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 “À medida que aprendemos com os erros cometidos, nosso conhecimento 

aumenta – embora possa acontecer que não tenhamos consciência (ou 

segurança) disso” 

Karl R. Popper  
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VALORES HUMANOS E BULLYING: UM ESTUDO PAUTADO NA 

CONGRUÊNCIA ENTRE PAIS E FILHOS 

RESUMO. A presente dissertação teve por objetivo verificar a influência dos pais nas 

prioridades valorativas dos filhos e sua relação com o comportamento de bullying. 

Procurou-se reunir evidências de validade e precisão das medidas empregadas no estudo, 

conhecer os correlatos valorativos do bullying e o poder preditivo dos valores humanos 

frente a este construto. Participaram 1.007 pessoas de João Pessoa (PB), sendo 623 

estudantes, com idades entre 9 e 16 anos, a maioria de escolas públicas (68,5%), católica 

(59,4%) e do sexo feminino (52,9%). 384 pais/responsáveis, com idade variando de 18 a 

70 anos, a maioria do sexo feminino (78,8%), católica (64,8%). Após o tratamento dos 

dados restaram 351 pares (pais – filhos) de participantes. Os filhos responderam a Escala 

de Atitudes Positivas Frente a Potenciais Alvos de Bullying (EAFPAB), Escala Califórnia 

de Vitimização do Bullying (ECVB), Questionário de Percepção dos Pais (QPP), 

Questionário dos Valores Básicos (QVB ou QVB-I) e questões sociodemográficas. Os 

pais ou responsáveis receberam um livreto contendo a EAFPAB, Cenários de Bullying no 

Contexto Escolar e o QVB. Os resultados evidenciaram a validade e precisão das medidas 

de valores humanos (QVB), de bullying, onde se comprovou a estrutura unifatotial da 

EAFPAB, que explicou 31% da variância total, com cargas fatoriais entre 0,40 e 0,65 e 

consistência interna (Alfa de Cronbach) de 0,91; e da ECVB, que também apresentou 

uma estrutura unifatorial, explicando 42,4% da variância total, com Alfa de Cronbach de 

0,75 e cargas fatoriais variando de 0,58 a 0,75; sendo também comprovadas as estruturas 

das escalas de estilos parentais (QPP). Com o objetivo de conhecer os correlatos 

valorativos do bullying foram formuladas sete hipóteses. As três primeiras foram 

corroboradas, indicando que as prioridades valorativas dos filhos são congruentes com as 

dos seus pais, com a dimensão de estilo parental autoritária diretamente relacionada aos 

valores pessoais do pai e da mãe e que a relação entre os valores percebidos nos pais e 

priorizados pelos filhos são moderadas pela dimensão afetividade do pai e da mãe, 

especificamente, os valores pessoais da mãe e os centrais e pessoais dos pais. As 

hipóteses quatro, cinco e seis também foram confirmadas, visto que as pontuações dos 

pais e dos filhos nas atitudes positivas frente a potenciais alvos de bullying estão 

diretamente relacionadas (r = 0,44) e que as pontuações dos filhos no bullying estão 

correlacionadas positivamente com os valores pessoais (r = 0,10) e negativamente com 

os sociais (r = -0,12). Finalmente, corroborou-se a sétima hipótese na qual os valores dos 

filhos [sociais (β = 0,23; t = 3,51, p < 0,001) e pessoais (β = -0,30; t = -4,13, p < 0,001)] 

foram preditores do bullying. Concluindo, confia-se que os objetivos propostos nesta 

dissertação tenham sido alcançados, contribuindo para o campo de estudo que relaciona 

a congruência dos valores de pais e filhos com o comportamento de bullying. Entretanto, 

reconhece-se a necessidade novos estudos, enfocando na transmissão de valores, em 

técnicas de intervenção e no emprego de uma mostra infantil de menor idade.  

 

Palavras-chave: Valores; bullying; socialização; congruência. 
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BULLYING AND HUMAN VALUES: A STUDY IN CONGRUENCE GUIDED 

BETWEEN PARENTS AND CHILDREN 

ABSTRACT. This work aimed to determine the influence of parents on their children 

evaluative priorities and its relationship to bullying behavior. Sought to gather evidence 

of the validity and accuracy of the measurements used in the study, the correlates of 

bullying and evaluative predictive power of human values in the face of this construct. 

Participants were 1.007 people from João Pessoa (PB), and 623 students, ages 9 to 16, 

the majority of public schools (68.5%), catholic (59.4%) and females (52.9% .) 384 

parents / guardians, aged 18 to 70 years, the most of them female (78.8%) and catholic 

(64.8%). After treatment of the remaining 351 data pairs (parent - child) of participants. 

The children responded to Positive Attitude Scale Facing Potential Targets of Bullying 

(PASFPTB), Scale California Bullying Victimization (ECBV), Parental Perception 

Questionnaire (PPQ), the Basic Values Questionnaire (BVQ or BVQ-C) and 

sociodemographic questions. While parents or guardians received booklet containing the 

PASFPTB, Scenarios Bullying in School Context and BVQ. The results show the validity 

and accuracy of measurements of human values (BVQ), bullying, which proved the 

structure of one factorial PASFPTB, which explained 31% of the total variance, with 

factor loadings between 0.40 and 0.65 and internal consistency (Cronbach's alpha) of 

0.91, and ECBV, which also showed a one-factor structure, explaining 42.4% of the total 

variance, with Cronbach's alpha of 0.75 and factor loadings ranging from 0.58 to 0.75 , 

and also proven structures of the scales of parenting styles (PPQ). Then, with the aim of 

knowing the correlates of bullying evaluative seven hypotheses were formulated. The 

first three were confirmed, indicating that children evaluative priorities are congruent 

with those of their parents, with the dimension of authoritative parenting style directly 

related to the personal values of father and mother, and that the relationship between the 

perceived values by the parents and children prioritized the children are moderated by the 

size affective dimension of father and mother, specifically, the personal values of the 

mother and the core personal and parental. Hypotheses four, five and six were also 

confirmed, since the scores of parents and children in positive attitudes to potential 

bullying targets are directly related (r = 0.44) and the scores of the children in bullying 

target are positively correlated with personal values (r = 0.10) and negatively with the 

social (r = -0.12). Finally, is the seventh confirmed case in which the values of the 

children [social (β = 0.23, t = 3.51, p < 0.001) and personal (β = -0.30, t = -4.13, p <0.001)] 

were predictors of bullying. In conclusion, trusts that the objectives proposed in this thesis 

have been achieved, contributing to the field of study that relates the congruence of values 

of parents and children with bullying behavior. However, it recognizes the need for new 

studies focusing on the transmission of values, intervention techniques and employment 

of a child under age shows. 

Keywords: Values; bullying; socialization; congruence. 
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Em se tratando de situações que envolvem crianças, é comum ouvir ou ler relatos 

de pais ou responsáveis que tentam aplicar o ditado popular “faça o que eu digo, mas não 

faça o que eu faço”. No entanto, esta “tática” parece ser algo pouco eficaz, visto que os 

comportamentos, as atitudes e os valores dos filhos assemelham-se, em sua maioria, ao 

que eles observam e captam de seus pais e não ao que lhes são impostos (Aslan, 2011; 

Dohmen, Falk, Huffman, Sunde, Schupp, & Wagner, 2011; Schneider, 2001). Diante 

deste fato, justifica-se a atenção dispensada pelos pesquisadores aos estudos sobre 

transmissão de valores de pais para filhos e sua influência no processo de socialização 

que, por sua vez, reflete-se nos diversos comportamentos expressos pelas crianças, a 

exemplo do bullying (Knafo, 2003). 

