28,6% 26,7% 30,4% 30,4% 

% of Total 6,4% 3,3% 3,3% 4,9% 2,6% 2,0% 7,9% 30,4% 

Total Count 85 44 41 54 35 30 102 391 

% within ano 21,7% 11,3% 10,5% 13,8% 9,0% 7,7% 26,1% 100,0% 

% within 

EAV36 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,7% 11,3% 10,5% 13,8% 9,0% 7,7% 26,1% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV37 Crosstabulation 

 

EAV37 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

ano 7º Count 37 24 12 17 8 7 22 127 
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Ano % within ano 29,1% 18,9% 9,4% 13,4% 6,3% 5,5% 17,3% 100,0% 

% within 

EAV37 

29,1% 43,6% 30,8% 26,2% 33,3% 20,0% 47,8% 32,5% 

% of Total 9,5% 6,1% 3,1% 4,3% 2,0% 1,8% 5,6% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 59 11 16 29 4 14 12 145 

% within ano 40,7% 7,6% 11,0% 20,0% 2,8% 9,7% 8,3% 100,0% 

% within 

EAV37 

46,5% 20,0% 41,0% 44,6% 16,7% 40,0% 26,1% 37,1% 

% of Total 15,1% 2,8% 4,1% 7,4% 1,0% 3,6% 3,1% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 31 20 11 19 12 14 12 119 

% within ano 26,1% 16,8% 9,2% 16,0% 10,1% 11,8% 10,1% 100,0% 

% within 

EAV37 

24,4% 36,4% 28,2% 29,2% 50,0% 40,0% 26,1% 30,4% 

% of Total 7,9% 5,1% 2,8% 4,9% 3,1% 3,6% 3,1% 30,4% 

Total Count 127 55 39 65 24 35 46 391 

% within ano 32,5% 14,1% 10,0% 16,6% 6,1% 9,0% 11,8% 100,0% 

% within 

EAV37 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 32,5% 14,1% 10,0% 16,6% 6,1% 9,0% 11,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV3 Crosstabulation 

 

EAV3 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Conco

rdo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam Agrupamento 1 Count 123 17 12 29 11 9 34 235 
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ento Regular % within 

Agrupamento 

52,3% 7,2% 5,1% 12,3% 4,7% 3,8% 14,5% 100,0

% 

% within 

EAV3 

57,7% 58,6% 50,0% 74,4% 73,3% 40,9% 69,4% 60,1

% 

% of Total 31,5% 4,3% 3,1% 7,4% 2,8% 2,3% 8,7% 60,1

% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 90 12 12 10 4 13 15 156 

% within 

Agrupamento 

57,7% 7,7% 7,7% 6,4% 2,6% 8,3% 9,6% 100,0

% 

% within 

EAV3 

42,3% 41,4% 50,0% 25,6% 26,7% 59,1% 30,6% 39,9

% 

% of Total 23,0% 3,1% 3,1% 2,6% 1,0% 3,3% 3,8% 39,9

% 

Total Count 213 29 24 39 15 22 49 391 

% within 

Agrupamento 

54,5% 7,4% 6,1% 10,0% 3,8% 5,6% 12,5% 100,0

% 

% within 

EAV3 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 54,5% 7,4% 6,1% 10,0% 3,8% 5,6% 12,5% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV6 Crosstabulation 

 

EAV6 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  
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Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 206 7 3 8 3 5 3 235 

% within 

Agrupamento 

87,7% 3,0% 1,3% 3,4% 1,3% 2,1% 1,3% 100,0

% 

% within 

EAV6 

62,8% 53,8% 42,9% 66,7% 25,0% 55,6% 30,0% 60,1% 

% of Total 52,7% 1,8% ,8% 2,0% ,8% 1,3% ,8% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 122 6 4 4 9 4 7 156 

% within 

Agrupamento 

78,2% 3,8% 2,6% 2,6% 5,8% 2,6% 4,5% 100,0

% 

% within 

EAV6 

37,2% 46,2% 57,1% 33,3% 75,0% 44,4% 70,0% 39,9% 

% of Total 31,2% 1,5% 1,0% 1,0% 2,3% 1,0% 1,8% 39,9% 

Total Count 328 13 7 12 12 9 10 391 

% within 

Agrupamento 

83,9% 3,3% 1,8% 3,1% 3,1% 2,3% 2,6% 100,0

% 

% within 

EAV6 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 83,9% 3,3% 1,8% 3,1% 3,1% 2,3% 2,6% 100,0

% 

 

 

 

 

EAV18 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 89 23 15 29 15 19 45 235 

% within 

Agrupamento 

37,9% 9,8% 6,4% 12,3% 6,4% 8,1% 19,1% 100,0

% 

% within 

EAV18 

61,8% 56,1% 65,2% 54,7% 45,5% 65,5% 66,2% 60,1% 

% of Total 22,8% 5,9% 3,8% 7,4% 3,8% 4,9% 11,5% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 55 18 8 24 18 10 23 156 

% within 

Agrupamento 

35,3% 11,5% 5,1% 15,4% 11,5% 6,4% 14,7% 100,0

% 

% within 

EAV18 

38,2% 43,9% 34,8% 45,3% 54,5% 34,5% 33,8% 39,9% 

% of Total 14,1% 4,6% 2,0% 6,1% 4,6% 2,6% 5,9% 39,9% 
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Total Count 144 41 23 53 33 29 68 391 

% within 

Agrupamento 

36,8% 10,5% 5,9% 13,6% 8,4% 7,4% 17,4% 100,0

% 

% within 

EAV18 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 36,8% 10,5% 5,9% 13,6% 8,4% 7,4% 17,4% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV23 Crosstabulation 

 

EAV23 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 77 27 21 43 13 14 40 235 

% within 

Agrupamento 

32,8% 11,5% 8,9% 18,3% 5,5% 6,0% 17,0% 100,0

% 

% within 

EAV23 

62,6% 52,9% 52,5% 65,2% 54,2% 73,7% 58,8% 60,1% 

% of Total 19,7% 6,9% 5,4% 11,0% 3,3% 3,6% 10,2% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 46 24 19 23 11 5 28 156 

% within 

Agrupamento 

29,5% 15,4% 12,2% 14,7% 7,1% 3,2% 17,9% 100,0

% 

% within 

EAV23 

37,4% 47,1% 47,5% 34,8% 45,8% 26,3% 41,2% 39,9% 

% of Total 11,8% 6,1% 4,9% 5,9% 2,8% 1,3% 7,2% 39,9% 

Total Count 123 51 40 66 24 19 68 391 
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% within 

Agrupamento 

31,5% 13,0% 10,2% 16,9% 6,1% 4,9% 17,4% 100,0

% 

% within 

EAV23 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 31,5% 13,0% 10,2% 16,9% 6,1% 4,9% 17,4% 100,0

% 

 

Agrupamento * EAV26 Crosstabulation 

 

EAV26 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 81 32 24 31 16 20 31 235 

% within 

Agrupamento 

34,5% 13,6% 10,2% 13,2% 6,8% 8,5% 13,2% 100,0

% 

% within 

EAV26 

69,2% 53,3% 52,2% 68,9% 57,1% 76,9% 45,6% 60,3% 

% of Total 20,8% 8,2% 6,2% 7,9% 4,1% 5,1% 7,9% 60,3% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 36 28 22 14 12 6 37 155 

% within 

Agrupamento 

23,2% 18,1% 14,2% 9,0% 7,7% 3,9% 23,9% 100,0

% 

% within 

EAV26 

30,8% 46,7% 47,8% 31,1% 42,9% 23,1% 54,4% 39,7% 

% of Total 9,2% 7,2% 5,6% 3,6% 3,1% 1,5% 9,5% 39,7% 

Total Count 117 60 46 45 28 26 68 390 

% within 

Agrupamento 

30,0% 15,4% 11,8% 11,5% 7,2% 6,7% 17,4% 100,0

% 

% within 

EAV26 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 30,0% 15,4% 11,8% 11,5% 7,2% 6,7% 17,4% 100,0

% 

 

Agrupamento * EAV30 Crosstabulation 

 

EAV30 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  
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Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 101 34 28 18 21 9 24 235 

% within 

Agrupamento 

43,0% 14,5% 11,9% 7,7% 8,9% 3,8% 10,2% 100,0

% 

% within 

EAV30 

57,4% 60,7% 57,1% 62,1% 75,0% 75,0% 58,5% 60,1% 

% of Total 25,8% 8,7% 7,2% 4,6% 5,4% 2,3% 6,1% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 75 22 21 11 7 3 17 156 

% within 

Agrupamento 

48,1% 14,1% 13,5% 7,1% 4,5% 1,9% 10,9% 100,0

% 

% within 

EAV30 

42,6% 39,3% 42,9% 37,9% 25,0% 25,0% 41,5% 39,9% 

% of Total 19,2% 5,6% 5,4% 2,8% 1,8% ,8% 4,3% 39,9% 

Total Count 176 56 49 29 28 12 41 391 

% within 

Agrupamento 

45,0% 14,3% 12,5% 7,4% 7,2% 3,1% 10,5% 100,0

% 

% within 

EAV30 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 45,0% 14,3% 12,5% 7,4% 7,2% 3,1% 10,5% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV34 Crosstabulation 

 

EAV34 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 118 25 17 31 17 7 20 235 

% within 

Agrupamento 

50,2% 10,6% 7,2% 13,2% 7,2% 3,0% 8,5% 100,0

% 

% within 

EAV34 

63,4% 52,1% 56,7% 72,1% 68,0% 58,3% 42,6% 60,1% 
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% of Total 30,2% 6,4% 4,3% 7,9% 4,3% 1,8% 5,1% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 68 23 13 12 8 5 27 156 

% within 

Agrupamento 

43,6% 14,7% 8,3% 7,7% 5,1% 3,2% 17,3% 100,0

% 

% within 

EAV34 

36,6% 47,9% 43,3% 27,9% 32,0% 41,7% 57,4% 39,9% 

% of Total 17,4% 5,9% 3,3% 3,1% 2,0% 1,3% 6,9% 39,9% 

Total Count 186 48 30 43 25 12 47 391 

% within 

Agrupamento 

47,6% 12,3% 7,7% 11,0% 6,4% 3,1% 12,0% 100,0

% 

% within 

EAV34 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 47,6% 12,3% 7,7% 11,0% 6,4% 3,1% 12,0% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV36 Crosstabulation 

 

EAV36 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 53 26 25 34 22 21 54 235 

% within 

Agrupamento 

22,6% 11,1% 10,6% 14,5% 9,4% 8,9% 23,0% 100,0

% 

% within 

EAV36 

62,4% 59,1% 61,0% 63,0% 62,9% 70,0% 52,9% 60,1% 
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% of Total 13,6% 6,6% 6,4% 8,7% 5,6% 5,4% 13,8% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 32 18 16 20 13 9 48 156 

% within 

Agrupamento 

20,5% 11,5% 10,3% 12,8% 8,3% 5,8% 30,8% 100,0

% 

% within 

EAV36 

37,6% 40,9% 39,0% 37,0% 37,1% 30,0% 47,1% 39,9% 

% of Total 8,2% 4,6% 4,1% 5,1% 3,3% 2,3% 12,3% 39,9% 

Total Count 85 44 41 54 35 30 102 391 

% within 

Agrupamento 

21,7% 11,3% 10,5% 13,8% 9,0% 7,7% 26,1% 100,0

% 

% within 

EAV36 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 21,7% 11,3% 10,5% 13,8% 9,0% 7,7% 26,1% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV37 Crosstabulation 

