
Bullying em Portugal acima da média  
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Média nacional de adolescentes que praticam bullying está 6% acima da 

europeia. 

 A Unicef revela que 37% dos adolescentes portugueses dizem ter 

praticado bullying, nos últimos seis meses. Este número está acima 

da média europeia e norte-americana, que se situa nos 31%, segundo o 

relatório “Escondido à vista de todos”. 

Já quanto à participação em lutas, 27% dos adolescentes afirmam que o 

fizeram pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. Na maioria dos países 

as respostas situam-se entre os 30% e os 40%. Esta situação é mais 

comum nos rapazes do que nas raparigas. 

A falta de dados, tanto a nível nacional como internacional, não permite 

melhores comparações. No caso das agressões físicas e sexuais, 

homicídios e castigos corporais, Portugal está omisso. Ainda assim, há 

dados que “são inquietantes, que nenhum governo, pai ou mãe gostaria 

de ver”, afirma o diretor executivo da Unicef, Anthony Lakeerca. 

Cerca de metade das raparigas entre os 15 e os 19 anos considera normal 

um marido bater na mulher, sob determinadas circunstâncias. Estes 

dados referem-se à escala mundial, sendo menos de 30% se analisada a 



Europa em concreto e mais de 80% em países como o Afeganistão, Guiné 

e Timor. 

Já quanto a relações sexuais forçadas, cerca de 120 milhões de raparigas 

com menos de 20 anos foram obrigadas a fazê-lo. 

O relatório mostra ainda que seis em cada 10 crianças são vítimas de 

punições corporais, embora apenas 17%, em 58 países experiencie as 

práticas mais severas (agressão na cara ou repetida). 

“Os dados contidos neste relatório obrigam-nos a agir no interesse de 

cada uma destas crianças e pelo reforço da estabilidade futura das 

sociedades em todo mundo”, concluiu Anthony Lake. 
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Entrevista da Nova Escola a Eric Debarbieux 

 

Especialista francês defende que duas condições são essenciais para que as 

escolas lidem com problemas como o bullying: a estabilidade do corpo 

docente e a construção de um bom clima 

Lúcia Müzell (novaescola@fvc.org.br), de Paris 

A violência nas escolas só pode ser enfrentada se tratada em profundidade, com formação 
docente específica, incentivo à solidariedade e aumento da proximidade entre professores e 
alunos. Essa é a avaliação do especialista francês Eric Debarbieux, autor do primeiro plano 
nacional de combate ao bullying nas escolas da França. Câmeras de vídeo? Detectores de 
metais? “São inúteis”, de acordo com o autor de obras como Violência na Escola: Um Desafio 
Mundial e Os Dez Mandamentos Contra a Violência na Escola. Há sete anos Debarbieux dirige 
o Observatório Internacional da Violência nas Escolas, em Bordeaux, cargo que ocupou após 
realizar uma ampla pesquisa no Brasil, onde foi diretor de Pesquisa e Avaliação da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A 
experiência, realizada com 11,5 mil estudantes, lhe permitiu traçar um perfil do problema nas 
escolas brasileiras. 

Que tipo de atos se enquadram no termo violência escolar? 
Eric Debarbieux Fatos mais marcantes, como o massacre do Realengo (episódio em 
que um ex-aluno entrou armado em uma escola municipal do Rio de Janeiro 
em abril de 2011 e matou a tiros 12 estudantes), mas principalmente as violências 
cotidianas que têm como característica a repetição. No mundo inteiro, um grande 
número de alunos sofre com ações desse tipo diariamente. E elas podem ser banais, 
como receber um apelido maldoso ou sofrer pequenos empurrões. As pesquisas 
apontam que, embora sejam atos relativamente simples, envolvendo alunos ou 
professores, o fato de eles se repetirem à exaustão é grave. A violência explícita, com 
agressões físicas ou mortes, é muito excepcional e infelizmente difícil de neutralizar 
porque constitui crimes como outros quaisquer. 



É possível determinar as causas desse problema? 
Debarbieux Elas são múltiplas e determinadas pela soma de certo número de fatores de 
risco presentes no cotidiano dos envolvidos. Um deles é o pessoal, ligado ao 
temperamento de cada um, mas também influenciado pelas relações familiares e pelo 
meio social. Outro elemento importante é o ambiente da escola. Por exemplo, a 
estabilidade da equipe docente e a clareza das regras escolares são aspectos 
determinantes para que se alcance a proteção almejada. Na França, identificamos que as 
escolas mais problemáticas são aquelas que têm o corpo docente mais instável. Sem um 
grupo perene e que conviva de forma sadia, é difícil fazer algo contra a violência 
escolar. É uma questão de solidariedade e de exposição ao risco: você fica menos 
exposto quando integra um grupo que seja solidário. 