Por definição, o bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e 

repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente dentro de uma relação desigual de 

poder, adotada por um ou mais alunos contra outro com o intuito de intimidar a vítima, 

causando dor, angústia, sofrimento e deixando com sensação de vulnerabilidade, 

vergonha ou baixa autoestima (Middelton-Moz & Zawadski, 2007). 

Nas últimas décadas, o bullying vem sendo discutido de forma mais intensa, 

devido ao aumento da violência praticada no ambiente escolar (Bacchini, Esposito, & 

Affuso, 2009; Camodeca & Goossens, 2005). Embora as consequências deste fenômeno 

sejam claras, não se pode dizer o mesmo de suas causas. Segundo Silva (2010), os 

determinantes do bullying podem ser agrupados em problemas no processo educacional, 

na vivencia de dificuldades momentâneas (por exemplo, ausência de recursos financeiros 

e doenças graves) e no contexto familiar (falta de limites, separação traumática dos pais 

e valores familiares distorcidos).  

 Em 2008, a Organização Mundial da Saúde (OMS) realizou uma pesquisa 

incluindo estudantes de mais de quarenta países (por exemplo, Espanha, Portugal, 
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Suécia), abordando temáticas relacionadas à saúde dos adolescentes, dentre as quais 

incluiu-se o bullying. Nesta pesquisa, identificou-se que cerca de 14% dos adolescentes 

com idade de 13 anos relataram ter sofrido bullying nos últimos dois meses indicando que 

o problema se dá não apenas a nível nacional, mas mundial.    

No contexto brasileiro, tem-se verificado nos últimos anos um aumento no índice 

de violência em ambiente escolar, quer seja física, verbal ou psicológica. Em 2009, o 

IBGE realizou a Pesquisa Nacional da Saúde Escolar (PeNSE) com estudantes do 9º ano 

do ensino fundamental de todas as capitais dos Estados e do Distrito Federal, constituindo 

uma amostra de 6.780 escolas de ensinos público e privados. Os participantes foram 

solicitados a responder a seguinte pergunta: "Nos últimos 30 dias, com que frequência 

algum dos seus colegas de escola te esculacharam, zoaram, mangaram, intimidaram ou 

caçoaram tanto que você ficou magoado, incomodado ou aborrecido?” Segundo os 

resultados, quase um terço (30,8%) dos alunos indicaram ter sofrido bullying alguma vez, 

sendo a maioria de escolas privadas. Entre as capitais que apresentaram maior percentual 

de vítimas de bullying, destacaram-se: Distrito Federal (35,6%), Belo Horizonte (35,3%), 

Curitiba (35,2%), Vitória (33,3%), Porto Alegre (32,6%), João Pessoa (32,2%), São Paulo 

(31,6%), Campo Grande (31,4%), Goiânia (31,2%), Teresina (30,8%) e Rio Branco 

(30,8%). No ranking das capitais, Tocantins (26,2%) apresentou o menor índice de 

estudantes que relataram ter sofrido bullying, seguida por Natal e Belém, ambas com 

26,7%.  

A Paraíba ocupou a sexta colocação entre as capitais pesquisadas, indicando a 

presença deste comportamento nas escolas do estado em 2009. No entanto, desde o ano 

de 2007 já são observados casos dessa natureza, a exemplo do ocorrido com um estudante 

de uma instituição particular de ensino que utilizou o perfil de um site de relacionamento 

para denunciar que era vítima de humilhações na escola e ameaçar a direção do colégio e 
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os alunos, caso nenhuma providência fosse tomada. O episódio despertou a preocupação 

de autoridades públicas, profissionais da educação, alunos e familiares. Após tal 

ocorrência, a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou a Lei Municipal nº 11.381 de 

2008, que autoriza o poder executivo a instituir o programa de combate ao bullying nas 

escolas municipais da Capital, tornando-se pioneira neste tipo de ação.  

Apesar do aumento no número de pesquisas relacionadas à temática, ainda 

existem diversas questões a serem estudadas com respeito às causas e consequências do 

bullying. Um fator importante que carece de discussão e não é amplamente tratado na 

literatura diz respeito ao papel de alguns aspectos psicossociais relacionados ao bullying 

em crianças e adolescentes, com destaque para a transmissão de valores entre pais e filhos, 

que é resultado do processo de socialização aos quais os indivíduos estão expostos 

(Knafo, 2003). 

Desde a introdução dos estudos sobre “socialização” a palavra tem sido 

empregada de maneira vaga no vocabulário das ciências sociais, sendo incorporada a 

diversos campos de conhecimento, tais como Psicologia, Sociologia, Antropologia, 

Ciências políticas e Nutrição (Brezinka & Brice, 1994), ressaltando a importância desta 

temática para a área. Neste âmbito, algumas discussões dizem respeito à natureza e 

relevância dos agentes socializadores (pais, amigos, escolas). Assim como ao conteúdo 

ser socializado (por exemplo, atitudes, crenças, valores). A situação é ainda mais 

complexa porque não se contempla, ao menos desde a perspectiva psicológica, uma teoria 

específica sobre este tema, prevalecendo enfoques restritos sobre o amplo processo de 

socialização (Bonamigo & Rasche, 1988).                                                                                                             

A socialização tem sido estudada como transmissão de atributos psicossociais 

baseada em diversos ensaios teóricos e pesquisas empíricas. Especificamente na 

Psicologia, o processo de socialização é mais analisado por psicólogos do 
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desenvolvimento, tal como observado no Handbook de Socialização organizado por Joan 

E. Grusec e Paul D. Hastings (2007). Dentre as pesquisas desenvolvidas neste campo, 

destacam-se aquelas cujo foco está na compreensão da maneira pela qual ocorre a 

internalização de fatores mais sociopsicológicos como as normas, crença e os valores. 

Este último, no processo de socialização é um tema que requer atenção por parte dos 

pesquisadores, visto sua complexidade e influência na vida dos indivíduos (Schaffer, 

1984).  

Não obstante, apesar de sua relevância para a área, as pesquisas sobre à 

transmissão valorativa se mostram problemáticas, na medida em que o conhecimento 

sobre os valores dos filhos na socialização familiar não é consensual. Como exemplos, 

verificam-se os achados de Molpeceres (1994) e Kohn (1977), que realizaram pesquisas 

sobre a relação entre os valores de pais e filhos e sua forma de internalização. Neste 

sentido, a presente dissertação tem como objetivo geral verificar a influência dos pais nas 

prioridades valorativas dos filhos e sua relação com o comportamento de bullying.  

Estruturalmente, além desta introdução, são apresentadas duas partes principais 

do trabalho. A Parte I – Marco Teórico se compõe de três capítulos. No Capítulo 1. O 

fenômeno Bullying, são apresentados algumas definições, os principais estudos e quais 

atores sociais estão envolvidos no comportamento, além dos tipos de bullying discutidos 

na literatura. Por sua vez, o Capítulo 2. O processo de Socialização procura definir 

socialização tendo em conta a diversidade de áreas que estudam a temática, focando, 

especificamente, na visão psicológica que embasa o presente estudo; definem-se, ainda, 

quais os agentes envolvidos, suas fases e como ocorre a transmissão e socialização dos 

valores. Finamente, o Capítulo 3. Valores Humanos faz referências às principais teorias 

que estudam os valores humanos, destacando a Teoria Funcionalista dos Valores, que 
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embasará este estudo, destacando-se as pesquisas de valores na população infantil e as 

que relacionam o tema com o comportamento de bullying.     