 

EAV37 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 60 34 28 50 15 17 31 235 

% within 

Agrupamento 

25,5% 14,5% 11,9% 21,3% 6,4% 7,2% 13,2% 100,0

% 
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% within 

EAV37 

47,2% 61,8% 71,8% 76,9% 62,5% 48,6% 67,4% 60,1% 

% of Total 15,3% 8,7% 7,2% 12,8% 3,8% 4,3% 7,9% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 67 21 11 15 9 18 15 156 

% within 

Agrupamento 

42,9% 13,5% 7,1% 9,6% 5,8% 11,5% 9,6% 100,0

% 

% within 

EAV37 

52,8% 38,2% 28,2% 23,1% 37,5% 51,4% 32,6% 39,9% 

% of Total 17,1% 5,4% 2,8% 3,8% 2,3% 4,6% 3,8% 39,9% 

Total Count 127 55 39 65 24 35 46 391 

% within 

Agrupamento 

32,5% 14,1% 10,0% 16,6% 6,1% 9,0% 11,8% 100,0

% 

% within 

EAV37 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 32,5% 14,1% 10,0% 16,6% 6,1% 9,0% 11,8% 100,0

% 

 

 

Statistics 

 EAV3 EAV6 EAV18 EAV23 EAV26 EAV30 EAV34 EAV36 EAV37 

N Valid 391 391 391 391 390 391 391 391 391 

Missing 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAV3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 213 54,5 54,5 54,5 

pouco acordo 29 7,4 7,4 61,9 

Discordo 24 6,1 6,1 68,0 

Nem concordo nem discordo 39 10,0 10,0 78,0 

Concordo 15 3,8 3,8 81,8 
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Muito acordo 22 5,6 5,6 87,5 

Máximo acordo 49 12,5 12,5 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

 

EAV6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 328 83,9 83,9 83,9 

pouco acordo 13 3,3 3,3 87,2 

Discordo 7 1,8 1,8 89,0 

Nem concordo nem discordo 12 3,1 3,1 92,1 

Concordo 12 3,1 3,1 95,1 

Muito acordo 9 2,3 2,3 97,4 

Máximo acordo 10 2,6 2,6 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

 

EAV18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 144 36,8 36,8 36,8 

pouco acordo 41 10,5 10,5 47,3 

Discordo 23 5,9 5,9 53,2 

Nem concordo nem discordo 53 13,6 13,6 66,8 

Concordo 33 8,4 8,4 75,2 

Muito acordo 29 7,4 7,4 82,6 

Máximo acordo 68 17,4 17,4 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

 

 

EAV23 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mínimo acordo 123 31,5 31,5 31,5 

pouco acordo 51 13,0 13,0 44,5 

Discordo 40 10,2 10,2 54,7 

Nem concordo nem discordo 66 16,9 16,9 71,6 

Concordo 24 6,1 6,1 77,7 
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Muito acordo 19 4,9 4,9 82,6 

Máximo acordo 68 17,4 17,4 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

 

EAV26 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 117 29,9 30,0 30,0 

pouco acordo 60 15,3 15,4 45,4 

Discordo 46 11,8 11,8 57,2 

Nem concordo nem discordo 45 11,5 11,5 68,7 

Concordo 28 7,2 7,2 75,9 

Muito acordo 26 6,6 6,7 82,6 

Máximo acordo 68 17,4 17,4 100,0 

Total 390 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 391 100,0   

EAV30 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 176 45,0 45,0 45,0 

pouco acordo 56 14,3 14,3 59,3 

Discordo 49 12,5 12,5 71,9 

Nem concordo nem discordo 29 7,4 7,4 79,3 

Concordo 28 7,2 7,2 86,4 

Muito acordo 12 3,1 3,1 89,5 

Máximo acordo 41 10,5 10,5 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

 

 

 

EAV34 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 186 47,6 47,6 47,6 

pouco acordo 48 12,3 12,3 59,8 

Discordo 30 7,7 7,7 67,5 

Nem concordo nem discordo 43 11,0 11,0 78,5 
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Concordo 25 6,4 6,4 84,9 

Muito acordo 12 3,1 3,1 88,0 

Máximo acordo 47 12,0 12,0 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

 

EAV36 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 85 21,7 21,7 21,7 

pouco acordo 44 11,3 11,3 33,0 

Discordo 41 10,5 10,5 43,5 

Nem concordo nem discordo 54 13,8 13,8 57,3 

Concordo 35 9,0 9,0 66,2 

Muito acordo 30 7,7 7,7 73,9 

Máximo acordo 102 26,1 26,1 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

 

EAV37 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 127 32,5 32,5 32,5 

pouco acordo 55 14,1 14,1 46,5 

Discordo 39 10,0 10,0 56,5 

Nem concordo nem discordo 65 16,6 16,6 73,1 

Concordo 24 6,1 6,1 79,3 

Muito acordo 35 9,0 9,0 88,2 

Máximo acordo 46 11,8 11,8 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

 

 

 

 
 

 

Statistics 

 EAV8 EAV13 EAV14 EAV17 EAV20 EAV24 EAV25 EAV27 EAV32 EAV7 

N Valid 391 391 391 390 391 390 391 390 389 390 

Missing 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 

 

EAV8 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 227 58,1 58,1 58,1 

pouco acordo 56 14,3 14,3 72,4 

Discordo 29 7,4 7,4 79,8 

Nem concordo nem discordo 32 8,2 8,2 88,0 

Concordo 17 4,3 4,3 92,3 

Muito acordo 11 2,8 2,8 95,1 

Máximo acordo 19 4,9 4,9 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

EAV13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Máximo acordo 173 44,2 44,2 44,2 

Muito acordo 35 9,0 9,0 53,2 

Concordo 34 8,7 8,7 61,9 

Nem concordo nem discordo 51 13,0 13,0 74,9 

Discordo 30 7,7 7,7 82,6 

Pouco acordo 29 7,4 7,4 90,0 

Mínimo acordo 39 10,0 10,0 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

 

EAV14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 183 46,8 46,8 46,8 

pouco acordo 54 13,8 13,8 60,6 

Discordo 47 12,0 12,0 72,6 

Nem concordo nem discordo 40 10,2 10,2 82,9 

Concordo 26 6,6 6,6 89,5 

Muito acordo 17 4,3 4,3 93,9 

Máximo acordo 24 6,1 6,1 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

 

EAV17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 73 18,7 18,7 18,7 

pouco acordo 12 3,1 3,1 21,8 
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Discordo 19 4,9 4,9 26,7 

Nem concordo nem discordo 27 6,9 6,9 33,6 

Concordo 12 3,1 3,1 36,7 

Muito acordo 28 7,2 7,2 43,8 

Máximo acordo 219 56,0 56,2 100,0 

Total 390 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 391 100,0   

EAV20 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 249 63,7 63,7 63,7 

pouco acordo 38 9,7 9,7 73,4 

Discordo 34 8,7 8,7 82,1 

Nem concordo nem discordo 27 6,9 6,9 89,0 

Concordo 13 3,3 3,3 92,3 

Muito acordo 7 1,8 1,8 94,1 

Máximo acordo 23 5,9 5,9 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

EAV24 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 275 70,3 70,5 70,5 

pouco acordo 32 8,2 8,2 78,7 

Discordo 20 5,1 5,1 83,8 

Nem concordo nem discordo 27 6,9 6,9 90,8 

Concordo 17 4,3 4,4 95,1 

Muito acordo 11 2,8 2,8 97,9 

Máximo acordo 8 2,0 2,1 100,0 

Total 390 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 391 100,0   

 

 

EAV25 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 110 28,1 28,1 28,1 
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pouco acordo 34 8,7 8,7 36,8 

Discordo 39 10,0 10,0 46,8 

Nem concordo nem discordo 48 12,3 12,3 59,1 

Concordo 42 10,7 10,7 69,8 

Muito acordo 29 7,4 7,4 77,2 

Máximo acordo 89 22,8 22,8 100,0 

Total 391 100,0 100,0  

EAV27 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 266 68,0 68,2 68,2 

pouco acordo 37 9,5 9,5 77,7 

Discordo 17 4,3 4,4 82,1 

Nem concordo nem discordo 18 4,6 4,6 86,7 

Concordo 17 4,3 4,4 91,0 

Muito acordo 17 4,3 4,4 95,4 

Máximo acordo 18 4,6 4,6 100,0 

Total 390 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 391 100,0   

EAV32 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 122 31,2 31,4 31,4 

pouco acordo 37 9,5 9,5 40,9 

Discordo 38 9,7 9,8 50,6 

Nem concordo nem discordo 53 13,6 13,6 64,3 

Concordo 23 5,9 5,9 70,2 

Muito acordo 18 4,6 4,6 74,8 

Máximo acordo 98 25,1 25,2 100,0 

Total 389 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 391 100,0   

 

 

EAV7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mínimo acordo 159 40,7 40,8 40,8 
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pouco acordo 64 16,4 16,4 57,2 

Discordo 37 9,5 9,5 66,7 

Nem concordo nem discordo 62 15,9 15,9 82,6 

Concordo 25 6,4 6,4 89,0 

Muito acordo 12 3,1 3,1 92,1 

Máximo acordo 31 7,9 7,9 100,0 

Total 390 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 391 100,0   

 

idade * EAV7 Crosstabulation 

 

EAV7 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 19 5 2 6 1 2 6 41 

% within 

idade 

46,3% 12,2% 4,9% 14,6% 2,4% 4,9% 14,6% 100,0% 

% within 

EAV7 

11,9% 7,8% 5,4% 9,7% 4,0% 16,7% 19,4% 10,5% 

% of Total 4,9% 1,3% ,5% 1,5% ,3% ,5% 1,5% 10,5% 

13 Count 53 23 9 14 5 2 7 113 

% within 

idade 

46,9% 20,4% 8,0% 12,4% 4,4% 1,8% 6,2% 100,0% 

% within 

EAV7 

33,3% 35,9% 24,3% 22,6% 20,0% 16,7% 22,6% 29,0% 

% of Total 13,6% 5,9% 2,3% 3,6% 1,3% ,5% 1,8% 29,0% 

14 Count 45 20 15 24 8 5 7 124 

% within 

idade 

36,3% 16,1% 12,1% 19,4% 6,5% 4,0% 5,6% 100,0% 

% within 

EAV7 

28,3% 31,3% 40,5% 38,7% 32,0% 41,7% 22,6% 31,8% 

% of Total 11,5% 5,1% 3,8% 6,2% 2,1% 1,3% 1,8% 31,8% 

15 Count 26 12 8 10 9 1 7 73 

% within 

idade 

35,6% 16,4% 11,0% 13,7% 12,3% 1,4% 9,6% 100,0% 
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% within 