O professor, de modo geral, é um profissional preparado para lidar com a 
violência na escola?  
Debarbieux Esse é um dos pontos essenciais a debater. Na maioria dos países, faltam 
docentes capacitados para enfrentar essa situação difícil. Fico impressionado com o fato 
de que os professores passem a vida trabalhando como líderes, tendo que manter o 
controle da classe, sem receber nenhuma formação específica para isso. É inacreditável, 
inclusive, porque as violências escolares surgem quase sempre dentro dos grupos de 
estudantes. 

O tipo de violência escolar mais popular no mundo hoje é o bullying? 
Debarbieux Certamente. De acordo com nossas estimativas, a média mundial de alunos 
atingidos pelo problema fica entre 7 e 15%. Os graus de violência são diferentes. 
Segundo um grande estudo que fiz no Unicef (Fundo das Nações Unidas para a 
Infância), na França, cerca de 11% dos estudantes sofrem bullying, e 5% deles de uma 
forma severa. 

A solução está na gestão da escola? 
Debarbieux Sim. O modo como uma escola é gerenciada e a atenção que os adultos 
dão ao bullying têm um grande impacto sobre os efeitos dessa violência. Sabe-se que há 
uma ligação muito forte entre a qualidade do clima e das relações pessoais na escola e a 
ocorrência de casos desse tipo. 

Existem países em que o bullying não se manifesta na escola? 
Debarbieux Não. Entretanto os casos nos países do norte da Europa diminuíram em 
mais da metade em relação à média europeia desde que os governos assumiram um 
papel-chave para lutar contra isso, há mais de 20 anos. O Reino Unido também seguiu a 
mesma linha de adoção de políticas de prevenção. Mesmo assim, não podemos nos dar 
o direito de parar de evoluir. O fato de tratarmos violências menores não significa que 
estejamos lidando com uma coisa pequena e sem importância. As pesquisas mostram 
que, em termos de atos mais graves, como os que envolvem matanças nos Estados 
Unidos, 75% dos alunos que foram à escola armados e mataram colegas eram vítimas 
de bullying. 

Como recuperar os envolvidos com o bullying?  
Debarbieux É preciso mostrar ao jovem agressor as consequências do que faz. 
Frequentemente, trata-se de um garoto inofensivo, que quer se afirmar e, ao se colocar nesse 
papel, sente-se mais forte que os demais. Por isso também é importante desenvolver a 
empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a conscientização de que esse tipo de 
situação é prejudicial para todos – e isso não se faz apenas com eventuais lições de moral. A 



pessoa violenta sempre pensa que a culpa é da vítima. E a simples punição para que isso não 
se repita não é uma solução, inclusive porque muitas vezes piora o problema e pode até gerar 
atos de vingança. 

Medidas de segurança e repressão ajudam nesse processo? 
Debarbieux Há uma série de providências espetaculares contra o bullying: instalação 
de câmeras de segurança, reforço do policiamento e implantação de medidas 
repressivas. Mas nenhuma ação pontual funciona de verdade. O fenômeno precisa ser 
tratado no longuíssimo prazo e a solução-milagre não existe. Há muitas experiências 
positivas sobre a justiça restaurativa e punições construtivas. Ao mesmo tempo que 
precisamos cuidar da vítima e reconstruir a sua identidade, devemos reparar o agressor: 
não apenas por caridade, mas por necessidade. 

E quanto ao cyberbullying, que na maioria das vezes tem um agressor oculto?  
Debarbieux No cyberbullying, a violência começa no horário das aulas e continua 
durante o restante do dia e a noite inteira. O aluno recebe uma metralhada de mensagens 
no celular, em seu e-mail ou nas redes sociais, como o Facebook. É muito difícil 
quebrar a lógica de que insultar o colega na internet é engraçado. E não há outra solução 
a não ser intensificar a colaboração existente entre a escola e a família. 

A violência física nas escolas é caso de polícia ou assunto para ser resolvido 
internamente? 
Debarbieux Depende de como se considera a polícia. Se os policiais são simplesmente 
brutamontes que estão atrás de bandidos, esqueça. É preciso lembrar que a maioria das 
violências é pequena e não motiva uma intervenção externa. Apenas com repressão, não 
diminuiremos as taxas de violência, já que o objetivo não é punir culpados, mas evitar 
que haja vítimas. Por outro lado, se consideramos a polícia uma aliada no trabalho 
educacional, pode ser extremamente interessante. Quando estive no Brasil, acompanhei 
a ação extraordinária das brigadas escolares em Brasília. Havia jovens policiais 
mulheres que mostravam de forma clara o que era a lei. 