A Parte II. Estudo Empírico compreende a pesquisa empírica propriamente dita, 

visando discorrer sobre as hipóteses elaboradas com base nos aspectos teóricos 

apresentados nos capítulos da primeira parte. No Capítulo 4. Medidas e Correlatos do 

Bullying são apresentadas as evidências de validade e precisão das medidas empregadas 

e os correlatos valorativos do bullying. Por fim, o Capítulo 5. Discussão Geral discutem-

se os achados, são delineadas as potenciais limitações da pesquisa, as perspectivas de 

estudos futuros e as contribuições deste estudo para o contexto social.      
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CAPÍTULO 1. O FENÔMENO BULLYING 
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Embora seja um tema que nos últimos anos tem despertado o interesse de 

pesquisadores e da mídia em geral (filmes, novelas, programas de auditório), o estudo 

sistemático do bullying remete a pesquisas desenvolvidas desde a década de 1980, com 

os trabalhos do professor Dan Olweus (Universidade de Bergen) que publicou o livro 

Aggression in the schools: Bullies and whipping boys (1978) e elaborou a campanha 

antibullying em escolas norueguesas. No entanto, foi em meados da década de 1990 que 

o tema tornou-se notório no meio acadêmico, impulsionando o desenvolvimento de 

pesquisas dentro e fora do contexto europeu (Hoover, Oliver, & Hazler, 1992; Olweus, 

1991, 1992). 

Olweus (1983) desenvolveu uma medida de autorrelato, o Olweus Bully/Victim 

Questionnaire – OBVQ, que avalia bullying e vitimização por meio de perguntas sobre a 

frequência, os tipos, o local e os “valentões” que participam do bullying. Também 

contempla quantas vezes os estudantes informam sobre ameaças sofridas aos familiares 

e professores, indicando se estes interveem e realizam atos para inibir as intimidações. 

Esta medida tem sofrido revisões desde sua elaboração (Atik, 2011; Olweus, 1996) e sofre 

críticas de alguns autores (Lee & Cornell, 2010) devido ao fato de não expor 

completamente seus parâmetros psicométricos e por apresentar no início da medida uma 

longa definição de bullying, dificultando a compreensão do mesmo por parte das crianças 

(Cornell, Sheras, & Cole, 2006). 

De acordo com Olweus (1991), cerca de 15% dos estudantes noruegueses estavam 

envolvidos com intimidação ou sendo vítimas de bullying. Diante disto, com o apoio do 

Ministério da Educação Norueguês, este autor desenvolveu um programa de intervenção 

em mais de 42 escolas no período de 1983 a 1985, focando diretamente nos problemas de 

agressão e vitimização. Seus resultados mostraram uma redução (cerca de 50%) na taxa 

de bullying dessas escolas. Estes achados assemelham-se aos de pesquisas desenvolvidas 
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com alunos do ensino médio e fundamental de escolas inglesas, indicando que 23% deles 

sofriam bullying (Lane, 1989; Stephenson & Smith, 1989).  

No contexto brasileiro as pesquisas sobre a violência escolar abrangem o tema de 

maneira ampla, sem se deter especificamente nos fatores que poderiam explicar os 

comportamentos correspondentes.  Não obstante, apesar do número de publicações sobre 

bullying ter aumentado consideravelmente, este permanece relativamente baixo quando 

comparado ao crescimento de estudos referentes a outros comportamentos antissociais ou 

desviantes de crianças e adolescentes (Berkout, Young, & Gross, 2011; Connell, Cook, 

Aklin, Vanderploeg, & Brex, 2011).  

Neste capítulo, objetiva-se definir conceitualmente o fenômeno bullying e os vários 

aspectos relacionados à temática, tais como caracterizar os atores envolvidos no processo, 

os diferentes tipos de comportamento e algumas medidas empregadas para sua 

mensuração. A seguir, são apresentadas algumas definições encontradas na literatura 

sobre o bullying.     

1.1. Definição de Bullying 

A definição do termo bullying é importante devido suas implicações práticas e 

acadêmicas, visto que a utilização de uma definição imprecisa pode influenciar 

diretamente nos resultados obtidos em pesquisas que avaliam aspectos referentes à sua 

incidência, na percepção dos indivíduos sobre o tema, na eficácia de programas de 

intervenção desenvolvidos para combatê-lo e no desenvolvimento de estudos que 

comparem os resultados obtidos em diferentes países (Smith, Cowie, Olafsson, & 

Liefooghe, 2002). 

Segundo Salmivalli (2010), o bullying é definido como um subtipo do 

comportamento agressivo, em que um indivíduo ou um grupo, repetidamente, ataca, 
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humilha, e/ou exclui uma pessoa relativamente incapaz, sendo um fenômeno social que 

transcende gênero, idade e cultura (Sansone & Sansone, 2008). 

Rigby (2008) diferencia o bullying de agressão por meio de um exemplo. Segundo 

o autor, quando dois irmãos resolvem um conflito utilizando agressividade, configura-se 

agressão, não sendo este ato necessariamente bullying quando os envolvidos são iguais 

na força e não há diferencial de energia entre eles. Não obstante, quando o ato carrega 

consigo a intenção de ferir uma parte mais fraca e o autor está consciente da diferença de 

poder, causando na vítima um sentimento de opressão e impotência, pode-se considerar 

bullying.  

Segundo Vanderbilt e Augustyn (2010), o bullying geralmente está associado à 

afirmação do poder por meio da agressão repetida e intencional realizada pelo bully 

(termo em inglês para agressor) com pessoas consideradas mais fracas (vítimas). Assim, 

o bullying não é uma simples luta entre dois indivíduos equivalentes em força física e 

psicológica, mas sim uma disputa baseada no desequilíbrio de poder e na repetição destes 

comportamentos ao longo do tempo (Viscente, 2010).    

Na literatura, são identificados estudos sobre o tema no contexto escolar (Raaska, 

et al., 2012), pesquisas realizadas com crianças no jardim de infância (Alsaker & Nägele, 

2008), no contexto organizacional (Nielsen, Matthiesen, & Einarsen, 2008), no sistema 

prisional (Irlanda, Archer, & Power, 2007) e no contexto militar (Ostvik & Rudmin, 

2001).  

Originalmente, o conceito utilizado na Escandinávia na década de 1970 para se 

referir ao bullying foi mobbing (Olweus, 1978). No entanto, apesar de alguns autores 

tratarem os termos de forma indistinta (Zapf, 1999), segundo Leymann (1990), o mobbing 

é um termo mais direcionado aos adultos no contexto ocupacional, sendo definido como 

uma forma de comunicação hostil e antiética, direcionada a uma pessoa como uma forma 
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de violência psicológica. Já o termo bullying é aplicado a crianças e adolescentes, em 

ambiente escolar (Guimaraes & Rimoli, 2006). 

Embora a palavra bullying seja de origem inglesa, na língua portuguesa ainda não 

existe uma tradução consensual que englobe todos os atributos definidores deste 

comportamento, definido como a intenção deliberada de prejudicar a outra pessoa com a 

repetição do comportamento ao longo de um período de tempo e na presença de um 

relacionamento assimétrico entre agressor e vítima (Sairanen & Pfeffer, 2011).   