EAV7 

16,4% 18,8% 21,6% 16,1% 36,0% 8,3% 22,6% 18,7% 

% of Total 6,7% 3,1% 2,1% 2,6% 2,3% ,3% 1,8% 18,7% 

16 Count 10 1 2 7 2 2 4 28 

% within 

idade 

35,7% 3,6% 7,1% 25,0% 7,1% 7,1% 14,3% 100,0% 

% within 

EAV7 

6,3% 1,6% 5,4% 11,3% 8,0% 16,7% 12,9% 7,2% 

% of Total 2,6% ,3% ,5% 1,8% ,5% ,5% 1,0% 7,2% 

17 Count 6 3 1 1 0 0 0 11 

% within 

idade 

54,5% 27,3% 9,1% 9,1% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

EAV7 

3,8% 4,7% 2,7% 1,6% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 1,5% ,8% ,3% ,3% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 159 64 37 62 25 12 31 390 

% within 

idade 

40,8% 16,4% 9,5% 15,9% 6,4% 3,1% 7,9% 100,0% 

% within 

EAV7 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,8% 16,4% 9,5% 15,9% 6,4% 3,1% 7,9% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAV8 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

idade 12 Count 27 3 2 5 0 2 2 41 

% within 

idade 

65,9% 7,3% 4,9% 12,2% ,0% 4,9% 4,9% 100,0% 
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% within 

EAV8 

11,9% 5,4% 6,9% 15,6% ,0% 18,2% 10,5% 10,5% 

% of Total 6,9% ,8% ,5% 1,3% ,0% ,5% ,5% 10,5% 

13 Count 84 11 3 6 3 2 4 113 

% within 

idade 

74,3% 9,7% 2,7% 5,3% 2,7% 1,8% 3,5% 100,0% 

% within 

EAV8 

37,0% 19,6% 10,3% 18,8% 17,6% 18,2% 21,1% 28,9% 

% of Total 21,5% 2,8% ,8% 1,5% ,8% ,5% 1,0% 28,9% 

14 Count 66 17 13 14 8 3 3 124 

% within 

idade 

53,2% 13,7% 10,5% 11,3% 6,5% 2,4% 2,4% 100,0% 

% within 

EAV8 

29,1% 30,4% 44,8% 43,8% 47,1% 27,3% 15,8% 31,7% 

% of Total 16,9% 4,3% 3,3% 3,6% 2,0% ,8% ,8% 31,7% 

15 Count 34 20 4 5 2 4 5 74 

% within 

idade 

45,9% 27,0% 5,4% 6,8% 2,7% 5,4% 6,8% 100,0% 

% within 

EAV8 

15,0% 35,7% 13,8% 15,6% 11,8% 36,4% 26,3% 18,9% 

% of Total 8,7% 5,1% 1,0% 1,3% ,5% 1,0% 1,3% 18,9% 

16 Count 11 2 4 2 4 0 5 28 

% within 

idade 

39,3% 7,1% 14,3% 7,1% 14,3% ,0% 17,9% 100,0% 

% within 

EAV8 

4,8% 3,6% 13,8% 6,3% 23,5% ,0% 26,3% 7,2% 

% of Total 2,8% ,5% 1,0% ,5% 1,0% ,0% 1,3% 7,2% 

17 Count 5 3 3 0 0 0 0 11 

% within 

idade 

45,5% 27,3% 27,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

EAV8 

2,2% 5,4% 10,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 1,3% ,8% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 227 56 29 32 17 11 19 391 

% within 

idade 

58,1% 14,3% 7,4% 8,2% 4,3% 2,8% 4,9% 100,0% 

% within 

EAV8 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 58,1% 14,3% 7,4% 8,2% 4,3% 2,8% 4,9% 100,0% 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 707  

 

 

idade * EAV13 Crosstabulation 

 

EAV13 

Total 

Máximo 

acordo 

Muito 

acordo 

Concord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo Discordo 

Pouco 

acordo 

Mínimo 

acordo 

idade 12 Count 19 6 3 4 1 0 8 41 

% within 

idade 

46,3% 14,6% 7,3% 9,8% 2,4% ,0% 19,5% 100,0% 

% within 

EAV13 

11,0% 17,1% 8,8% 7,8% 3,3% ,0% 20,5% 10,5% 

% of Total 4,9% 1,5% ,8% 1,0% ,3% ,0% 2,0% 10,5% 

13 Count 49 11 9 13 12 9 10 113 

% within 

idade 

43,4% 9,7% 8,0% 11,5% 10,6% 8,0% 8,8% 100,0% 

% within 

EAV13 

28,3% 31,4% 26,5% 25,5% 40,0% 31,0% 25,6% 28,9% 

% of Total 12,5% 2,8% 2,3% 3,3% 3,1% 2,3% 2,6% 28,9% 

14 Count 50 10 13 18 12 10 11 124 

% within 

idade 

40,3% 8,1% 10,5% 14,5% 9,7% 8,1% 8,9% 100,0% 

% within 

EAV13 

28,9% 28,6% 38,2% 35,3% 40,0% 34,5% 28,2% 31,7% 

% of Total 12,8% 2,6% 3,3% 4,6% 3,1% 2,6% 2,8% 31,7% 

15 Count 35 6 4 13 3 6 7 74 

% within 

idade 

47,3% 8,1% 5,4% 17,6% 4,1% 8,1% 9,5% 100,0% 

% within 

EAV13 

20,2% 17,1% 11,8% 25,5% 10,0% 20,7% 17,9% 18,9% 

% of Total 9,0% 1,5% 1,0% 3,3% ,8% 1,5% 1,8% 18,9% 

16 Count 14 1 4 3 1 3 2 28 

% within 

idade 

50,0% 3,6% 14,3% 10,7% 3,6% 10,7% 7,1% 100,0% 

% within 

EAV13 

8,1% 2,9% 11,8% 5,9% 3,3% 10,3% 5,1% 7,2% 

% of Total 3,6% ,3% 1,0% ,8% ,3% ,8% ,5% 7,2% 

17 Count 6 1 1 0 1 1 1 11 
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% within 

idade 

54,5% 9,1% 9,1% ,0% 9,1% 9,1% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV13 

3,5% 2,9% 2,9% ,0% 3,3% 3,4% 2,6% 2,8% 

% of Total 1,5% ,3% ,3% ,0% ,3% ,3% ,3% 2,8% 

Total Count 173 35 34 51 30 29 39 391 

% within 

idade 

44,2% 9,0% 8,7% 13,0% 7,7% 7,4% 10,0% 100,0% 

% within 

EAV13 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 44,2% 9,0% 8,7% 13,0% 7,7% 7,4% 10,0% 100,0% 

 

idade * EAV14 Crosstabulation 

 

EAV14 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 24 5 2 5 3 2 0 41 

% within 

idade 

58,5% 12,2% 4,9% 12,2% 7,3% 4,9% ,0% 100,0% 

% within 

EAV14 

13,1% 9,3% 4,3% 12,5% 11,5% 11,8% ,0% 10,5% 

% of Total 6,1% 1,3% ,5% 1,3% ,8% ,5% ,0% 10,5% 

13 Count 66 16 10 7 6 4 4 113 

% within 

idade 

58,4% 14,2% 8,8% 6,2% 5,3% 3,5% 3,5% 100,0% 

% within 

EAV14 

36,1% 29,6% 21,3% 17,5% 23,1% 23,5% 16,7% 28,9% 

% of Total 16,9% 4,1% 2,6% 1,8% 1,5% 1,0% 1,0% 28,9% 

14 Count 49 19 19 13 9 6 9 124 

% within 

idade 

39,5% 15,3% 15,3% 10,5% 7,3% 4,8% 7,3% 100,0% 

% within 

EAV14 

26,8% 35,2% 40,4% 32,5% 34,6% 35,3% 37,5% 31,7% 

% of Total 12,5% 4,9% 4,9% 3,3% 2,3% 1,5% 2,3% 31,7% 

15 Count 28 10 12 7 5 3 9 74 

% within 

idade 

37,8% 13,5% 16,2% 9,5% 6,8% 4,1% 12,2% 100,0% 
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% within 

EAV14 

15,3% 18,5% 25,5% 17,5% 19,2% 17,6% 37,5% 18,9% 

% of Total 7,2% 2,6% 3,1% 1,8% 1,3% ,8% 2,3% 18,9% 

16 Count 10 4 2 6 2 2 2 28 

% within 

idade 

35,7% 14,3% 7,1% 21,4% 7,1% 7,1% 7,1% 100,0% 

% within 

EAV14 

5,5% 7,4% 4,3% 15,0% 7,7% 11,8% 8,3% 7,2% 

% of Total 2,6% 1,0% ,5% 1,5% ,5% ,5% ,5% 7,2% 

17 Count 6 0 2 2 1 0 0 11 

% within 

idade 

54,5% ,0% 18,2% 18,2% 9,1% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

EAV14 

3,3% ,0% 4,3% 5,0% 3,8% ,0% ,0% 2,8% 

% of Total 1,5% ,0% ,5% ,5% ,3% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 183 54 47 40 26 17 24 391 

% within 

idade 

46,8% 13,8% 12,0% 10,2% 6,6% 4,3% 6,1% 100,0% 

% within 

EAV14 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 46,8% 13,8% 12,0% 10,2% 6,6% 4,3% 6,1% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

idade * EAV17 Crosstabulation 

 

EAV17 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

idade 12 Count 7 2 1 4 1 2 24 41 
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% within 

idade 

17,1% 4,9% 2,4% 9,8% 2,4% 4,9% 58,5% 100,0% 

% within 

EAV17 

9,6% 16,7% 5,3% 14,8% 8,3% 7,1% 11,0% 10,5% 

% of Total 1,8% ,5% ,3% 1,0% ,3% ,5% 6,2% 10,5% 

13 Count 21 3 3 4 2 10 70 113 

% within 

idade 

18,6% 2,7% 2,7% 3,5% 1,8% 8,8% 61,9% 100,0% 

% within 

EAV17 

28,8% 25,0% 15,8% 14,8% 16,7% 35,7% 32,0% 29,0% 

% of Total 5,4% ,8% ,8% 1,0% ,5% 2,6% 17,9% 29,0% 

14 Count 20 3 6 13 2 8 71 123 

% within 

idade 

16,3% 2,4% 4,9% 10,6% 1,6% 6,5% 57,7% 100,0% 

% within 

EAV17 

27,4% 25,0% 31,6% 48,1% 16,7% 28,6% 32,4% 31,5% 

% of Total 5,1% ,8% 1,5% 3,3% ,5% 2,1% 18,2% 31,5% 

15 Count 14 1 6 4 3 6 40 74 

% within 

idade 

18,9% 1,4% 8,1% 5,4% 4,1% 8,1% 54,1% 100,0% 

% within 

EAV17 

19,2% 8,3% 31,6% 14,8% 25,0% 21,4% 18,3% 19,0% 

% of Total 3,6% ,3% 1,5% 1,0% ,8% 1,5% 10,3% 19,0% 

16 Count 7 2 2 2 3 1 11 28 

% within 

idade 

25,0% 7,1% 7,1% 7,1% 10,7% 3,6% 39,3% 100,0% 

% within 

EAV17 

9,6% 16,7% 10,5% 7,4% 25,0% 3,6% 5,0% 7,2% 

% of Total 1,8% ,5% ,5% ,5% ,8% ,3% 2,8% 7,2% 

17 Count 4 1 1 0 1 1 3 11 

% within 

idade 

36,4% 9,1% 9,1% ,0% 9,1% 9,1% 27,3% 100,0% 

% within 

EAV17 

5,5% 8,3% 5,3% ,0% 8,3% 3,6% 1,4% 2,8% 

% of Total 1,0% ,3% ,3% ,0% ,3% ,3% ,8% 2,8% 

Total Count 73 12 19 27 12 28 219 390 

% within 

idade 

18,7% 3,1% 4,9% 6,9% 3,1% 7,2% 56,2% 100,0% 
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% within 

