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QUESTIONÁRIO PARA O ESTUDO DA VIOLÊNCIA ENTRE PARES 

Este questionário destina-se a recolher opiniões dos estudantes a cerca de alguns 

aspetos da sua vida escolar. É anónimo e a informação recolhida através dele  é 

absolutamente confidencial. 

A tua colaboração sincera é fundamental para o estudo e compreensão das relações 

humanas na escola. Muito obrigado pela tua contribuição. 

                                            Ano de escolaridade: _________________ 

A- Começamos por te pedir alguns dados de carácter pessoal: 

1. Que idade tens? ________________               

2.  A que gênero pertences?    Masculino                     Feminino 

3. Onde nasceste? 

Portugal  

África  

América/Brasil  

Ásia  

Europa  

 

4. Qual é a profissão do teu pai? _______________________ 

5. Qual á a profissão da tua mãe? ______________________ 

6. Quais são as habilitações académicas do teu pai? 

Não sabe ler nem escrever  

Sabe ler e escrever sem grande escolaridade  

1º ciclo (4ºano)  

2º ciclo (6ºano)  

Escolariedade Obrigatória (9ºano)  

Ensino Secundário (12ºano)  

Ensino Superior  

 

7. Quais são as habilitações académicas da tua mãe? 

Não sabe ler nem escrever  

Sabe ler e escrever sem grande escolaridade  

1º ciclo (4ºano)  

2º ciclo (6ºano)  

Escolariedade Obrigatória (9ºano)  

Ensino Secundário (12ºano)  
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Ensino Superior  

 

8. Onde nasceu o teu pai? 

Portugal  

África  

América/Brasil  

Ásia  

Europa  

 

9. Onde nasceu a tua mãe? 

Portugal  

África  

América/Brasil  

Ásia  

Europa  

 

10. Qual a situação civil dos teus pais? 

 Casados  

 Divorciados  

 Separados  

 Viúvo(a)  

 União de facto  

 Solteiros  

11. Tens irmãos? 

 Sim                  Não   

Se respondeste não passa à pergunta 12. 

11.1. Quantos irmãos tens?   

Um   

 Dois  

 Três ou mais  

 

11.2 Os teus irmãos são:  

 Mais velhos  

 Mais novos  

 Mais velhos e mais novos  
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 Mesma idade  

 

12. Com quem vives? 

com os pais  

 com os pais e irmãos  

 só com a mãe  

 só com o pai  

 com mãe e irmãos  

 com pai e irmãos  

 outras situações  

 

13. A que origem étnica pertences? 

Lusa  

Africana  

Luso- Africana  

Indiana  

Luso- Indiana  

Asiática  

Luso- asiática  

Brasileira  

Luso-francesa  

Luso-canadiano/americano  

Luso-equatoriana  

 

 Agora gostaríamos que nos falasses de alguns aspetos da tua vida escolar. 

B- 1. O que pensas do ambiente da tua 

escola?______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

      2.O que pensas do relacionamento entre as pessoas da tua turma? (Muito Bom, 

Bom, Satisfaz ou Mau) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

C-1. Nas duas últimas semanas sentiste-te alguma vez vítima de alguma ou 

algumas  das agressões que a seguir se referem, por parte de colegas, ou por 

outras pessoas, na escola ou nas imediações?(Assinale com uma cruz nos 

quadrados que correspondem às situações de que foste vítima). 



Universidade Da Beira Interior /Departamento De Ciências Do Desporto 
Mestrado Em Ensino De Educação Física Nos Ensinos Básico E Secundário 

Questionário Adaptado para o Estudo da Violência entre pares no 3º Ciclo do Ensino Básico- 
aferido para a população portuguesa.  
Freire, I e Veiga Simão, A.M. (2005) 
 

Empurraram-te com violência  

Ameaçaram-te  

Gozaram-te/Humilharam-te  

Bateram-te  

Chamaram-te nomes ofensivos  

Levantaram calúnias/rumores a teu respeito(disseram coisas más de ti ou da 
tua família) 

 

Excluíram-te do grupo(não quiseram conviver contigo)  

Tiraram-te coisas(objetos pessoais, dinheiro…)  

Magoaram-te de propósito(beliscaram-te com força, picaram-te com 
objetos…) 

 

Estragaram-te objetos pessoais ou vestuário, de propósito.  