A provocação é considerada um dos principais fatores ambientais desencadeadores 

da agressão com um sentido no contexto cultural presente mais direcionado para ato de 

brincar (Anderson & Bushman, 2002). Outra terminologia, o assédio, assemelha-se ao 

bullying, mas geralmente é empregado para adultos e adolescentes (assédio 

sexual/racional). O mesmo ocorre com o termo abuso, que se restringe ao contexto 

familiar, tal como abuso pai-filho ou situação de maus tratos. Mesmo com definições 

semelhantes, estes termos podem ser entendidos de forma diferente quando incluídos em 

pesquisas direcionadas para a mensuração do bullying, sendo um ponto importante para 

justificar a necessidade de definir precisamente o que se compreende por bullying.  

Em alguns países são utilizadas expressões diferentes para designar este fenômeno. 

Smith, Cowie, Olafsson e Liefooghe (2002) realizaram uma pesquisa para conhecer o uso 

de palavras que definem bullying em uma amostra de jovens provenientes de quatorze 

países, por meio de vinhetas (gráficas) que o abordavam. Os resultados apontaram que 

meninos e meninas tinham concepções semelhantes do que era ou não bullying, 

identificando cinco grupos principais a respeito: geral, físico e verbal, apenas verbal, de 

exclusão social e apenas físico.  

Observa-se uma variedade de palavras, conotações e enfoques atribuídos ao 

bullying. No Japão, emprega-se o termo “ijime” como seu equivalente, tendo sido objeto 
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de pesquisas no período de 1980 a 1990.  No entanto, alguns autores consideram o “ijime” 

um pouco diferente do bullying, por não enfatizar a violência física e por destacar a 

manipulação social e a violência simbólica (Morita, Soeda, Soeda, & Taki, 1999). Na 

Itália o nome empregado é o “bullismo” (Fonzi, 1997), na Coréia utiliza-se “wang-ta” 

(Koo, Kwak, & Smith, 2008), “harcèlement quotidien” em francês, “agressionen unter 

shulern” na Alemanha e em Taiwan é “Ba Ling”, que consiste em dois caracteres chineses 

com significados relacionados às pessoas mandonas e superiores em poder e posição 

(Cheng, Chen, Ho, & Cheng, 2011).   

De acordo com Olweus (1999), o bullying pode ser caracterizado com base em três 

critérios: (1) é o comportamento agressivo ou intencional, (2) que é levado a cabo 

repetidamente e ao longo do tempo e (3) em uma relação interpessoal caracterizada por 

um desequilíbrio de poder. Este tipo de definição é aceito por muitos pesquisadores 

(Farrington, 1993; Smith & Sharp, 1994), que usam essencialmente três critérios para 

classificar uma situação de agressão como bullying: a repetição do comportamento 

agressivo, a intenção de provocar dor e a presença do desequilíbrio de poder entre 

agressor e vítima (Olweus, 1993; Smith et al, 2002; Smith & Sharp, 1994). Gordillo 

(2011) destaca que os estudos que analisaram a percepção das crianças e dos adolescentes 

sobre o bullying advertem que a maioria não tem em conta estes três critérios 

simultaneamente, considerando como bullying situações em que, por exemplo, não há 

desequilíbrio de poder.     

Portanto, o bullying consiste no fenômeno por meio do qual a criança ou 

adolescente é exposto de forma sistemática a um conjunto de atos agressivos, desprovidos 

de motivação aparente, de maneira intencional e realizado por um ou mais indivíduos 

(agressores) e que ocorre, na maioria das vezes, dentro das escolas (Lisboa, Braga, & 

Ebert, 2009; Olweus, 1993).   
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Nesta pesquisa, o bullying é compreendido como um fenômeno grupal influenciado 

pela interação de aspectos aos quais os indivíduos estão expostos (pares, escola, família) 

e também por fatores psicossociais, ressaltando-se a interferências dos valores humanos. 

Neste sentido, visto que são identificados diferentes tipos de bullying [físico e verbal 

(bullying direto) e social ou relacional (bullying indireto)], a seguir estas formas são 

descritas detalhadamente.   

1.2. Formas de Bullying 

O bullying envolve diversos tipos de comportamento, podendo ser motivado por 

questões étnicas, religiosas, culturais, sexuais e de gênero. Segundo Olweus (1991), o 

bullying pode ser dividido em duas formas, o bullying indireto, caracterizado por 

situações que envolvem uma intimidação mais sutil, tais como isolamento social, 

exclusão, difamação e provocações referentes a alguma deficiência ou especificidade 

racial ou sexual da vítima, podendo acarretar dor e sofrimento para a mesma e o bullying 

direto, manifesto por meio de agressões físicas e verbais, tais como chutes, empurrões, 

gozações e atribuição de apelidos pejorativos.  

Já Bosworth, Espelage e Simon (1999) diferenciam o comportamento de bullying 

da agressão proativa, que é aquela direcionada a melhoria de status social e controle 

sobre os demais, enquanto que o bullying consiste em uma agressão reativa influenciada 

por estados emocionais, tal como a raiva. Não obstante, apesar da classificação fornecida 

por Bosworth et al. (1999) abarcar aspectos inerentes aos comportamentos de bullying, 

no presente estudo dar-se-á destaque as formas direta e indireta de bullying.    

Assim, considera-se que o bullying pode assumir diversas formas, incluindo 

agressões físicas (por exemplo, bater, beliscar, cuspir), verbais (por exemplo, insultar, 

ameaçar), social/relacional (por exemplo, fofocas, exclusão social) e, uma forma 
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recentemente identificada, o cyberbullying por exemplo, mensagens maliciosas 

distribuídas por meio da internet (Craig, Pepler, & Blais, 2007).  

1.2.1. Bullying Direto 

O bullying direto é aquele em que a vítima é intimidada frente a frente e pode ser 

subdividido em físico e verbal. O físico consiste na agressão e/ou ameaça física, 

envolvendo questões de furto ou destruição de bens pessoais das vítimas, empurrões e 

chutes. Este tipo de comportamento é identificável e tem como característica o forte 

oprimindo o fraco (Almeida, Silva, & Campos, 2008; Martins, 2005).   

Em geral, é observado em várias formas de interações físicas consideradas 

negativas entre crianças e adolescentes, incluindo brigas, brincadeiras pesadas e roubos 

de objetos pessoais. No entanto, essas situações podem ser classificadas como bullying 

físico apenas se a vítima for repetidamente importunada, sentir-se constrangida ou 

intimidada e quando as situações ocorrem com um desequilíbrio notório de poder entre 

agressor e vítima. Portanto, o bullying físico pode assumir diferentes formas: bater, 

empurrar, dar tapa, cuspir e roubar ou destruir bens por exemplo, roupas e livros.   

Dukes, Stein e Zane (2010) avaliaram o impacto do gênero no comportamento de 

bullying físico e relacional e sua relação com o porte de armas e danos físicos, 

considerando uma amostra de 2.704 estudantes do ensino fundamental e médio no estado 

do Colorado (Estados Unidos), sendo a maioria do sexo masculino (49%) e com idade 

média de 14,7 anos. Para avaliar o bullying físico, foram utilizadas três perguntas 

baseadas nos estudos de McConville e Cornell (2003): "Durante os últimos 12 meses 

quantas vezes você já ... (1) bateu ou chutou, (2) agarrou ou empurrou, e (3) ameaçou 

alguém ... que era mais fraco do que você"? Os resultados indicaram que os dois tipos de 

bullying estavam relacionados ao porte de arma e aos comportamentos que geram danos 

físicos.  
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Nessa direção, alguns pesquisadores realizaram estudos sobre a relação do tipo de 

bullying e o gênero dos envolvidos, identificando que, em geral, os meninos são mais 

propensos a se envolver em atos físicos de bullying do que as meninas (American 

Psychological Association, 2005; Olweus, 1993).  