EAV17 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 18,7% 3,1% 4,9% 6,9% 3,1% 7,2% 56,2% 100,0% 

 

idade * EAV20 Crosstabulation 

 

EAV20 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 29 4 3 3 1 0 1 41 

% within 

idade 

70,7% 9,8% 7,3% 7,3% 2,4% ,0% 2,4% 100,0% 

% within 

EAV20 

11,6% 10,5% 8,8% 11,1% 7,7% ,0% 4,3% 10,5% 

% of Total 7,4% 1,0% ,8% ,8% ,3% ,0% ,3% 10,5% 

13 Count 83 9 7 4 4 1 5 113 

% within 

idade 

73,5% 8,0% 6,2% 3,5% 3,5% ,9% 4,4% 100,0% 

% within 

EAV20 

33,3% 23,7% 20,6% 14,8% 30,8% 14,3% 21,7% 28,9% 

% of Total 21,2% 2,3% 1,8% 1,0% 1,0% ,3% 1,3% 28,9% 

14 Count 69 13 15 12 6 3 6 124 

% within 

idade 

55,6% 10,5% 12,1% 9,7% 4,8% 2,4% 4,8% 100,0% 

% within 

EAV20 

27,7% 34,2% 44,1% 44,4% 46,2% 42,9% 26,1% 31,7% 

% of Total 17,6% 3,3% 3,8% 3,1% 1,5% ,8% 1,5% 31,7% 

15 Count 51 5 5 4 1 2 6 74 

% within 

idade 

68,9% 6,8% 6,8% 5,4% 1,4% 2,7% 8,1% 100,0% 

% within 

EAV20 

20,5% 13,2% 14,7% 14,8% 7,7% 28,6% 26,1% 18,9% 

% of Total 13,0% 1,3% 1,3% 1,0% ,3% ,5% 1,5% 18,9% 

16 Count 11 4 3 4 1 1 4 28 

% within 

idade 

39,3% 14,3% 10,7% 14,3% 3,6% 3,6% 14,3% 100,0% 

% within 

EAV20 

4,4% 10,5% 8,8% 14,8% 7,7% 14,3% 17,4% 7,2% 
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% of Total 2,8% 1,0% ,8% 1,0% ,3% ,3% 1,0% 7,2% 

17 Count 6 3 1 0 0 0 1 11 

% within 

idade 

54,5% 27,3% 9,1% ,0% ,0% ,0% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV20 

2,4% 7,9% 2,9% ,0% ,0% ,0% 4,3% 2,8% 

% of Total 1,5% ,8% ,3% ,0% ,0% ,0% ,3% 2,8% 

Total Count 249 38 34 27 13 7 23 391 

% within 

idade 

63,7% 9,7% 8,7% 6,9% 3,3% 1,8% 5,9% 100,0% 

% within 

EAV20 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 63,7% 9,7% 8,7% 6,9% 3,3% 1,8% 5,9% 100,0% 

 

idade * EAV24 Crosstabulation 

 

EAV24 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 30 6 0 3 1 0 1 41 

% within 

idade 

73,2% 14,6% ,0% 7,3% 2,4% ,0% 2,4% 100,0% 

% within 

EAV24 

10,9% 18,8% ,0% 11,1% 5,9% ,0% 12,5% 10,5% 

% of Total 7,7% 1,5% ,0% ,8% ,3% ,0% ,3% 10,5% 

13 Count 91 4 7 3 2 4 2 113 

% within 

idade 

80,5% 3,5% 6,2% 2,7% 1,8% 3,5% 1,8% 100,0% 

% within 

EAV24 

33,1% 12,5% 35,0% 11,1% 11,8% 36,4% 25,0% 29,0% 

% of Total 23,3% 1,0% 1,8% ,8% ,5% 1,0% ,5% 29,0% 

14 Count 78 12 6 17 5 5 0 123 

% within 

idade 

63,4% 9,8% 4,9% 13,8% 4,1% 4,1% ,0% 100,0% 

% within 

EAV24 

28,4% 37,5% 30,0% 63,0% 29,4% 45,5% ,0% 31,5% 

% of Total 20,0% 3,1% 1,5% 4,4% 1,3% 1,3% ,0% 31,5% 
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15 Count 53 6 3 2 7 1 2 74 

% within 

idade 

71,6% 8,1% 4,1% 2,7% 9,5% 1,4% 2,7% 100,0% 

% within 

EAV24 

19,3% 18,8% 15,0% 7,4% 41,2% 9,1% 25,0% 19,0% 

% of Total 13,6% 1,5% ,8% ,5% 1,8% ,3% ,5% 19,0% 

16 Count 16 2 3 2 2 0 3 28 

% within 

idade 

57,1% 7,1% 10,7% 7,1% 7,1% ,0% 10,7% 100,0% 

% within 

EAV24 

5,8% 6,3% 15,0% 7,4% 11,8% ,0% 37,5% 7,2% 

% of Total 4,1% ,5% ,8% ,5% ,5% ,0% ,8% 7,2% 

17 Count 7 2 1 0 0 1 0 11 

% within 

idade 

63,6% 18,2% 9,1% ,0% ,0% 9,1% ,0% 100,0% 

% within 

EAV24 

2,5% 6,3% 5,0% ,0% ,0% 9,1% ,0% 2,8% 

% of Total 1,8% ,5% ,3% ,0% ,0% ,3% ,0% 2,8% 

Total Count 275 32 20 27 17 11 8 390 

% within 

idade 

70,5% 8,2% 5,1% 6,9% 4,4% 2,8% 2,1% 100,0% 

% within 

EAV24 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 70,5% 8,2% 5,1% 6,9% 4,4% 2,8% 2,1% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

idade * EAV25 Crosstabulation 

 

EAV25 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem discordo Concordo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

idade 12 Count 6 5 5 6 4 2 13 41 
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% within 

idade 

14,6% 12,2% 12,2% 14,6% 9,8% 4,9% 31,7% 100,0% 

% within 

EAV25 

5,5% 14,7% 12,8% 12,5% 9,5% 6,9% 14,6% 10,5% 

% of Total 1,5% 1,3% 1,3% 1,5% 1,0% ,5% 3,3% 10,5% 

13 Count 30 9 11 10 19 9 25 113 

% within 

idade 

26,5% 8,0% 9,7% 8,8% 16,8% 8,0% 22,1% 100,0% 

% within 

EAV25 

27,3% 26,5% 28,2% 20,8% 45,2% 31,0% 28,1% 28,9% 

% of Total 7,7% 2,3% 2,8% 2,6% 4,9% 2,3% 6,4% 28,9% 

14 Count 33 11 14 17 12 10 27 124 

% within 

idade 

26,6% 8,9% 11,3% 13,7% 9,7% 8,1% 21,8% 100,0% 

% within 

EAV25 

30,0% 32,4% 35,9% 35,4% 28,6% 34,5% 30,3% 31,7% 

% of Total 8,4% 2,8% 3,6% 4,3% 3,1% 2,6% 6,9% 31,7% 

15 Count 27 6 6 9 7 3 16 74 

% within 

idade 

36,5% 8,1% 8,1% 12,2% 9,5% 4,1% 21,6% 100,0% 

% within 

EAV25 

24,5% 17,6% 15,4% 18,8% 16,7% 10,3% 18,0% 18,9% 

% of Total 6,9% 1,5% 1,5% 2,3% 1,8% ,8% 4,1% 18,9% 

16 Count 10 0 3 5 0 3 7 28 

% within 

idade 

35,7% ,0% 10,7% 17,9% ,0% 10,7% 25,0% 100,0% 

% within 

EAV25 

9,1% ,0% 7,7% 10,4% ,0% 10,3% 7,9% 7,2% 

% of Total 2,6% ,0% ,8% 1,3% ,0% ,8% 1,8% 7,2% 

17 Count 4 3 0 1 0 2 1 11 

% within 

idade 

36,4% 27,3% ,0% 9,1% ,0% 18,2% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV25 

3,6% 8,8% ,0% 2,1% ,0% 6,9% 1,1% 2,8% 

% of Total 1,0% ,8% ,0% ,3% ,0% ,5% ,3% 2,8% 

Total Count 110 34 39 48 42 29 89 391 

% within 

idade 

28,1% 8,7% 10,0% 12,3% 10,7% 7,4% 22,8% 100,0% 
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% within 

EAV25 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,1% 8,7% 10,0% 12,3% 10,7% 7,4% 22,8% 100,0% 

 

idade * EAV27 Crosstabulation 

 

EAV27 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo Concordo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

idade 12 Count 34 3 3 1 0 0 0 41 

% within 

idade 

82,9% 7,3% 7,3% 2,4% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

EAV27 

12,8% 8,1% 17,6% 5,6% ,0% ,0% ,0% 10,5% 

% of Total 8,7% ,8% ,8% ,3% ,0% ,0% ,0% 10,5% 

13 Count 89 6 3 3 4 6 2 113 

% within 

idade 

78,8% 5,3% 2,7% 2,7% 3,5% 5,3% 1,8% 100,0% 

% within 

EAV27 

33,5% 16,2% 17,6% 16,7% 23,5% 35,3% 11,1% 29,0% 

% of Total 22,8% 1,5% ,8% ,8% 1,0% 1,5% ,5% 29,0% 

14 Count 76 15 5 12 4 4 8 124 

% within 

idade 

61,3% 12,1% 4,0% 9,7% 3,2% 3,2% 6,5% 100,0% 

% within 

EAV27 

28,6% 40,5% 29,4% 66,7% 23,5% 23,5% 44,4% 31,8% 

% of Total 19,5% 3,8% 1,3% 3,1% 1,0% 1,0% 2,1% 31,8% 

15 Count 47 7 4 2 5 4 4 73 

% within 

idade 

64,4% 9,6% 5,5% 2,7% 6,8% 5,5% 5,5% 100,0% 

% within 

EAV27 

17,7% 18,9% 23,5% 11,1% 29,4% 23,5% 22,2% 18,7% 

% of Total 12,1% 1,8% 1,0% ,5% 1,3% 1,0% 1,0% 18,7% 

16 Count 13 4 1 0 4 3 3 28 

% within 

idade 

46,4% 14,3% 3,6% ,0% 14,3% 10,7% 10,7% 100,0% 

% within 

EAV27 

4,9% 10,8% 5,9% ,0% 23,5% 17,6% 16,7% 7,2% 
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% of Total 3,3% 1,0% ,3% ,0% 1,0% ,8% ,8% 7,2% 