Qual sua visão sobre o quadro da violência escolar no Brasil? 
Debarbieux A pesquisa da Unesco que fizemos aí foi muito interessante. Ela mostrou 
que há violência e problemas. Entretanto, se comparamos esses resultados com os de 
outros países, eles foram bastante favoráveis. Nós pesquisamos alunos de 10 a 16 anos 
em escolas públicas de todo o país. A forma como eles veem os professores é muito 
positiva. Não romantizo de forma alguma essa situação. Mas é preciso reconhecer que 
os professores são muito mais próximos dos alunos do que em outros locais onde talvez 
eles sejam mais bem formados, mas não conseguem estabelecer essa relação. Em zonas 
onde a violência faz parte do cotidiano, como na comunidade da Rocinha, no Rio de 
Janeiro, as escolas se mantinham, dentro do possível, protegidas. Há fatores 
paternalistas, como o fato de o filho do principal traficante estudar ali. Mas, em geral, 
no Brasil, a escola é um capital social. Ela faz parte da comunidade e, por isso, 
consegue se proteger parcialmente do que há de ruim nela. Em São Paulo, por exemplo, 
há escolas com grades e policiais na entrada, mas elas permanecem de portas abertas 
para a comunidade participar de atividades. 

Após o caso de Realengo, muito se falou sobre o motivo que levou o agressor a 
escolher uma escola para atacar. Que aprendizados podemos extrair desse 
episódio? 
Debarbieux Isso é uma prova de que é preciso tratar as pequenas violências do 



cotidiano para evitar as mais graves. Massacres escolares como esse não acontecem 
todos os dias. No mundo, deve ter havido talvez uns 30 desde 1960. Não é por isso que 
vamos colocar detectores de metais, policiais e câmeras em toda escola. Em primeiro 
lugar, custa absurdamente caro. E, em segundo, já sabemos que seria inútil. Na França, 
uma reflexão emergiu no ano passado no âmbito político porque, em um 
estabelecimento considerado um dos mais seguros do país, um aluno morreu esfaqueado 
por outro. O ministro da Educação então notou que a polícia na porta e as imagens de 
vídeos não serviram para nada. Percebeu-se que só um trabalho complexo e no longo 
prazo teria efeitos. Foi a primeira vez que convenci um governo a preparar pessoas para 
formar os professores a fim de que eles pudessem enfrentar a violência nas escolas. Isso 
já é um começo. 

  

  
  
  
  
  
  

Mais de 60% de alunos confirmam casos de bullying 
nas suas escolas  

Notícia do Público de 19 de Março de 2014. 

 

Natália Faria 

Empresários pela Inclusão ouviram 1963 alunos entre os 12 e os 15 anos. Metade dos 
alunos que já assistiram a bullying não se lembra de campanhas de prevenção. 



A pergunta era clara e directa: há bullying na tua escola? De uma amostra de 1963 
alunos de nove concelhos, e com idades entre os 12 e os 15 anos, 1226, ou seja, 62%, 
responderam que sim. Porém, apenas metade dos alunos que reconheceram haver 
bullying na escola declarou recordar-se de campanhas de prevenção. 

“Isto mostra que as acções desenvolvidas na grande maioria das escolas contra a 
violência entre alunos não atingem o alvo, os próprios alunos não identificam essas 
acções como campanhas antibullying”, adiantou ao PÚBLICO Andreia Ferreira, da 
Associação EPIS — Empresários pela Inclusão Social, uma instituição sem fins 
lucrativos de combate ao abandono e insucesso escolar que conduziu este inquérito 
escolas de nove concelhos (Amadora, Setúbal, Campo Maior, Évora, Paredes, 
Matosinhos, Estarreja, Oliveira do Bairro e Madalena, na ilha do Pico), entre Setembro 
e Dezembro de 2013. 