Apalparam-te, contra a tua vontade  

Fizeram intrigas a teu respeito  

 

Outras agressões ou perseguições: 

Quais?___________________________________________________________ 

 

2. Quantas vezes foste agredido ou perseguido neste período de tempo? 

1 vez  

2 vezes  

3 vezes  

Mais de 3 vezes  

 

3. Em que local ou locais ocorreram essas situações? 

Sala de aula  

Recreio  

Corredores e escadas   

Refeitório  

Espaços de Educação Física(balneário, 
pavilhão…) 

 

Casa de banho  

Imediações da escola  

Outra: 

Qual?____________________________________________________________ 

 

4. Nessas situações, foste agredido ou perseguido por: 

1 pessoa  

2 pessoas  

grupo de pessoas  
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5. Essas pessoas eram colegas da tua escola? 

       Sim                       Não  

6.  Alguma dessas pessoas ou desses grupos te agrediu ou perseguiu mais do que uma 

vez nessas semanas? 

não  

sim; duas vezes  

sim; três vezes  

sim; mais de três vezes  

6.1. Se sim, ainda continuas a ser agredido ou perseguido por essa(s) pessoas? 

  Sim                        Não  

6.2. A (s) pessoas(s) que te agrediram era(m)? 

do género feminino                               do género masculino 

mais  velhos                     mais novos                   da mesma idade 

da tua turma             de outra turma do mesmo ano           de outra turma de outro ano 

7. Alguém presenciou essa(s) situação(ções)? 

     Sim                    Não 

8. Se sim, o que fizeram as pessoas  que presenciaram? 

Não fizeram nada  

Fugiram/tiveram medo  

Recorreram num adulto  

Pediram ao agressor para parar  

Aproximaram-se para ver  

Apoiaram o agressor  

Aconselharam a afastar-se do agressor  

Riram- se da situação   

Apoiaram o agredido  

 

Outra:Qual?_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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D-1 . Durante as duas últimas semanas, viste alguém ser vítima de alguma ou algumas 

das agressões qua a seguir se referem, por parte de colegas, ou por outras pessoas, na 

escola ou nas suas imediações? (assinale com uma cruz nos quadrados que 

correspondem às situações que observaste) 

Empurrar com violência  

Ameaçar   

Gozar/Humilhar  

Bater  

Chamar nomes ofensivos  

Levantar calúnias/rumores (dizer coisas más de alguém ou da sua família)  

Excluir do grupo ( não querer conviver com alguém)  

Tirar coisas (objetos pessoais, dinheiro,..)  

Magoar de propósito (beliscarem com força; picarem com objetos,..)  

Estragar objetos pessoais ou vestuário de propósito  

Apalpar contra a vontade da pessoa  

Fazer intrigas  

 

Outras agressões ou perseguições 

Quais?______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. O que fizeste?/Que atitude tomaste? 

Não fiz nada  

Fugi/tive medo  

Recorri a um adulto  

Pedi ao agressor para parar  

Aproximei-me para ver  

Apoiei o agressor  

Aconselhei a afastar-se do agressor  

Ri-me da situação  

Apoiei o agredido  

 

Outra:Qual?__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

D-3. Onde ocorreram essas situações? 

Sala de aula  

Recreio  

Corredores e escadas  

Refeitório  

Espaços de Educação Física( balneários, pavilhão…)  
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Casa de banho  

Mediações da Escola  

                      

Outra:Qual?_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

E-1. Nas duas últimas semanas tiveste para com algum colega, na escola ou nas 

suas imediações, alguma das atitudes ou comportamentos que a seguir se 

referem? (Assinale com uma cruz nos quadrados que correspondem aos 

comportamentos ou atitudes que tiveste). 