Lisboa (2001) e Nansel et al. (2001) desenvolveram estudos sobre o bullying e sua 

relação com o gênero, sendo que seus resultados indicaram que os meninos cometem e 

são mais vítimas de bullying quando comparados às meninas, e estas, por sua vez, estão 

mais propensas a se envolverem com comportamentos de bullying verbal. 

Wang, Iannotti e Luk (2012) examinaram a relação entre a massa corporal e os tipos 

de bullying (físico, verbal, social e ciberbullying) em 6.939 adolescentes, a maioria 

meninos (51%) com idade média de 14 anos (DP = 1,41). Os meninos abaixo do peso, 

quando comparados com aqueles de peso normal, estão mais propensos a seres alvos de 

bullying físico, enquanto que meninas e meninos obesos apresentam maior probabilidade 

de serem vítimas de bullying verbal. Assim, dentre as agressões que as vítimas de bullying 

são alvos, as mais frequentes remetem para o bullying verbal, em que os jovens se tornam 

alvos de comentários depreciativos, ameaças verbais, gozações, calúnias e insultos 

proferidos regularmente.   

1.2.2. Bullying Indireto 

 O bullying indireto (também denominado de social ou relacional) consiste na 

manipulação social secreta envolvendo a exclusão das vítimas de atividades ou grupos, a 

propagação de boatos e a persuasão de outros indivíduos para prejudicar as vítimas. Nesta 

forma de ação o agressor evita detecção e punição (Archer & Coyne, 2005). Não obstante, 

apesar dos termos indireto, social e relacional serem empregados como sinônimos é 

possível encontrar quem os diferencie, considerando o social e relacional como referente 
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aos comportamentos de relacionamento entre o alvo com seus pares e o indireto como 

algo que ocorre por trás dos alvos (fofocas e rumos) (Monks & Coyne, 2011).    

 De acordo com Dedousis-Wallace e Shute (2009), a natureza discreta do bullying 

indireto torna-o mais difícil de identificar quando comparado ao bullying direto. Não 

obstante, apesar da dificuldade de detecção, seus efeitos são tão graves quanto os do 

bullying direto, sendo associados a situações de stress (Konishi & Hymel, 2009), 

comportamentos autodestrutivos (Olafsen & Viemeroe, 2000) e sintomas pós-traumáticos 

(Balducci, Fraccaroli, & Schaufeli, 2011).  

 Carbone-Lopez, Esbensen e Brick (2010), analisando os correlatos e as 

consequências do bullying em crianças de quinze escolas estadunidenses (N = 2.353), 

identificaram que, enquanto os participantes do sexo masculino relacionavam-se com os 

comportamentos que remetem ao bullying direto (chutes, insultos, extorsão), as meninas 

estavam mais propensas a experimentar formas indiretas de bullying, tais como serem 

excluídas dos grupos sociais, tornarem-se alvos de fofocas e apelidos que as 

marginalizavam e a outros tipos de manipulação cometidos com o intuito de causar dor e 

sofrimento.  

 Em geral, as pesquisas ressaltam que os meninos se envolvem mais no bullying 

direto quando comparados às meninas (Bjorkqvist, 1994; Owens, Shute, & Slee, 2000; 

Wang, Iannotti, & Nansel, 2009). No entanto, estudos desenvolvidos no Japão (Hilton, 

Anngela-Cole & Wakita, 2010; Monbusho, 1994) constataram que o bullying indireto é 

o predominante neste contexto. Na mesma direção, Manbusho (1994), em uma pesquisa 

com crianças de 6 a 15 anos, identificou que 57% das vítimas são alvos de bullying (ijime) 

indireto, 42% de verbal e 23% de físico.    
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1.2.3. Cyberbullying 

Nos últimos anos, com o advento dos meios de comunicação, especialmente 

telefones celulares e internet, as interações sociais estão ocorrendo não apenas a nível 

pessoal (cara a cara), mas também por meio do “mundo cibernético” que inclui sites de 

relacionamento e compartilhamento de conteúdos. Diante desta evolução, surge outra 

forma de bullying que tem despertado a atenção de diversos pesquisadores, configurando-

se como uma maneira “mais discreta” de agressores atingirem suas vítimas, empregando 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), denominada cyberbullying (Kwan & 

Skoric, 2012; Wang, Nansel, & Iannotti, 2010). Este tipo de bullying pode ser definido 

como uma agressão intencional realizada por um indivíduo ou grupo que utiliza meios 

eletrônicos para atingir repetidamente uma vítima (Smith et al. 2008).  

O cyberbullying ocorre em diferentes plataformas e se relaciona com a quantidade 

de tempo que as pessoas permanecem on-line (Hinduja & Patchin, 2008) e seus 

comportamentos de risco (Erdur-Baker, 2010), sendo observados em redes sociais de 

ampla utilização, a exemplo do Facebook. Um estudo realizado com 1.676 estudantes de 

Cingapura com idade entre 13 e 17 anos identificou que a intensidade com que os 

participantes usam o Facebook e os comportamentos de risco apresentados por estes na 

rede social se relacionam positivamente com o bullying. Nesta rede social e o bullying 

escolar, ressaltando a necessidade de se diferenciar estes tipos de comportamento, visto 

que apesar da diferença ambiental (presencial/internet) parece ser que as causas e as 

motivações se assemelham.  

Smith, Mahdavi, Carvalho e Tippett (2006) realizaram um estudo com 92 

estudantes ingleses, com idades variando de 11 a 16 anos em 14 escolas.  Foram 

identificadas sete subcategorias de cyberbullying: por mensagens de texto, imagens ou 

vídeos, telefonemas, e-mails, chats, por mensagens instantâneas e intimidação por meio 
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de websites. Os resultados com relação à prevalência de cada subcategoria variaram de 

acordo com o local do ocorrido (dentro ou fora da escola).  

Já Wang, Nansel e Iannotti (2010) desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de 

relacionar os níveis de depressão entre vítimas de bullying, comparando também o 

bullying tradicional (direto – indireto) com o cyberbullying. Os resultados indicaram que 

a depressão está correlacionada positivamente com os quatro tipos de bullying (físico, 

verbal, social e cyberbullying) e que vítimas de cyberbullying são mais depressivas que 

as pessoas que cometem ou sofrem bullying tradicional.   

Além da depressão, outros problemas negativos comuns no bullying tradicional 

também estão presentes no cyberbullying, tais como a baixa autoestima, problemas 

psicossociais e físicos e maior internalização de afetos negativos (Patchin & Hinduja, 

2006; Topcu, Erdur-Baker, & Capa-Aydin, 2008). 

Nos Estados Unidos, Raskauskas e Stoltz (2007) utilizaram uma amostra de 84 

estudantes de duas escolas do ensino médio, com idades entre 13 e 18 anos, procurando 

conhecer suas experiências com o cyberbullying ao longo do ano letivo passado. Dentre 

os estudantes, 49% relataram ser vítimas e 21% descreveram-se como praticantes do 

cyberbullying. Também se identificou que a maioria dos agressores e das vítimas de 

cyberbullying apresentaram comportamentos compatíveis com o bullying tradicional.  

O cyberbullying apresenta características semelhantes a do bulying indireto, pois é 

um comportamento intencional que envolve a violência psicológica e ocorre com 

regularidade. Não obstante, apesar das semelhanças, esse comportamento apresenta 

algumas especificidades, tais como a garantia de anonimato para o agressor e a falta de 

estímulos físicos e sociais, indicando que os intimidadores não se confrontam diretamente 

com a reação e as consequências das perseguições cometidas com suas vítimas (Dehue, 

Bolman, & Völlink, 2008). Estes autores sugerem que são necessárias quatro condições 
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para se configurar cyberbullying, a saber: o comportamento deve ser repetitivo, deve 

envolver tormento psicológico, ser realizado de forma intencional e ocorrer no âmbito da 

internet. 