17 Count 7 2 1 0 0 0 1 11 

% within 

idade 

63,6% 18,2% 9,1% ,0% ,0% ,0% 9,1% 100,0% 

% within 

EAV27 

2,6% 5,4% 5,9% ,0% ,0% ,0% 5,6% 2,8% 

% of Total 1,8% ,5% ,3% ,0% ,0% ,0% ,3% 2,8% 

Total Count 266 37 17 18 17 17 18 390 

% within 

idade 

68,2% 9,5% 4,4% 4,6% 4,4% 4,4% 4,6% 100,0% 

% within 

EAV27 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 68,2% 9,5% 4,4% 4,6% 4,4% 4,4% 4,6% 100,0

% 

 

idade * EAV32 Crosstabulation 

 

EAV32 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

idade 12 Count 14 4 1 6 2 3 11 41 

% within 

idade 

34,1% 9,8% 2,4% 14,6% 4,9% 7,3% 26,8% 100,0% 

% within 

EAV32 

11,5% 10,8% 2,6% 11,3% 8,7% 16,7% 11,2% 10,5% 

% of Total 3,6% 1,0% ,3% 1,5% ,5% ,8% 2,8% 10,5% 

13 Count 42 10 6 17 8 8 22 113 

% within 

idade 

37,2% 8,8% 5,3% 15,0% 7,1% 7,1% 19,5% 100,0% 

% within 

EAV32 

34,4% 27,0% 15,8% 32,1% 34,8% 44,4% 22,4% 29,0% 

% of Total 10,8% 2,6% 1,5% 4,4% 2,1% 2,1% 5,7% 29,0% 

14 Count 33 13 13 17 8 3 35 122 

% within 

idade 

27,0% 10,7% 10,7% 13,9% 6,6% 2,5% 28,7% 100,0% 

% within 

EAV32 

27,0% 35,1% 34,2% 32,1% 34,8% 16,7% 35,7% 31,4% 

% of Total 8,5% 3,3% 3,3% 4,4% 2,1% ,8% 9,0% 31,4% 
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15 Count 19 6 13 10 2 4 20 74 

% within 

idade 

25,7% 8,1% 17,6% 13,5% 2,7% 5,4% 27,0% 100,0% 

% within 

EAV32 

15,6% 16,2% 34,2% 18,9% 8,7% 22,2% 20,4% 19,0% 

% of Total 4,9% 1,5% 3,3% 2,6% ,5% 1,0% 5,1% 19,0% 

16 Count 10 2 4 3 3 0 6 28 

% within 

idade 

35,7% 7,1% 14,3% 10,7% 10,7% ,0% 21,4% 100,0% 

% within 

EAV32 

8,2% 5,4% 10,5% 5,7% 13,0% ,0% 6,1% 7,2% 

% of Total 2,6% ,5% 1,0% ,8% ,8% ,0% 1,5% 7,2% 

17 Count 4 2 1 0 0 0 4 11 

% within 

idade 

36,4% 18,2% 9,1% ,0% ,0% ,0% 36,4% 100,0% 

% within 

EAV32 

3,3% 5,4% 2,6% ,0% ,0% ,0% 4,1% 2,8% 

% of Total 1,0% ,5% ,3% ,0% ,0% ,0% 1,0% 2,8% 

Total Count 122 37 38 53 23 18 98 389 

% within 

idade 

31,4% 9,5% 9,8% 13,6% 5,9% 4,6% 25,2% 100,0% 

% within 

EAV32 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 31,4% 9,5% 9,8% 13,6% 5,9% 4,6% 25,2% 100,0% 

 

 

sexo * EAV7 Crosstabulation 

 

EAV7 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminin

o 

Count 101 38 23 22 5 4 5 198 

% within 

sexo 

51,0% 19,2% 11,6% 11,1% 2,5% 2,0% 2,5% 100,0

% 

% within 

EAV7 

63,5% 59,4% 62,2% 35,5% 20,0% 33,3% 16,1% 50,8% 

% of Total 25,9% 9,7% 5,9% 5,6% 1,3% 1,0% 1,3% 50,8% 

Masculi Count 58 26 14 40 20 8 26 192 



 

 Bullying- um fenómeno silencioso de violência em meio escolar 
 

Página | 718  

 

no % within 

sexo 

30,2% 13,5% 7,3% 20,8% 10,4% 4,2% 13,5% 100,0

% 

% within 

EAV7 

36,5% 40,6% 37,8% 64,5% 80,0% 66,7% 83,9% 49,2% 

% of Total 14,9% 6,7% 3,6% 10,3% 5,1% 2,1% 6,7% 49,2% 

Total Count 159 64 37 62 25 12 31 390 

% within 

sexo 

40,8% 16,4% 9,5% 15,9% 6,4% 3,1% 7,9% 100,0

% 

% within 

EAV7 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 40,8% 16,4% 9,5% 15,9% 6,4% 3,1% 7,9% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV8 Crosstabulation 

 

EAV8 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminino Count 135 24 13 12 4 5 5 198 

% within 

sexo 

68,2% 12,1% 6,6% 6,1% 2,0% 2,5% 2,5% 100,0% 

% within 

EAV8 

59,5% 42,9% 44,8% 37,5% 23,5% 45,5% 26,3% 50,6% 

% of Total 34,5% 6,1% 3,3% 3,1% 1,0% 1,3% 1,3% 50,6% 

Masculin Count 92 32 16 20 13 6 14 193 
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o % within 

sexo 

47,7% 16,6% 8,3% 10,4% 6,7% 3,1% 7,3% 100,0% 

% within 

EAV8 

40,5% 57,1% 55,2% 62,5% 76,5% 54,5% 73,7% 49,4% 

% of Total 23,5% 8,2% 4,1% 5,1% 3,3% 1,5% 3,6% 49,4% 

Total Count 227 56 29 32 17 11 19 391 

% within 

sexo 

58,1% 14,3% 7,4% 8,2% 4,3% 2,8% 4,9% 100,0% 

% within 

EAV8 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 58,1% 14,3% 7,4% 8,2% 4,3% 2,8% 4,9% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV13 Crosstabulation 

 

EAV13 

Total 

Máximo 

acordo 

Muito 

acordo 

Concord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Discord

o 

Pouco 

acordo 

Mínimo 

acordo 

sexo Feminin

o 

Count 97 22 20 26 17 7 9 198 

% within 

sexo 

49,0% 11,1% 10,1% 13,1% 8,6% 3,5% 4,5% 100,0% 

% within 

EAV13 

56,1% 62,9% 58,8% 51,0% 56,7% 24,1% 23,1% 50,6% 

% of Total 24,8% 5,6% 5,1% 6,6% 4,3% 1,8% 2,3% 50,6% 

Masculin

o 

Count 76 13 14 25 13 22 30 193 

% within 

sexo 

39,4% 6,7% 7,3% 13,0% 6,7% 11,4% 15,5% 100,0% 
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% within 

EAV13 

43,9% 37,1% 41,2% 49,0% 43,3% 75,9% 76,9% 49,4% 

% of Total 19,4% 3,3% 3,6% 6,4% 3,3% 5,6% 7,7% 49,4% 

Total Count 173 35 34 51 30 29 39 391 

% within 

sexo 

44,2% 9,0% 8,7% 13,0% 7,7% 7,4% 10,0% 100,0% 

% within 

EAV13 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 44,2% 9,0% 8,7% 13,0% 7,7% 7,4% 10,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV14 Crosstabulation 

 

EAV14 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminino Count 123 31 18 12 9 3 2 198 

% within 

sexo 

62,1% 15,7% 9,1% 6,1% 4,5% 1,5% 1,0% 100,0% 

% within 

EAV14 

67,2% 57,4% 38,3% 30,0% 34,6% 17,6% 8,3% 50,6% 

% of Total 31,5% 7,9% 4,6% 3,1% 2,3% ,8% ,5% 50,6% 

Masculin Count 60 23 29 28 17 14 22 193 
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o % within 

sexo 

31,1% 11,9% 15,0% 14,5% 8,8% 7,3% 11,4% 100,0% 

% within 

EAV14 

32,8% 42,6% 61,7% 70,0% 65,4% 82,4% 91,7% 49,4% 

% of Total 15,3% 5,9% 7,4% 7,2% 4,3% 3,6% 5,6% 49,4% 

Total Count 183 54 47 40 26 17 24 391 

% within 

sexo 

46,8% 13,8% 12,0% 10,2% 6,6% 4,3% 6,1% 100,0% 

% within 

EAV14 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 46,8% 13,8% 12,0% 10,2% 6,6% 4,3% 6,1% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV17 Crosstabulation 

 

EAV17 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminino Count 29 3 7 10 3 15 130 197 

% within 

sexo 

14,7% 1,5% 3,6% 5,1% 1,5% 7,6% 66,0% 100,0% 

% within 

EAV17 

39,7% 25,0% 36,8% 37,0% 25,0% 53,6% 59,4% 50,5% 

% of Total 7,4% ,8% 1,8% 2,6% ,8% 3,8% 33,3% 50,5% 
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Masculin

o 

Count 44 9 12 17 9 13 89 193 

% within 

sexo 

22,8% 4,7% 6,2% 8,8% 4,7% 6,7% 46,1% 100,0% 

% within 

EAV17 

60,3% 75,0% 63,2% 63,0% 75,0% 46,4% 40,6% 49,5% 

% of Total 11,3% 2,3% 3,1% 4,4% 2,3% 3,3% 22,8% 49,5% 

Total Count 73 12 19 27 12 28 219 390 

% within 

sexo 

18,7% 3,1% 4,9% 6,9% 3,1% 7,2% 56,2% 100,0% 

% within 

EAV17 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 18,7% 3,1% 4,9% 6,9% 3,1% 7,2% 56,2% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV20 Crosstabulation 

 

EAV20 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminin

o 

Count 154 16 9 6 7 1 5 198 

% within 

sexo 

77,8% 8,1% 4,5% 3,0% 3,5% ,5% 2,5% 100,0

% 

% within 

EAV20 

61,8% 42,1% 26,5% 22,2% 53,8% 14,3% 21,7% 50,6% 
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% of Total 39,4% 4,1% 2,3% 1,5% 1,8% ,3% 1,3% 50,6% 

Masculi

no 

Count 95 22 25 21 6 6 18 193 

% within 

sexo 

49,2% 11,4% 13,0% 10,9% 3,1% 3,1% 9,3% 100,0

% 

% within 

EAV20 

38,2% 57,9% 73,5% 77,8% 46,2% 85,7% 78,3% 49,4% 

% of Total 24,3% 5,6% 6,4% 5,4% 1,5% 1,5% 4,6% 49,4% 

Total Count 249 38 34 27 13 7 23 391 

% within 

sexo 

63,7% 9,7% 8,7% 6,9% 3,3% 1,8% 5,9% 100,0

% 

% within 

EAV20 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 63,7% 9,7% 8,7% 6,9% 3,3% 1,8% 5,9% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV24 Crosstabulation 

 

EAV24 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminin

o 

Count 164 13 6 7 3 4 0 197 

% within 

sexo 

83,2% 6,6% 3,0% 3,6% 1,5% 2,0% ,0% 100,0

% 

% within 

EAV24 

59,6% 40,6% 30,0% 25,9% 17,6% 36,4% ,0% 50,5% 
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% of Total 42,1% 3,3% 1,5% 1,8% ,8% 1,0% ,0% 50,5% 