Quanto aos 62% de alunos que declararam ter conhecimento de episódios de bullying na 
escola que frequentam, Andreia Ferreira admite que a percentagem poderia ser maior se 
todos os alunos soubessem identificar o problema. “Ainda há a tendência para os alunos 
identificarem como normais situações de violência, coisas como empurrar alguém na 
escola, roubar a mochila ou o lanche, chamar nomes”, defende, para sublinhar a 
pertinência do pacote de iniciativas que a EPIS está a desenvolver junto das 69 escolas 
abrangidas pelo programa, num universo de 3729 alunos. O objectivo destas acções — 
que visam alunos, mas também pais, professores e directores de escola — é informar 
sobre sinais de alerta e dar dicas de actuação perante os episódios de violência. 

À questão sobre que tipo de bullying é mais frequente, as agressões verbais colheram 
61% das respostas, seguidas das físicas (30%). Ao contrário dos rapazes, as raparigas 
mostraram-se mais sensíveis ao bullying verbal do que ao físico, ainda segundo a EPIS. 

20% de vítimas 
Quando perguntaram aos 1226 alunos que declararam existir bullying se alguma vez 
tinham estado envolvidos nalgum episódio daquele género, houve 1256 respostas 
positivas (alguns participaram em mais do que um episódio), sendo que 77% o fizeram 
na condição de espectadores e 20% enquanto vítimas. 

Em matéria de violência escolar, o PCP promete fazer entrar na Assembleia da 
República uma iniciativa legislativa que recomenda a criação de gabinetes pedagógicos 
nas escolas. “Não é uma proposta fechada, as escolas poderiam alterar a composição 
destes gabinetes, mas a ideia era que fossem compostos por um psicólogo, um assistente 
social, um animador sociocultural e um representante dos professores e dos alunos”, 
adiantou ao PÚBLICO a deputada Rita Rato. 

A filosofia subjacente a este projecto de lei é fazer incidir os esforços na prevenção, 
mais do que na punição dos alunos prevaricadores. “A abordagem não é apenas 
sancionatória, mas de prevenção e erradicação da violência, porque não acreditamos em 
respostas do tipo expulsar o aluno da escola”, enfatizou Rita Rato, demarcando-se de 
soluções como as previstas no estatuto do aluno que, desde Setembro de 2012, agravou 
o regime sancionatório para os alunos prevaricadores. 

Garantindo que a iniciativa legislativa vai entrar “dentro de muito poucos dias” no 
Parlamento, a deputada do PCP avisa que esta implicará o reforço dos meios nas 



escolas. “Sabemos de realidades em que há apenas um psicólogo por cada 4500 alunos, 
quando os estudos recomendam pelo menos um psicólogo para 750 alunos. Portanto, o 
que temos hoje nas escolas é claramente insuficiente, aliás, o que temos actualmente 
não chega sequer para atender aos alunos com necessidades especiais, pelo que o que 
propomos obrigará ao reforço da contratação de meios humanos, também porque 
acreditamos que a violência em meio escolar não se resolve com medidas ‘chapa cinco’, 
iguais para todos.” 

A proposta de lei apresentada pelo anterior Governo que previa a autonomização do 
crime de bullying e a concomitante adopção de uma moldura penal semelhante à dos 
crimes de violência doméstica, com penas de prisão de um a cinco anos para os maiores 
de 16 anos, e que podiam chegar aos dez anos de pena no caso de ofensa grave à 
integridade física ou morte, caducou com a nova legislatura. 

A 31 de Março de 2011, a proposta desceu à Comissão de Assuntos Constitucionais, 
Liberdades e Garantias para discussão na especialidade, mas não chegou a avançar. Na 
altura, o agora secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, João Grancho, 
presidia à Associação nacional de Professores e chegou a admitir que os instrumentos 
de prevenção não eram suficientes. Mais recentemente, no início deste ano, ao mesmo 
tempo que anunciava uma diminuição para menos de metade dos episódios de violência 
nas escolas, aquele secretário de Estado adiantava a possibilidade de as escolas com 
maior número de ocorrências daquele género serem dotadas de equipas 
multidisciplinares de acompanhamento das situações de violência, insucesso e 
abandono escolar. Uma solução que, ao contrário da proposta do PCP, não passaria 
obrigatoriamente pelo incremento de psicólogos ou de agentes de segurança nas escolas, 
mas pela adesão ao chamado “crédito horário”, ou seja, pela atribuição de horas a esses 
profissionais para as tarefas de prevenção e combate à violência. 

  
  
  
  
  
  

Miúdos com raiva de gente grande  

Artigo da Visão Solidária de 5 de março de 2014. 



 

 O retrato oficial é de um país com escolas tranquilas mas, aqui e ali, contam-se 
histórias de agressões entre jovens com graus de violência que impressionam 

Teresa Campos* 

Almeirim, 23 de janeiro: um aluno do 1.º ciclo do Centro Escolar dos Charcos foi 
suspenso por pontapear um colega de 10 anos. Estavam a jogar “futebol humano”. 