Assim, pode-se definir o cyberbullying como o fenômeno que utiliza mecanismos 

de informação e comunicação, tais como email, celulares e telefones para expressar 

comportamentos deliberados (insultos e ameaças), repetitivos e hostis a fim de prejudicar 

um dado indivíduo (Besley, 2009; Juvoven & Gross, 2008; Slonje & Smith, 2007).  A 

seguir, são apresentados, resumidamente, os principais tipos de bullying. 

Tabela 1: Tipos de bullying. 
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Bullying Verbal: Emprega palavras com a finalidade de 

ferir ou humilhar alguém.  

Bullying Físico: As vítimas são alvos de agressões 

físicas, tais como chutes, beliscões e empurrões. 
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d
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Bullying social ou relacional: Envolve isolamento 

social, exclusão do grupo e divulgação de boatos sobre 

questões que ferem as vítimas.   

C
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Cyberbullying: Utiliza meios de comunicação como 

email, celulares, mensagens de texto e websites para 

prejudicar outra pessoa de forma deliberada, hostil e 

repetida. 

 

Recentemente, Mishna, Khoury-Kassabri, Gadalla, e Daciuk (2012) realizaram um 

estudo com o objetivo de analisar a taxa de cyberbullying entre 2.186 estudantes de ensino 

médio e fundamental, que foram divididos em quatro grupos: vítimas, agressores 

(bullies), vítimas-agressores e estudantes que não se enquadram em qualquer destas 

categorias. Os resultados indicaram que mais de 30% dos estudantes estavam envolvidos 

no cyberbullying, dentre os quais 26% apresentaram comportamento tanto como vítimas 
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quanto agressores; as meninas estavam mais propensas a serem vítimas-agressoras de 

cyberbullying do que os participantes do sexo masculino. A seguir, são descritos os atores 

sociais envolvidos no comportamento de bullying.  

 

1.3. Atores sociais do comportamento de bullying 

 Na literatura, há referência a quatro tipos de atores sociais envolvidos no 

comportamento de bullying: vítima, agressor, vítima-agressora e os não envolvidos 

(Cunha, 2009; Olweus, 1993).   

 

1.3.1. Vítimas 

 Denomina-se de vítima aqueles indivíduos que são alvo do comportamento de 

bullying. Em geral, estes se caracterizam como pessoas sensíveis, inseguras, infelizes, 

com baixa autoestima, frequentemente abusadas, que apresentam inibição social, 

passividade, submissão e sentimentos de vulnerabilidade, medo ou vergonha excessiva, 

sendo estas características responsáveis por potencializar a propagação da vitimização 

(Middelton-Moz & Zawadski, 2007).  

Rolim (2008) identificou que as vítimas de bullying estão cinco vezes mais 

propensas a sentir insônia, três vezes mais a sofrer com dores de cabeça e abdominais, e 

até duas vezes mais chances de ter enurese noturna, quando comparadas com crianças 

que não são vítimas de bullying. Assim, devido a esta incidência de características 

negativas que acometem as vítimas, alguns pesquisadores se dedicam a estudar como elas 

manifestam sentimentos de depressão, ansiedade, baixa autoestima e ideações suicidas 

(Cava, Buelga, Musitu, & Murgui, 2010; Povedano, Hendry, Ramos, & Varela, 2011; 

Putallaz et al., 2007; Meltzer, Vostanis, Ford, Bebbington, & Dennis, 2011).    
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Portanto, além de particularidades relacionadas a aspectos mais biológicos e 

psicológicos, as vítimas também apresentam especificidades físicas, sociais, econômicas 

e de orientação sexual, tais como baixa estatura, parentescos homossexuais, problema de 

visão, deficiência física, problema de aprendizagem, obesidade ou algum aspecto étnico, 

cultural ou religioso divergente do coletivo do qual faz parte, sendo excluídas do grupo 

social e desprovidas de potencialidades (Antunes & Zuin, 2008; Tognetta, 2010).  

 

1.3.2. Agressores 

Os atores (agressores) do bullying, também denominados de bullies, são aqueles 

que se valem da força física para aterrorizar os outros. Eles utilizam suas habilidades e a 

postura arrogante e de liderança para manter os outros em seu domínio (Fante & Pedra, 

2008). Diferentemente das vítimas, geralmente não sofrem com insegurança ou baixa 

autoestima, mas apresentam uma personalidade agressiva, atitudes positivas frente à 

violência e restringem seus problemas a impulsos agressivos. Esta combinação 

(impulsividade e atitude positiva) acarreta o aumento da probabilidade dos agressores 

cometerem comportamentos agressivos (Fite, Goodnight, Bates, Dodge, & Petit, 2008).  

Os indivíduos que cometem o bullying se caracterizam, em sua maioria, por não 

apresentarem autocontrole (Pontzer, 2010; Unnever & Cornell, 2009) e estarem mais 

propensos a expor alto nível de desatenção e hiperatividade (Cho, Hendrickson, & Mock, 

2009). Além disto, possuem a necessidade de exercer domínio sobre os outros e são 

aparentemente resistentes e confiantes, o que atrai um grande grupo de seguidores 

(Hilton, Anngela-Cole, & Wakita, 2010).  

Em algumas situações, o contexto familiar dos agressores é considerado um 

ambiente que favorece o desenvolvimento de condutas antissociais ou delitivas. Nestes 

casos, são locais conturbados, nos quais os jovens presenciam atos de violência entre os 
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próprios familiares, estimulando a propagação de comportamentos agressivos (Fante, 

2005). Além disso, consideram-se também como fatores de risco o uso ilegal e 

indiscriminado do álcool entre os meninos e o histórico de abuso físico.  

 De acordo com Vanderbilt e Augustyn (2010), os bullies também sofrem os 

efeitos do bullying a longo prazo. Geralmente são indivíduos que apresentam diagnósticos 

psiquiátricos de personalidade antissocial, estão envolvidos em abusos de substâncias e 

possuem transtornos de ansiedade. Além disso, se envolvem-se em comportamentos de 

alto risco, tais como o uso de tabaco, álcool e outras drogas.  

Quando se trata de agressores (bullies), observa-se que estes estão quatro vezes 

mais propensos a se envolverem em comportamentos criminosos na fase adulta, 

apresentando dificuldade no âmbito profissional e no que se refere a manutenção de 

relacionamentos amorosos estáveis. De acordo com Calbo, Busnello, Rigoli, Schaefer e 

Kristensen (2009), também são identificadas diferenças quanto ao sexo dos agressores, 

constatando-se que os meninos estão mais propensos a se envolverem nesse processo 

como autores.   

 

1.3.3. Vítimas/agressores 

 A terminologia vítima-agressores se refere aos indivíduos que intimidam e são 

intimidados, existindo outros termos para se dirigir a este grupo, tais como vítimas 

provocadoras, agressores ineficazes e vítimas agressivas (Pellegrini, 2001). Cerca de 20% 

dos envolvidos no bullying se enquadram neste perfil, o que pode ser justificado devido 

à combinação de atitudes agressivas e baixa autoestima (Kumpulainen, Räsänen, & 

Puura, 2001). 