Masculi

no 

Count 111 19 14 20 14 7 8 193 

% within 

sexo 

57,5% 9,8% 7,3% 10,4% 7,3% 3,6% 4,1% 100,0

% 

% within 

EAV24 

40,4% 59,4% 70,0% 74,1% 82,4% 63,6% 100,0% 49,5% 

% of Total 28,5% 4,9% 3,6% 5,1% 3,6% 1,8% 2,1% 49,5% 

Total Count 275 32 20 27 17 11 8 390 

% within 

sexo 

70,5% 8,2% 5,1% 6,9% 4,4% 2,8% 2,1% 100,0

% 

% within 

EAV24 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 70,5% 8,2% 5,1% 6,9% 4,4% 2,8% 2,1% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV25 Crosstabulation 

 

EAV25 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

sexo Feminin

o 

Count 54 18 23 20 22 17 44 198 

% within 

sexo 

27,3% 9,1% 11,6% 10,1% 11,1% 8,6% 22,2% 100,0% 

% within 

EAV25 

49,1% 52,9% 59,0% 41,7% 52,4% 58,6% 49,4% 50,6% 

% of Total 13,8% 4,6% 5,9% 5,1% 5,6% 4,3% 11,3% 50,6% 
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Masculin

o 

Count 56 16 16 28 20 12 45 193 

% within 

sexo 

29,0% 8,3% 8,3% 14,5% 10,4% 6,2% 23,3% 100,0% 

% within 

EAV25 

50,9% 47,1% 41,0% 58,3% 47,6% 41,4% 50,6% 49,4% 

% of Total 14,3% 4,1% 4,1% 7,2% 5,1% 3,1% 11,5% 49,4% 

Total Count 110 34 39 48 42 29 89 391 

% within 

sexo 

28,1% 8,7% 10,0% 12,3% 10,7% 7,4% 22,8% 100,0% 

% within 

EAV25 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,1% 8,7% 10,0% 12,3% 10,7% 7,4% 22,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV27 Crosstabulation 

 

EAV27 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminino Count 158 15 6 4 3 6 5 197 

% within 

sexo 

80,2% 7,6% 3,0% 2,0% 1,5% 3,0% 2,5% 100,0% 

% within 

EAV27 

59,4% 40,5% 35,3% 22,2% 17,6% 35,3% 27,8% 50,5% 
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% of Total 40,5% 3,8% 1,5% 1,0% ,8% 1,5% 1,3% 50,5% 

Masculin

o 

Count 108 22 11 14 14 11 13 193 

% within 

sexo 

56,0% 11,4% 5,7% 7,3% 7,3% 5,7% 6,7% 100,0% 

% within 

EAV27 

40,6% 59,5% 64,7% 77,8% 82,4% 64,7% 72,2% 49,5% 

% of Total 27,7% 5,6% 2,8% 3,6% 3,6% 2,8% 3,3% 49,5% 

Total Count 266 37 17 18 17 17 18 390 

% within 

sexo 

68,2% 9,5% 4,4% 4,6% 4,4% 4,4% 4,6% 100,0% 

% within 

EAV27 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 68,2% 9,5% 4,4% 4,6% 4,4% 4,4% 4,6% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo * EAV32 Crosstabulation 

 

EAV32 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

sexo Feminin

o 

Count 67 19 16 35 9 9 42 197 

% within 

sexo 

34,0% 9,6% 8,1% 17,8% 4,6% 4,6% 21,3% 100,0

% 

% within 

EAV32 

54,9% 51,4% 42,1% 66,0% 39,1% 50,0% 42,9% 50,6% 

% of Total 17,2% 4,9% 4,1% 9,0% 2,3% 2,3% 10,8% 50,6% 
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Masculi

no 

Count 55 18 22 18 14 9 56 192 

% within 

sexo 

28,6% 9,4% 11,5% 9,4% 7,3% 4,7% 29,2% 100,0

% 

% within 

EAV32 

45,1% 48,6% 57,9% 34,0% 60,9% 50,0% 57,1% 49,4% 

% of Total 14,1% 4,6% 5,7% 4,6% 3,6% 2,3% 14,4% 49,4% 

Total Count 122 37 38 53 23 18 98 389 

% within 

sexo 

31,4% 9,5% 9,8% 13,6% 5,9% 4,6% 25,2% 100,0

% 

% within 

EAV32 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 31,4% 9,5% 9,8% 13,6% 5,9% 4,6% 25,2% 100,0

% 

 

 

 

 

 

EAV7 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Deiscor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

ano 7º 

Ano 

Count 55 22 11 20 2 2 15 127 

% within 

ano 

43,3% 17,3% 8,7% 15,7% 1,6% 1,6% 11,8% 100,0

% 

% within 

EAV7 

34,6% 34,4% 29,7% 32,3% 8,0% 16,7% 48,4% 32,6% 

% of Total 14,1% 5,6% 2,8% 5,1% ,5% ,5% 3,8% 32,6% 

8º 

Ano 

Count 64 22 14 18 11 7 8 144 

% within 

ano 

44,4% 15,3% 9,7% 12,5% 7,6% 4,9% 5,6% 100,0

% 

% within 

EAV7 

40,3% 34,4% 37,8% 29,0% 44,0% 58,3% 25,8% 36,9% 

% of Total 16,4% 5,6% 3,6% 4,6% 2,8% 1,8% 2,1% 36,9% 

9º 

Ano 

Count 40 20 12 24 12 3 8 119 

% within 

ano 

33,6% 16,8% 10,1% 20,2% 10,1% 2,5% 6,7% 100,0

% 

% within 

EAV7 

25,2% 31,3% 32,4% 38,7% 48,0% 25,0% 25,8% 30,5% 
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% of Total 10,3% 5,1% 3,1% 6,2% 3,1% ,8% 2,1% 30,5% 

Total Count 159 64 37 62 25 12 31 390 

% within 

ano 

40,8% 16,4% 9,5% 15,9% 6,4% 3,1% 7,9% 100,0

% 

% within 

EAV7 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 40,8% 16,4% 9,5% 15,9% 6,4% 3,1% 7,9% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV8 Crosstabulation 

 

EAV8 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 80 11 7 13 6 3 7 127 

% within 

ano 

63,0% 8,7% 5,5% 10,2% 4,7% 2,4% 5,5% 100,0

% 

% within 

EAV8 

35,2% 19,6% 24,1% 40,6% 35,3% 27,3% 36,8% 32,5% 

% of Total 20,5% 2,8% 1,8% 3,3% 1,5% ,8% 1,8% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 93 19 7 11 5 3 7 145 

% within 

ano 

64,1% 13,1% 4,8% 7,6% 3,4% 2,1% 4,8% 100,0

% 

% within 

EAV8 

41,0% 33,9% 24,1% 34,4% 29,4% 27,3% 36,8% 37,1% 

% of Total 23,8% 4,9% 1,8% 2,8% 1,3% ,8% 1,8% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 54 26 15 8 6 5 5 119 

% within 

ano 

45,4% 21,8% 12,6% 6,7% 5,0% 4,2% 4,2% 100,0

% 

% within 

EAV8 

23,8% 46,4% 51,7% 25,0% 35,3% 45,5% 26,3% 30,4% 
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% of Total 13,8% 6,6% 3,8% 2,0% 1,5% 1,3% 1,3% 30,4% 

Total Count 227 56 29 32 17 11 19 391 

% within 

ano 

58,1% 14,3% 7,4% 8,2% 4,3% 2,8% 4,9% 100,0

% 

% within 

EAV8 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 58,1% 14,3% 7,4% 8,2% 4,3% 2,8% 4,9% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV13 Crosstabulation 

 

EAV13 Total 

Máximo 

acordo 

Muito 

acordo 

Concord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Discord

o 

Pouco 

acordo 

Mínimo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 60 17 9 13 9 5 14 127 

% within ano 47,2% 13,4% 7,1% 10,2% 7,1% 3,9% 11,0% 100,0% 

% within 

EAV13 

34,7% 48,6% 26,5% 25,5% 30,0% 17,2% 35,9% 32,5% 

% of Total 15,3% 4,3% 2,3% 3,3% 2,3% 1,3% 3,6% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 59 11 14 18 14 13 16 145 

% within ano 40,7% 7,6% 9,7% 12,4% 9,7% 9,0% 11,0% 100,0% 

% within 

EAV13 

34,1% 31,4% 41,2% 35,3% 46,7% 44,8% 41,0% 37,1% 

% of Total 15,1% 2,8% 3,6% 4,6% 3,6% 3,3% 4,1% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 54 7 11 20 7 11 9 119 

% within ano 45,4% 5,9% 9,2% 16,8% 5,9% 9,2% 7,6% 100,0% 

% within 

EAV13 

31,2% 20,0% 32,4% 39,2% 23,3% 37,9% 23,1% 30,4% 

% of Total 13,8% 1,8% 2,8% 5,1% 1,8% 2,8% 2,3% 30,4% 

Total Count 173 35 34 51 30 29 39 391 
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% within ano 44,2% 9,0% 8,7% 13,0% 7,7% 7,4% 10,0% 100,0% 

% within 

EAV13 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 44,2% 9,0% 8,7% 13,0% 7,7% 7,4% 10,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV14 Crosstabulation 

 

EAV14 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 75 12 12 11 6 7 4 127 

% within ano 59,1% 9,4% 9,4% 8,7% 4,7% 5,5% 3,1% 100,0% 

% within 

EAV14 

41,0% 22,2% 25,5% 27,5% 23,1% 41,2% 16,7% 32,5% 

% of Total 19,2% 3,1% 3,1% 2,8% 1,5% 1,8% 1,0% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 66 21 15 13 12 5 13 145 

% within ano 45,5% 14,5% 10,3% 9,0% 8,3% 3,4% 9,0% 100,0% 

% within 

EAV14 

36,1% 38,9% 31,9% 32,5% 46,2% 29,4% 54,2% 37,1% 

% of Total 16,9% 5,4% 3,8% 3,3% 3,1% 1,3% 3,3% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 42 21 20 16 8 5 7 119 

% within ano 35,3% 17,6% 16,8% 13,4% 6,7% 4,2% 5,9% 100,0% 

% within 

EAV14 

23,0% 38,9% 42,6% 40,0% 30,8% 29,4% 29,2% 30,4% 

% of Total 10,7% 5,4% 5,1% 4,1% 2,0% 1,3% 1,8% 30,4% 

Total Count 183 54 47 40 26 17 24 391 

% within ano 46,8% 13,8% 12,0% 10,2% 6,6% 4,3% 6,1% 100,0% 
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% within 

EAV14 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 46,8% 13,8% 12,0% 10,2% 6,6% 4,3% 6,1% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV17 Crosstabulation 

 

EAV17 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 27 7 4 8 4 9 68 127 

% within ano 21,3% 5,5% 3,1% 6,3% 3,1% 7,1% 53,5% 100,0% 

% within 

EAV17 

37,0% 58,3% 21,1% 29,6% 33,3% 32,1% 31,1% 32,6% 

% of Total 6,9% 1,8% 1,0% 2,1% 1,0% 2,3% 17,4% 32,6% 

8º 

Ano 

Count 26 2 5 10 1 12 88 144 

% within ano 18,1% 1,4% 3,5% 6,9% ,7% 8,3% 61,1% 100,0% 

% within 

EAV17 

35,6% 16,7% 26,3% 37,0% 8,3% 42,9% 40,2% 36,9% 

% of Total 6,7% ,5% 1,3% 2,6% ,3% 3,1% 22,6% 36,9% 

9º 

Ano 

Count 20 3 10 9 7 7 63 119 

% within ano 16,8% 2,5% 8,4% 7,6% 5,9% 5,9% 52,9% 100,0% 

% within 

EAV17 

27,4% 25,0% 52,6% 33,3% 58,3% 25,0% 28,8% 30,5% 

% of Total 5,1% ,8% 2,6% 2,3% 1,8% 1,8% 16,2% 30,5% 

Total Count 73 12 19 27 12 28 219 390 

% within ano 18,7% 3,1% 4,9% 6,9% 3,1% 7,2% 56,2% 100,0% 
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% within 