Empurrar com violência  

Ameaçar  

Gozar/Humilhar  

Bater  

Chamar nomes ofensivos  

Levantar calúnias/rumores(dizer coisas más de alguém ou da sua família)  

Excluir do grupo (não querer conviver com alguém)  

Tirar coisas (objetos pessoais, dinheiro, …)  

Magoar de propósito ( beliscaram com força, picaram com objetos,…)  

Estragar objetos pessoais ou vestuário de propósito  

Apalpar contra a vontade da pessoa  

Fazer intrigas  

 

Outras agressões ou perseguições: 

Quais?________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Quantas vezes praticaste estas ações durante este período de tempo? 

1 vez  

2 vezes  

3 vezes  

mais de 3 vezes  

 

3. Em que local ocorreram estas situações? 

Sala de aula  

Recreio  

Corredores e escadas  

Refeitório  

Espaços de Educação Física( balneários, pavilhão…)  
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Casa de banho  

Mediações da Escola  

8.Outra: 

Qual?_______________________________________________________________

____________________________________________________________________   

4. Estas ações foram praticadas em grupo com outros colegas ou sozinho? 

Sozinho  

Em grupo  

5. Ao longos destas duas semanas, agrediste ou perseguiste algum dos teus 

colegas mais do que uma vez? 

Não  

Sim, 2 vezes   

Sim, 3 vezes   

Sim, mais de 3 vezes   

6.  Ainda continuas a agredir ou a perseguir algum desses colegas?  

      Sim                Não  

7. Na tua opinião quais as razões que levam a que tenhas estes comportamentos? 

Vingança  

Defesa de outros colegas  

Desprezo   

 “ Brincadeira”  

Reação a provocações   

Irritação   

 

Outra:Qual?__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. O que sentes pelos colegas que agrides ou persegues na escola? 

Raiva   

Desprezo   

Pena   

Carinho   

Nada   

 

Outra:Qual?_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. A (s) pessoa (s) que agrediste ou perseguiste era(m): 
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do gênero feminino                               do gênero masculino 

mais  velhos                     mais novos                   da mesma idade 

da tua turma             de outra turma do mesmo ano           de outra turma de outro ano 

10. Alguém presenciou essa(s) situação(ões)? 

       Sim                            Não  

10.1. Se Sim, o que fizeram as pessoas que presenciaram? 

Não fizeram nada  

Fugiram/tiveram medo  

Recorreram a um adulto  

Pediram ao agressor para parar  

Aproximaram-se para ver  

Apoiaram o agressor  

Aconselharam a afastar-se do agressor  

Riram-me da situação  

 Apoiaram o agredido  

 
Outra:Qual?_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

11. Foste castigado por causa dessa ou dessas situações? 

      Sim                             Não  

 

Se sim, qual foi o 

castigo?________________________________________________________________ 

12. Já alguém te ajudou a modificar o teu comportamento?   

       

        Sim                               Não  

    

Se Sim, quem?________________________________________________ 

 

13.1.  Gostarias de ter um comportamento diferente com os teus colegas? 

      Sim                                  Não  

 

13.2.Porquê?____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

14.  Se sim, o que já fizeste para mudar o teu comportamento?  

 Não reagir às provocações   
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 Controlar me melhor   

Conviver mais com os colegas   

Conviver menos com os colegas   

Nada   

 

 Outro: Qual? ______________________________________________ 

 

F.1. O que pensas acerca do problema da agressividade na 

escola?_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Consideras-te vítima da agressão ou perseguição de outros na escola? 

      Sim                                  Não  

Se responderes não passa a pergunta 3. 

2.1. O que sentes te agridem ou 

perseguem?_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.2. A que razão atribuis essas 

situações?______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.3.O que fazes quando te sentes agredido(a) ou perseguido(a) por alguém na 

escola?_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.4.1. Já pediste ajuda a alguém a ultrapassares este problema? 

      Sim                                  Não  

2.4.2. Se sim a quem?__________________________________________________ 

3. Achas que os teus colegas consideram uma pessoa agressiva? 

      Sim                                  Não  

Porquê?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.1. Concordas com a opinião dos teus colegas? 

      Sim                                  Não  
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Porquê?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

G.1. Qualquer outro aspecto que queiras referir acerca da tua vida escolar, podes 

escrever aqui. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