 As vítimas-agressoras assemelham-se apenas as que são vítimas com relação ao 

fator idade, visto que há evidências de que a incidência de bullying reduz no decorrer dos 
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anos. O mesmo ocorre com os indivíduos que são agressores em termos de gênero, já que 

neste caso a maioria dos agressores é do sexo masculino.  No entanto, esta prevalência 

varia de acordo com o contexto em que os estudos são realizados (Pellegrini, 2001).  

Berkowitz e Benbenishty (2012), em sua pesquisa com estudantes de 7 a 11 anos 

de idade, observaram que as crianças consideradas vítimas-agressoras, quando 

comparadas aos demais alunos quanto a sua percepção do clima escolar (o quanto os 

estudantes se sentiam apoiados pelos professores e seguros na escola), mostraram-se mais 

inseguras e como receptoras de menos apoio por parte dos professores.   

Por sua vez, Solberg, Olweus e Endresen (2007) observaram que o número de 

jovens caracterizados como vítimas-agressores esteve em torno de 10% a 20% e que estes 

resultados são, principalmente, devido à escolha dos pontos de corte que enquadram as 

crianças na categoria. Diferentemente, no Japão, os pesquisadores identificaram que 16% 

dos estudantes estavam enquadrados no de vítimas-agressores (Hilton et al., 2010; 

Monbusho, 1994).  

Diante da reunião de características provenientes dos dois grupos envolvidos no 

fenômeno (vítimas e bullies), estes indivíduos caracterizados como vítimas-agressores 

necessitam de maior atenção por parte dos pesquisadores, por serem considerados de 

grande risco no âmbito dos comportamentos de bullying (Ahmed & Braithwaite, 2004).  

Além disso, cabe destacar o grupo formado pelos espectadores ou testemunhas que 

constituem a maioria dos estudantes da escola, e apesar de não sofrer ou praticar o 

bullying, também são afetados por sua existência ao presenciar situações as quais as 

vítimas são expostas (Silva, 2008).   

Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman e Kaukiainen (1998) ainda destacam 

mais três grupos: o de testemunhas, defensores e os seguidores. As testemunhas 

geralmente preferem ficar de fora das situações conflitantes, criando vínculos de amizade 



40 
 

com pessoas que não participam desse grupo. Por sua vez, há indivíduos que não 

concordam com o comportamento e interferem nas situações de bullying e são chamados 

de defensores, pois defendem as vítimas nos momentos em que as agressões estão 

ocorrendo. Há também aqueles que incitam os agressores a cometer o bullying, 

reforçando e estimulando as agressões com as vítimas, denominados de seguidores.  

 

1.4. Fatores determinantes do bullying 

Apesar das consequências do fenômeno serem investigadas a partir dos diferentes 

atores (vítimas, agressores, vítimas-agressores) com estudos analisando efeitos 

comportamentais e afetivos (Konishi & Hymel, 2009; Vanderbilt & Augustyn, 2010), não 

se pode dizer o mesmo de suas causas.  

Silva (2010) propõe que os determinantes do bullying sejam agrupados em 

problemas no processo educacional (e.g.: dificuldade de aprendizagem, baixo rendimento 

escolar), no contexto familiar (e.g., falta de limites, permissividade dos pais e valores 

familiares distorcidos) e na vivência de dificuldades momentâneas (e.g., ausência de 

recursos financeiros, doenças graves e/ou morte no seu meio social). Entretanto, ainda é 

muito insipiente o conhecimento empírico sobre o que subjaz a prática do bullying.  

Neste sentido, muitas das características de agressores e vítimas podem ser 

atribuídas a influências da família (especialmente dos pais ou responsáveis) e do 

relacionamento com seus pares. Portanto, é importante compreender como as 

características dos pais e pares contribuem para o comportamento dos atores envolvidos 

no bullying, tal como será discutido.  

  



41 
 

1.4.1. Influência dos Pares 

 Pesquisas anteriores que tratam dos fatores de risco e proteção atrelados ao 

comportamento de bullying (Espelage, Holt, & Henkel, 2003; Wang et al., 2009) 

destacam a relevância dos pares como fontes de influência para crianças e adolescentes 

quando associados ao comportamento de bullying.  

Como asseveram Mouttapa, Valente, Gallaher, Rohrbach e Unger (2004), em um 

estudo realizado com estudantes estadunidenses da Califórnia com idade média de 11 

anos, os trabalhos de prevenção contra o comportamento de bullying devem ter em 

consideração os relacionamentos entre pares. Os resultados desta pesquisa indicaram que 

a participação de amigos nestes comportamentos se correlaciona positivamente com a 

possibilidade de ser agressor e negativamente de se tornar vítima. 

De acordo com Pepler, Craig e O’Connell (2010), as crianças que incentivam os 

agressores, testemunham ou interferem quando observam algum colega sofrendo, 

influenciam significativamente nos comportamentos relacionados ao bullying. Segundo 

estes autores, o bullying pode ser considerado um evento social que prospera ou cessa na 

medida em que as pessoas participam do fenômeno. Assim, a intervenção dos pares com 

o objetivo de reduzir estes comportamentos é bem sucedida em mais da metade dos casos, 

agindo como um forte fator de proteção nos casos de bullying.  

Rodkin (2012) considera que os relacionamentos entre os pares são de extrema 

importância tanto para os agressores, que realizam estes comportamentos focando a 

manutenção e/ou aquisição de status sociais, quanto para as vítimas que sofrem 

diretamente com suas consequências. De fato, trabalhar com esse grupo pode funcionar 

como um método eficaz de prevenção de bullying, tanto nas escolas quanto em outros 

ambientes sociais que mantém estas relações interpessoais.  
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1.4.2. Influência da escola 

O contexto escolar é considerado o local responsável por proporcionar aos 

indivíduos o desenvolvimento de suas capacidades e competências, sendo importante na 

formação das crianças e dos adolescentes. Assim, atribui-se grande relevância a este 

ambiente quanto ao processo de identificação, prevenção e enfrentamento do bullying. 

Nos últimos anos, o bullying no ambiente escolar tem atraído à atenção de muitos 

pesquisadores que se dedicam a estudar origem, formas, prevalência e estratégias de 

intervenção em diversos países, tais como Estados Unidos, Itália e Taiwan (Cheng, Chen, 

Ho, & Cheng, 2011; Bacchini et al., 2009; Wang et al., 2009). 

Na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE), realizada em 2009 com 60.973 

estudantes de 1.453 escolas públicas e privadas (9º ano do ensino fundamental) das 

capitais e do Distrito Federal, identificou-se que, com relação aos últimos 30 dias 

anteriores a pesquisa, 30,8% dos participantes relataram a ocorrência do bullying. De 

acordo com os resultados, a capital com maior frequência foi Belo Horizonte (6,9%) e a 

menor foi Palmas (3,5%).  Por sua vez, João Pessoa apresentou um percentual de 5,5% 

ficando na segunda colocação dentre as capitais nordestinas [Natal e Salvador (4,2%), 

São Luís, Teresina e Fortaleza (4,8%), Aracajú (4,6%), Maceió (5,3%) e Recife (5,7%)] 

(Malta et al., 2010). 

Por sua vez, no estudo “Bullying Escolar no Brasil” desenvolvido em 2010 pelo 

Instituto Plan (CEATS/FIA, 2010) com 5.168 estudantes do 6º ao 9º ano de 25 escolas 

públicas e privadas, verificou que 34,5% dos participantes do sexo masculino foram 

vítimas de maus tratos ao menos uma vez no ano letivo de 2009, sendo 12,5% vítimas de 

agressões, no mínimo, três vezes; 23,9% das meninas sofreram maus tratos ao menos uma 

vez durante o mesmo período.     