EAV17 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 18,7% 3,1% 4,9% 6,9% 3,1% 7,2% 56,2% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV20 Crosstabulation 

 

EAV20 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 84 15 7 10 4 0 7 127 

% within ano 66,1% 11,8% 5,5% 7,9% 3,1% ,0% 5,5% 100,0% 

% within 

EAV20 

33,7% 39,5% 20,6% 37,0% 30,8% ,0% 30,4% 32,5% 

% of Total 21,5% 3,8% 1,8% 2,6% 1,0% ,0% 1,8% 32,5% 

8º 

Ano 

Count 99 11 16 7 3 3 6 145 

% within ano 68,3% 7,6% 11,0% 4,8% 2,1% 2,1% 4,1% 100,0% 

% within 

EAV20 

39,8% 28,9% 47,1% 25,9% 23,1% 42,9% 26,1% 37,1% 

% of Total 25,3% 2,8% 4,1% 1,8% ,8% ,8% 1,5% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 66 12 11 10 6 4 10 119 

% within ano 55,5% 10,1% 9,2% 8,4% 5,0% 3,4% 8,4% 100,0% 

% within 

EAV20 

26,5% 31,6% 32,4% 37,0% 46,2% 57,1% 43,5% 30,4% 

% of Total 16,9% 3,1% 2,8% 2,6% 1,5% 1,0% 2,6% 30,4% 

Total Count 249 38 34 27 13 7 23 391 
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% within ano 63,7% 9,7% 8,7% 6,9% 3,3% 1,8% 5,9% 100,0% 

% within 

EAV20 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 63,7% 9,7% 8,7% 6,9% 3,3% 1,8% 5,9% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV24 Crosstabulation 

 

EAV24 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 95 10 4 9 2 4 3 127 

% within 

ano 

74,8% 7,9% 3,1% 7,1% 1,6% 3,1% 2,4% 100,0% 

% within 

EAV24 

34,5% 31,3% 20,0% 33,3% 11,8% 36,4% 37,5% 32,6% 

% of Total 24,4% 2,6% 1,0% 2,3% ,5% 1,0% ,8% 32,6% 

8º 

Ano 

Count 109 9 6 8 6 4 2 144 

% within 

ano 

75,7% 6,3% 4,2% 5,6% 4,2% 2,8% 1,4% 100,0% 
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% within 

EAV24 

39,6% 28,1% 30,0% 29,6% 35,3% 36,4% 25,0% 36,9% 

% of Total 27,9% 2,3% 1,5% 2,1% 1,5% 1,0% ,5% 36,9% 

9º 

Ano 

Count 71 13 10 10 9 3 3 119 

% within 

ano 

59,7% 10,9% 8,4% 8,4% 7,6% 2,5% 2,5% 100,0% 

% within 

EAV24 

25,8% 40,6% 50,0% 37,0% 52,9% 27,3% 37,5% 30,5% 

% of Total 18,2% 3,3% 2,6% 2,6% 2,3% ,8% ,8% 30,5% 

Total Count 275 32 20 27 17 11 8 390 

% within 

ano 

70,5% 8,2% 5,1% 6,9% 4,4% 2,8% 2,1% 100,0% 

% within 

EAV24 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 70,5% 8,2% 5,1% 6,9% 4,4% 2,8% 2,1% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV25 Crosstabulation 

 

EAV25 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 25 13 14 14 15 7 39 127 

% within ano 19,7% 10,2% 11,0% 11,0% 11,8% 5,5% 30,7% 100,0% 

% within 

EAV25 

22,7% 38,2% 35,9% 29,2% 35,7% 24,1% 43,8% 32,5% 

% of Total 6,4% 3,3% 3,6% 3,6% 3,8% 1,8% 10,0% 32,5% 
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8º 

Ano 

Count 53 8 12 19 16 13 24 145 

% within ano 36,6% 5,5% 8,3% 13,1% 11,0% 9,0% 16,6% 100,0% 

% within 

EAV25 

48,2% 23,5% 30,8% 39,6% 38,1% 44,8% 27,0% 37,1% 

% of Total 13,6% 2,0% 3,1% 4,9% 4,1% 3,3% 6,1% 37,1% 

9º 

Ano 

Count 32 13 13 15 11 9 26 119 

% within ano 26,9% 10,9% 10,9% 12,6% 9,2% 7,6% 21,8% 100,0% 

% within 

EAV25 

29,1% 38,2% 33,3% 31,3% 26,2% 31,0% 29,2% 30,4% 

% of Total 8,2% 3,3% 3,3% 3,8% 2,8% 2,3% 6,6% 30,4% 

Total Count 110 34 39 48 42 29 89 391 

% within ano 28,1% 8,7% 10,0% 12,3% 10,7% 7,4% 22,8% 100,0% 

% within 

EAV25 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,1% 8,7% 10,0% 12,3% 10,7% 7,4% 22,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV27 Crosstabulation 

 

EAV27 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

ano 7º 

Ano 

Count 94 11 5 5 5 4 3 127 

% within 

ano 

74,0% 8,7% 3,9% 3,9% 3,9% 3,1% 2,4% 100,0

% 

% within 

EAV27 

35,3% 29,7% 29,4% 27,8% 29,4% 23,5% 16,7% 32,6% 
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% of Total 24,1% 2,8% 1,3% 1,3% 1,3% 1,0% ,8% 32,6% 

8º 

Ano 

Count 108 12 4 8 2 6 5 145 

% within 

ano 

74,5% 8,3% 2,8% 5,5% 1,4% 4,1% 3,4% 100,0

% 

% within 

EAV27 

40,6% 32,4% 23,5% 44,4% 11,8% 35,3% 27,8% 37,2% 

% of Total 27,7% 3,1% 1,0% 2,1% ,5% 1,5% 1,3% 37,2% 

9º 

Ano 

Count 64 14 8 5 10 7 10 118 

% within 

ano 

54,2% 11,9% 6,8% 4,2% 8,5% 5,9% 8,5% 100,0

% 

% within 

EAV27 

24,1% 37,8% 47,1% 27,8% 58,8% 41,2% 55,6% 30,3% 

% of Total 16,4% 3,6% 2,1% 1,3% 2,6% 1,8% 2,6% 30,3% 

Total Count 266 37 17 18 17 17 18 390 

% within 

ano 

68,2% 9,5% 4,4% 4,6% 4,4% 4,4% 4,6% 100,0

% 

% within 

EAV27 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 68,2% 9,5% 4,4% 4,6% 4,4% 4,4% 4,6% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

ano * EAV32 Crosstabulation 

 

EAV32 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discord

o 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concord

o 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

ano 7º 

Ano 

Count 48 14 6 18 6 7 28 127 

% within ano 37,8% 11,0% 4,7% 14,2% 4,7% 5,5% 22,0% 100,0% 

% within 

EAV32 

39,3% 37,8% 15,8% 34,0% 26,1% 38,9% 28,6% 32,6% 

% of Total 12,3% 3,6% 1,5% 4,6% 1,5% 1,8% 7,2% 32,6% 

8º Count 44 10 11 19 9 6 44 143 
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Ano % within ano 30,8% 7,0% 7,7% 13,3% 6,3% 4,2% 30,8% 100,0% 

% within 

EAV32 

36,1% 27,0% 28,9% 35,8% 39,1% 33,3% 44,9% 36,8% 

% of Total 11,3% 2,6% 2,8% 4,9% 2,3% 1,5% 11,3% 36,8% 

9º 

Ano 

Count 30 13 21 16 8 5 26 119 

% within ano 25,2% 10,9% 17,6% 13,4% 6,7% 4,2% 21,8% 100,0% 

% within 

EAV32 

24,6% 35,1% 55,3% 30,2% 34,8% 27,8% 26,5% 30,6% 

% of Total 7,7% 3,3% 5,4% 4,1% 2,1% 1,3% 6,7% 30,6% 

Total Count 122 37 38 53 23 18 98 389 

% within ano 31,4% 9,5% 9,8% 13,6% 5,9% 4,6% 25,2% 100,0% 

% within 

EAV32 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 31,4% 9,5% 9,8% 13,6% 5,9% 4,6% 25,2% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV7 Crosstabulation 

 

EAV7 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 96 38 20 38 15 9 19 235 

% within 

Agrupamento 

40,9% 16,2% 8,5% 16,2% 6,4% 3,8% 8,1% 100,0

% 

% within 

EAV7 

60,4% 59,4% 54,1% 61,3% 60,0% 75,0% 61,3% 60,3% 

% of Total 24,6% 9,7% 5,1% 9,7% 3,8% 2,3% 4,9% 60,3% 
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Agrupamento 2 

TEIP 

Count 63 26 17 24 10 3 12 155 

% within 

Agrupamento 

40,6% 16,8% 11,0% 15,5% 6,5% 1,9% 7,7% 100,0

% 

% within 

EAV7 

39,6% 40,6% 45,9% 38,7% 40,0% 25,0% 38,7% 39,7% 

% of Total 16,2% 6,7% 4,4% 6,2% 2,6% ,8% 3,1% 39,7% 

Total Count 159 64 37 62 25 12 31 390 

% within 

Agrupamento 

40,8% 16,4% 9,5% 15,9% 6,4% 3,1% 7,9% 100,0

% 

% within 

EAV7 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 40,8% 16,4% 9,5% 15,9% 6,4% 3,1% 7,9% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV8 Crosstabulation 

 

EAV8 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 146 28 17 19 7 5 13 235 

% within 

Agrupamento 

62,1% 11,9% 7,2% 8,1% 3,0% 2,1% 5,5% 100,0

% 

% within 

EAV8 

64,3% 50,0% 58,6% 59,4% 41,2% 45,5% 68,4% 60,1% 
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% of Total 37,3% 7,2% 4,3% 4,9% 1,8% 1,3% 3,3% 60,1% 

Agrupamento 2 

TEIP 

Count 81 28 12 13 10 6 6 156 

% within 

Agrupamento 

51,9% 17,9% 7,7% 8,3% 6,4% 3,8% 3,8% 100,0

% 

% within 

EAV8 

35,7% 50,0% 41,4% 40,6% 58,8% 54,5% 31,6% 39,9% 

% of Total 20,7% 7,2% 3,1% 3,3% 2,6% 1,5% 1,5% 39,9% 

Total Count 227 56 29 32 17 11 19 391 

% within 

Agrupamento 

58,1% 14,3% 7,4% 8,2% 4,3% 2,8% 4,9% 100,0

% 

% within 

EAV8 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 58,1% 14,3% 7,4% 8,2% 4,3% 2,8% 4,9% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV13 Crosstabulation 

