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Sobre VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS recomendamos 
 
 
O Relatório Final “Violência nas Escolas” foi apresentado no dia 24 

de Abril de 2007, na sequência das actividades recentemente desenvolvidas pela 

Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, no âmbito da temática da 

Segurança e Violência nas Escolas. 

Disponível on-line » 

 

O artigo Bullying: a provocação/vitimação entre pares no 

contexto escolar português de Susana Fonseca de Carvalhosa, Luísa 

Lima e Margarida Gaspar de Matos, publicado na Revista Análise Psicológica 

(2002), 4 (XX): 571-585, apresenta os resultados de um estudo que pretende 

caracterizar e diferenciar os jovens provocadores e vítimas nas escolas 

portuguesas. Os resultados são consistentes com os de outros estudos sobre a 

diferença entre sexos, idades e anos de escolaridade – os rapazes, os mais novos 

e os de anos de escolaridade mais baixos estão mais envolvidos no bullying. 

Disponível on-line » 

 

Bullying e Cyberbullying: As Diferenças – Tito de Morais 

aponta as diferenças entre estas duas formas de violência: 

contrariamente ao bullying presencial, o cyberbullying ocorrer através das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), pelo que o agressor (o bully) não 

precisa de ser maior ou mais forte que as suas vítimas. Como o agressor não 

presencia de forma imediatamente tangível os resultados das suas acções na 

vítima, não vê de imediato o mal que causou, as consequências dos seus actos, o 

que minimiza quaisquer eventuais sentimentos de remorso ou empatia para com 

a vítima. Esta realidade cria, assim, uma situação em que as pessoas podem 

fazer e dizer coisas na Internet que seriam muito menos propensas a dizer ou 

fazer presencialmente. 

 

Disponível on-line » 

“…os rapazes, os mais 

novos e os de anos de 

escolaridade mais baixos 

estão mais envolvidos no 

bullying.” 

“ Contrariamente ao 

bullying presencial, o 

cyberbullying ocorrer 

através das tecnologias de 

informação e comunicação 

(TIC), pelo que o agressor 

(o bully) não precisa de ser 

maior ou mais forte que as 

suas vítimas.” 

http://consensus.com.sapo.pt/Portugues/Pagina_Principal/Relat_Fim_Viol_Esc_26_04_07.pdf
http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/aps/v20n4/v20n4a03.pdf
http://www.miudossegurosna.net/artigos/2007-09-11.html


 

Documentos IAC 
 
Bullying em Contexto Escolar, por Manuel Coutinho. No Boletim IAC n.º 

83, p. 6/7. 

Disponível on-line » 

 

Websites sobre o tema 
 

Bullying UK 

School bullying and violence 

Bullying no way 

Stop bullying now 

Cyberbullying 

Observatoire International de la 

Violence à l'Ecole 

 

Seminários/Conferências/Congressos 
 
I Congresso Internacional em Estudos da Criança “Infâncias Possíveis: 

Mundos Reais” Data: 2 a 4 de Fevereiro de 2008; Local: Braga. 

O Instituto de Estudos da Criança pretende, neste Congresso, reunir 

profissionais que trabalham com crianças, investigadores e outros interessados 

nas questões relativas à infância para debater o estado actual do conhecimento 

sobre a condição de ser criança. Mais » 

 

“Violência na escola e Políticas Públicas” A Violência na Escola: uma 

Violência em contexto?” Data: 23 a 25 de Junho de 2008; Local: Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian.  

O IAC participa na Comissão Organizadora desta 4ª Conferência Mundial cujo 

objectivo é reflectir sobre o problema mundial que é a violência nas escolas, tanto 

a nível nacional como internacional, de forma a permitir compreender as suas 

formas, causas e consequências, mas também a permitir implementar estratégias 

de prevenção e intervenção eficazes. Mais aqui»    E aqui» 

 

 Acções de Formação 
 
 
Workshop ”Intervenção na família e nos Filhos Alcoólicos” 

Data: 18 a 20 de Fevereiro de 2008; Local: Associação de Solidariedade e Acção 

Social de Santo Tirso, Santo Tirso.  

 

“… está a falar-se 

de humilhação, de 

provocação de desequilíbrio 

e de uma eventual 

relação de poder 

na dinâmica que se 

estabelece entre o 

agressor e a vítima…” 

Instituto de Apoio à 
Criança 
Centro de Estudos e 
Documentação sobre a 
Infância 
Largo da Memória, 14 
www.iacrianca.pt 
 

Telefone 
213617884 

Fax 
213617889 

E-mail 
iaccdi@netcabo.pt 
 
Centro de 
Documentação – de 
2ª a 6ª feira, , entre as 
9.00 e as 16.00h, 
mediante marcação. 

http://www.psicologia.com.pt/profissional/formacao/ver_formacao.php?id=1116&grupo=1�
http://www.asassts.com/�
http://www.iacrianca.pt/boletim/pdf/Boletim83.pdf
http://www.bullying.co.uk/
http://www.bullying-in-school.info/
http://www.bullyingnoway.com.au/
http://stopbullyingnow.hrsa.gov/index.asp?area=main
http://www.cyberbullying.org/
http://www.ijvs.org/2-6035-Observatoire-International-de-la-Violence-a-l-Ecole.php
http://www.ijvs.org/2-6035-Observatoire-International-de-la-Violence-a-l-Ecole.php
http://ciec.iec.uminho.pt/comissao_cientifica.html
http://www.iacrianca.pt/
http://www.fmh.utl.pt/icvs2008/
http://www.iacrianca.pt/
mailto:iaccdi@netcabo.pt


“Supervisão de Programas de Educação Parental” 

Data: Início a 21 de Janeiro de 2008; Local: ISPA, Lisboa.  

  
“Avaliação e Promoção de Competências Parentais” 

Data: 21 a 29 de Janeiro de 2008; Local: ISPA, Lisboa.  

  
“Avaliação Psicológica da Criança” 

Data: 23 de Janeiro a 12 Março de 2008; Local: ISPA, Lisboa. 

 

 

Se não estiver interessado em receber esta newsletter ou se desejar efectuar 
qualquer pedido relacionado com a mesma envie-nos uma mensagem para 
iaccdi@netcabo.pt.  

 

http://www.psicologia.com.pt/profissional/formacao/ver_formacao.php?id=1094&grupo=6�
http://www.psicologia.com.pt/profissional/formacao/ver_formacao.php?id=1113&grupo=1�
mailto:iaccdi@netcabo.pt
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