A criança agredida foi assistida pelos bombeiros e, depois, levada para o hospital. 

Queijas, 30 de janeiro: trinta estudantes da Escola Básica Professor Noronha Feio são 
identificados pela polícia por desentendimentos e tentativa de agressão a outro aluno. 

Vila Nova de Gaia, 31 de janeiro: na cantina da Escola Secundária Inês de Castro, dois 
miúdos envolveram-se numa luta. Um deles partiu o braço, uma colega desmaiou. Duas 
ambulâncias foram chamadas à escola. 

Uns dias antes, a 20 de janeiro, fora a vez de António, 12 anos, sentir a agressividade 
que vai sendo notícia, com cada vez mais frequência. Aluno da EB 2, 3 Delfim Santos, 
em Benfica, tagarelava com o colega do lado. 

Rafael, dois chumbos no currículo, sentado na secretária de trás, manda-o calar, ordem 
sublinhada com uns carolos. António pede-lhe que pare e a aula prossegue, até ao fim 
da tarde. Quando saem, António insiste com o outro para deixar de o importunar. Em 
minutos, está no chão do pátio, enquanto Rafael o esmurra na cara e depois sai da 
escola. 

Amparado por colegas, António pede ajuda mas a empregada do pavilhão desdramatiza 
o caso. Na direção, informam-no de que não há ninguém com quem falar. O miúdo vai 
para casa, sozinho. “Como não deitou sangue, ninguém se assustou”, conta a mãe, Ana 
Paula Homem, 50 anos, revoltada com tamanha violência entre meninos tão novos: 
“Nunca pensei que o meu filho chegasse a casa com o nariz partido por murros.” Depois 
de muitos protestos, o agressor foi suspenso uma semana. 



Números contraditórios  

O ano começou com este tipo de registos mas, dizem as estatísticas oficiais, são casos 
fora da norma. Segundo o programa Escola Segura, apresentado há um mês pelo 
Ministério da Educação, só 5% dos estabelecimentos de ensino registaram, no ano 
anterior, ocorrências deste género, menos mil, no entanto, do que em 2012 1 446 versus 
2 218. 

Os diretores das escolas acima citadas são os primeiros a desvalorizá-las: “Foi um caso 
isolado, pode ter havido um encontrão aqui e outro ali, mas foi mera indisciplina”, 
refuta José Carreira, diretor do agrupamento de Almeirim. “São situações empoladas”, 
concorda Alberto Machado, responsável das escolas de Queijas. O diretor da Secundária 
de Gaia vai mais longe: “As ambulâncias foram lá, porque temos a sorte de estar perto.” 
Os pais têm a mesma opinião. “A violência dentro da escola é pontual”, insiste Jorge 
Ascenção, o presidente da CONFAP. Mas a dúvida instalou-se mal a Associação 
Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas assumiu que nem todas as 
situações são reportadas à plataforma oficial. “É um sistema burocrático, demora mais 
preencher papéis que resolver o problema”, justifica Filinto Lima, vice-presidente. Duas 
semanas depois, dados divulgados pela Procuradoria-Geral da República, sobre o 
distrito judicial de Lisboa, iam no mesmo sentido: a violência na comunidade escolar, 
entre jovens com mais de 16 anos, aumentou 21,6 por cento. 

É uma guerra de números que parece não ter fim: segundo o barómetro da Associação 
dos Empresários pela Inclusão Social, que auscultou 23 mil alunos de estabelecimentos 
com 3.º ciclo, mais de 60% reconheceram que há violência na sua escola. O que pode 
traduzir uma tendência, receia Margarida Gaspar de Matos, responsável pelos dados 
nacionais dos estudos da Organização Mundial de Saúde sobre o estilo de vida dos 
adolescentes: “A violência diminuiu entre 2002 e 2012, mas, com a crise, essa situação 
pode ter-se invertido.” Para João Sebastião, sociólogo e investigador que, até final de 
2012, coordenava o Observatório da Segurança Escolar, a descida dos números da 
Escola Segura pode ser explicada por um sem-número de razões. “Não sabemos 
realmente o que se passa”, receia o especialista, crítico de uma escola que alargou a 
idade da escolaridade obrigatória mas acabou com o módulo de educação cívica e 
reduziu o número de auxiliares de ação educativa. 

Ler o resto do artigo aqui 

 