 

EAV13 Total 

Máximo 

acordo 

Muito 

acordo 

Concor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Discor

do 

Pouco 

acordo 

Mínimo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 106 23 18 29 19 16 24 235 

% within 

Agrupamento 

45,1% 9,8% 7,7% 12,3% 8,1% 6,8% 10,2% 100,0

% 

% within 

EAV13 

61,3% 65,7% 52,9% 56,9% 63,3% 55,2% 61,5% 60,1% 

% of Total 27,1% 5,9% 4,6% 7,4% 4,9% 4,1% 6,1% 60,1% 
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Agrupamento 2 

TEIP 

Count 67 12 16 22 11 13 15 156 

% within 

Agrupamento 

42,9% 7,7% 10,3% 14,1% 7,1% 8,3% 9,6% 100,0

% 

% within 

EAV13 

38,7% 34,3% 47,1% 43,1% 36,7% 44,8% 38,5% 39,9% 

% of Total 17,1% 3,1% 4,1% 5,6% 2,8% 3,3% 3,8% 39,9% 

Total Count 173 35 34 51 30 29 39 391 

% within 

Agrupamento 

44,2% 9,0% 8,7% 13,0% 7,7% 7,4% 10,0% 100,0

% 

% within 

EAV13 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 44,2% 9,0% 8,7% 13,0% 7,7% 7,4% 10,0% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV14 Crosstabulation 

 

EAV14 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concord

o nem 

discordo 

Conco

rdo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupa

mento 

Agrupamento 

1 Regular 

Count 116 32 27 24 17 11 8 235 

% within 

Agrupamento 

49,4% 13,6% 11,5% 10,2% 7,2% 4,7% 3,4% 100,0

% 

% within 

EAV14 

63,4% 59,3% 57,4% 60,0% 65,4% 64,7% 33,3% 60,1

% 
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% of Total 29,7% 8,2% 6,9% 6,1% 4,3% 2,8% 2,0% 60,1

% 

Agrupamento 

2 TEIP 

Count 67 22 20 16 9 6 16 156 

% within 

Agrupamento 

42,9% 14,1% 12,8% 10,3% 5,8% 3,8% 10,3% 100,0

% 

% within 

EAV14 

36,6% 40,7% 42,6% 40,0% 34,6% 35,3% 66,7% 39,9

% 

% of Total 17,1% 5,6% 5,1% 4,1% 2,3% 1,5% 4,1% 39,9

% 

Total Count 183 54 47 40 26 17 24 391 

% within 

Agrupamento 

46,8% 13,8% 12,0% 10,2% 6,6% 4,3% 6,1% 100,0

% 

% within 

EAV14 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 46,8% 13,8% 12,0% 10,2% 6,6% 4,3% 6,1% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV17 Crosstabulation 

 

EAV17 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Conco

rdo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

Agrupa

mento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 47 9 13 17 6 18 125 235 

% within 

Agrupamento 

20,0% 3,8% 5,5% 7,2% 2,6% 7,7% 53,2% 100,0

% 

% within 

EAV17 

64,4% 75,0% 68,4% 63,0% 50,0% 64,3% 57,1% 60,3

% 

% of Total 12,1% 2,3% 3,3% 4,4% 1,5% 4,6% 32,1% 60,3

% 
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Agrupamento 2 

TEIP 

Count 26 3 6 10 6 10 94 155 

% within 

Agrupamento 

16,8% 1,9% 3,9% 6,5% 3,9% 6,5% 60,6% 100,0

% 

% within 

EAV17 

35,6% 25,0% 31,6% 37,0% 50,0% 35,7% 42,9% 39,7

% 

% of Total 6,7% ,8% 1,5% 2,6% 1,5% 2,6% 24,1% 39,7

% 

Total Count 73 12 19 27 12 28 219 390 

% within 

Agrupamento 

18,7% 3,1% 4,9% 6,9% 3,1% 7,2% 56,2% 100,0

% 

% within 

EAV17 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 18,7% 3,1% 4,9% 6,9% 3,1% 7,2% 56,2% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV20 Crosstabulation 

 

EAV20 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Conco

rdo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 146 25 20 18 9 3 14 235 

% within 

Agrupamento 

62,1% 10,6% 8,5% 7,7% 3,8% 1,3% 6,0% 100,0

% 

% within 

EAV20 

58,6% 65,8% 58,8% 66,7% 69,2% 42,9% 60,9% 60,1

% 

% of Total 37,3% 6,4% 5,1% 4,6% 2,3% ,8% 3,6% 60,1

% 
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Agrupamento 2 

TEIP 

Count 103 13 14 9 4 4 9 156 

% within 

Agrupamento 

66,0% 8,3% 9,0% 5,8% 2,6% 2,6% 5,8% 100,0

% 

% within 

EAV20 

41,4% 34,2% 41,2% 33,3% 30,8% 57,1% 39,1% 39,9

% 

% of Total 26,3% 3,3% 3,6% 2,3% 1,0% 1,0% 2,3% 39,9

% 

Total Count 249 38 34 27 13 7 23 391 

% within 

Agrupamento 

63,7% 9,7% 8,7% 6,9% 3,3% 1,8% 5,9% 100,0

% 

% within 

EAV20 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 63,7% 9,7% 8,7% 6,9% 3,3% 1,8% 5,9% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV24 Crosstabulation 

 

EAV24 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Conco

rdo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

Agrupa

mento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 162 18 15 18 6 8 8 235 

% within 

Agrupamento 

68,9% 7,7% 6,4% 7,7% 2,6% 3,4% 3,4% 100,0

% 

% within 

EAV24 

58,9% 56,3% 75,0% 66,7% 35,3% 72,7% 100,0% 60,3

% 

% of Total 41,5% 4,6% 3,8% 4,6% 1,5% 2,1% 2,1% 60,3

% 
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Agrupamento 2 

TEIP 

Count 113 14 5 9 11 3 0 155 

% within 

Agrupamento 

72,9% 9,0% 3,2% 5,8% 7,1% 1,9% ,0% 100,0

% 

% within 

EAV24 

41,1% 43,8% 25,0% 33,3% 64,7% 27,3% ,0% 39,7

% 

% of Total 29,0% 3,6% 1,3% 2,3% 2,8% ,8% ,0% 39,7

% 

Total Count 275 32 20 27 17 11 8 390 

% within 

Agrupamento 

70,5% 8,2% 5,1% 6,9% 4,4% 2,8% 2,1% 100,0

% 

% within 

EAV24 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 70,5% 8,2% 5,1% 6,9% 4,4% 2,8% 2,1% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV25 Crosstabulation 

 

EAV25 

Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Conco

rdo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo 

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 65 21 19 27 33 17 53 235 

% within 

Agrupamento 

27,7% 8,9% 8,1% 11,5% 14,0% 7,2% 22,6% 100,0

% 

% within 

EAV25 

59,1% 61,8% 48,7% 56,3% 78,6% 58,6% 59,6% 60,1

% 

% of Total 16,6% 5,4% 4,9% 6,9% 8,4% 4,3% 13,6% 60,1

% 
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Agrupamento 2 

TEIP 

Count 45 13 20 21 9 12 36 156 

% within 

Agrupamento 

28,8% 8,3% 12,8% 13,5% 5,8% 7,7% 23,1% 100,0

% 

% within 

EAV25 

40,9% 38,2% 51,3% 43,8% 21,4% 41,4% 40,4% 39,9

% 

% of Total 11,5% 3,3% 5,1% 5,4% 2,3% 3,1% 9,2% 39,9

% 

Total Count 110 34 39 48 42 29 89 391 

% within 

Agrupamento 

28,1% 8,7% 10,0% 12,3% 10,7% 7,4% 22,8% 100,0

% 

% within 

EAV25 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 28,1% 8,7% 10,0% 12,3% 10,7% 7,4% 22,8% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV27 Crosstabulation 

 

EAV27 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concor

do 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 162 20 8 15 9 10 11 235 

% within 

Agrupamento 

68,9% 8,5% 3,4% 6,4% 3,8% 4,3% 4,7% 100,0

% 

% within 

EAV27 

60,9% 54,1% 47,1% 83,3% 52,9% 58,8% 61,1% 60,3% 

% of Total 41,5% 5,1% 2,1% 3,8% 2,3% 2,6% 2,8% 60,3% 
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Agrupamento 2 

TEIP 

Count 104 17 9 3 8 7 7 155 

% within 

Agrupamento 

67,1% 11,0% 5,8% 1,9% 5,2% 4,5% 4,5% 100,0

% 

% within 

EAV27 

39,1% 45,9% 52,9% 16,7% 47,1% 41,2% 38,9% 39,7% 

% of Total 26,7% 4,4% 2,3% ,8% 2,1% 1,8% 1,8% 39,7% 

Total Count 266 37 17 18 17 17 18 390 

% within 

Agrupamento 

68,2% 9,5% 4,4% 4,6% 4,4% 4,4% 4,6% 100,0

% 

% within 

EAV27 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 68,2% 9,5% 4,4% 4,6% 4,4% 4,4% 4,6% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento * EAV32 Crosstabulation 

 

EAV32 Total 

Mínimo 

acordo 

pouco 

acordo 

Discor

do 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Conco

rdo 

Muito 

acordo 

Máximo 

acordo  

Agrupam

ento 

Agrupamento 1 

Regular 

Count 75 23 16 31 15 15 60 235 

% within 

Agrupamento 

31,9% 9,8% 6,8% 13,2% 6,4% 6,4% 25,5% 100,0

% 

% within 

EAV32 

61,5% 62,2% 42,1% 58,5% 65,2% 83,3% 61,2% 60,4

% 

% of Total 19,3% 5,9% 4,1% 8,0% 3,9% 3,9% 15,4% 60,4

% 
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Agrupamento 2 

TEIP 

Count 47 14 22 22 8 3 38 154 

% within 

Agrupamento 

30,5% 9,1% 14,3% 14,3% 5,2% 1,9% 24,7% 100,0

% 

% within 

EAV32 

38,5% 37,8% 57,9% 41,5% 34,8% 16,7% 38,8% 39,6

% 

% of Total 12,1% 3,6% 5,7% 5,7% 2,1% ,8% 9,8% 39,6

% 

Total Count 122 37 38 53 23 18 98 389 

% within 

Agrupamento 

31,4% 9,5% 9,8% 13,6% 5,9% 4,6% 25,2% 100,0

% 

% within 

EAV32 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 31,4% 9,5% 9,8% 13,6% 5,9% 4,6% 25,2% 100,0

% 

 

 
Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

idade  * ano 391 100,0% 0 ,0% 391 100,0% 

 

 

idade 

ano Mean N Std. Deviation 

7º Ano 12,94 127 ,876 

8º Ano 13,84 145 ,770 

9º Ano 15,05 119 ,937 

Total 13,92 391 1,198 

Estudo 2 

 

 

Statistics 

 
idade sexo 

N Valid 23 23 

Missing 0 0 

 

idade 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 9 16 69,6 69,6 69,6 

10 5 21,7 21,7 91,3 

12 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

sexo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Feminino 13 56,5 56,5 56,5 

Masculino 10 43,5 43,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

idade 23 9 12 9,48 ,898 

sexo 23 1 2 1,43 ,507 

Valid N (listwise) 23     

 