43 
 

Neste sentido, pode-se considerar o contexto escolar como um ambiente propício a 

reprodução do bullying que pode ser visto como um possível preditor dos 

comportamentos antissociais, violentos e delinquentes dos jovens ao longo do tempo, 

tendo como maior preditor o bullying físico em comparação com o bullying verbal 

(Bender & Losel, 2011). 

 

1.4.3. Influência dos pais ou responsáveis  

Apesar de ser um fenômeno que tem lugar, em geral, no contexto escolar, os pais 

ou responsáveis são identificados como atores que influenciam os comportamentos de 

bullying de crianças e adolescentes. Em casos específicos, como o de Columbine, Vieira, 

Mendes e Guimarães (2009) consideram que ocorreu uma ausência por parte dos pais no 

convívio com os estudantes que realizam os disparos. Segundo estes autores, os pais não 

falharam apenas em não identificar as armas e as bombas, mas, principalmente, em não 

perceber que os filhos eram alvos constantes de humilhações na escola, fomentando a 

insatisfação e ideações violentas de vingança e suicídio. 

Pesquisas anteriores mostraram que os estilos parentais estão relacionados com a 

prevalência de comportamentos agressivos por partes dos jovens (Conners-Burrow, 

Johnson, Whiteside-Mansell, McKelvey, & Gargus, 2009), indicando que um maior 

envolvimento por parte dos pais ocasiona uma incidência menor de crianças que sofrem 

com o bullying (Jeynes, 2008). Outros pesquisadores ressaltam que as práticas parentais 

positivas, como calor e apoio social, podem funcionar como fatores de proteção contra o 

envolvimento de adolescentes em situações geradas de bullying, quer como vítima, 

agressor ou vítima-agressor (Bowers, Smith & Binney, 1994; Marques, 2009; Williams, 

2009). 
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 Baldry e Farrington (2000) realizaram uma pesquisa com o objetivo de identificar 

o relacionamento entre os estilos parentais e as características individuais no 

comportamento de bullying de 113 meninas e 125 meninos com idade entre 11 e 14 anos 

de uma escola em Roma. Os resultados indicaram que filhos de pais autoritários estão 

mais propensos a serem agressores (bullies), sugerindo que o desenvolvimento de 

intervenções com os pais pode funcionar como mecanismo de proteção contra bullying. 

Consideraram também que as caraterísticas pertencentes aos pais dos jovens que sofrem 

bullying se relacionavam fortemente com os comportamentos expressos por seus filhos, 

principalmente quando se tratavam de fatores referentes à ausência de calor e afeto dos 

pais, da falta de punição diante de comportamentos agressivos dos filhos e do emprego 

de práticas educativas que envolviam punições físicas (Hilton et al., 2010). 

 Knafo (2003) avaliou quais as implicações do autoritarismo dos pais em 

fenômenos sociais como valores e bullying. Foram identificados oitenta e dois pais 

autoritários e duzentos e cinquenta e dois não autoritários; destes a maioria dos filhos de 

pais autoritários tendem a associar-se mais com amigos que são autores de bullying e 

apresentaram níveis mais altos de bullying. Em geral, os pais de jovens que comentem 

bullying com os outros tendem a não fornecer autonomia nem oportunidades para os 

filhos expressarem seus sentimentos e opiniões (Hoover et al., 2003; Rican, Klicperova, 

& Koucka, 1993; Stevens et al., 2002). 

 

1.4.4. Legislação sobre o Bullying 

O tema em questão, bullying, carece ainda no Brasil de uma norma geral federal, 

existindo apenas leis estaduais e municipais a respeito do assunto. Porém, mesmo diante 

dessa ausência normativa uniforme no âmbito nacional, os operadores do Direito 

conseguem encontrar soluções para o problema na seara civil e penal. 
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No âmbito civil o bullying caracteriza o chamado dano moral, que seria o prejuízo 

que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima (Venoza, 2004). Porém a 

dificuldade de responsabilização se faz presente, uma vez que aqueles que cometem o 

bullying, em sua maioria, são menores de idade, incapazes, e não possuindo patrimônio 

próprio para arcar com os prejuízos dos danos que causam. Diante disso, o legislador 

além de atribuir a responsabilização do menor incapaz, caso este não possua meios de 

pagar, caberá a seus pais ou responsáveis indenizarem a vítima. Esta é a conclusão que se 

tira ao analisar os dispositivos infra citados: 

 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua 

autoridade e em sua companhia; 

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se 

acharem nas mesmas condições; 

Relevante nesse contexto a lição de Pablo Stolze Gagliano, que indica que o seu 

art. 928 do Código Civil, subvertendo a teoria tradicional que considerava o menor 

impúbere inimputável, a lei civil consagrou a plena responsabilidade jurídica do incapaz 

– em cujo conceito se subsume o menor -, desde que os seus responsáveis não tivessem a 

obrigação de indenizar ou não dispusessem de meios suficientes para tanto (Gagliano & 

Pamplona Filho, 2004). Define-se o que define este artigo: 

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se 

as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de 

fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 

Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que 

deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário 

o incapaz ou as pessoas que dele dependem. 

Na seara criminal, entretanto, os menores são considerados irresponsáveis, 

inimputáveis. Portanto, a conduta em questão apesar de poder ser enquadrada como lesão 

corporal, ameaça e injúria dependendo da circunstância do caso concreto, não é 

considerada crime, mas sim ato infracional, por força do que dispõe o Código Penal 
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 Inimputáveis 

        Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença 

mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou 

de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente 

inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial. 

 

Lesão corporal 

        Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de 

outrem: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano. 

Ameaça 

        Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou 

gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal 

injusto e grave: 

        Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

 Injúria 

        Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade 

ou o decoro: 

        Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (a Lei n. 8.069/90) é a referida norma 

especial elencada no art. 27 do Código Penal, que regulamenta as condutas infracionais 

dos menores nos seguintes termos: 

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita 

como crime ou contravenção penal. 

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de 

dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser 

considerada a idade do adolescente à data do fato. 

(...) 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 

competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes 

medidas: 

        I - advertência; 

        II - obrigação de reparar o dano; 

        III - prestação de serviços à comunidade; 

        IV - liberdade assistida; 

        V - inserção em regime de semi-liberdade; 
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        VI - internação em estabelecimento educacional; 

        VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

        § 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta 

a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a 

gravidade da infração. 

        § 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será 

admitida a prestação de trabalho forçado. 

        § 3º Os adolescentes portadores de doença ou 

deficiência mental receberão tratamento individual e 

especializado, em local adequado às suas condições. 

(…) 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 

98, a autoridade competente poderá determinar, dentre 

outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante 

termo de responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento 

temporários; 

III - matrícula e frequência obrigatórias em 

estabelecimento oficial de ensino fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de 

auxílio à família, à criança e ao adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou 

psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de 

auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 

toxicômanos; 

Logo, apesar da falta de uma regulamentação Legislativa, ou ainda Executiva em 

âmbito nacional, percebe-se que na Esfera Judicial, uma vez que é vedado aos 

magistrados não julgarem os casos que não possuam soluções positivadas na lei, 

conforme salienta Moraes (2006), são identificadas leis municipais e estaduais que 

versam sobre essas questões. Por exemplo, estados como Mato Grosso do Sul (Lei Nº 

3.887 de maio de 2010), Rio Grande do Sul (Lei Nº 13.474, de 28 de junho de 2010) e 

Santa Catarina (Lei Nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009) já dispõe de leis a respeito do 

bullying.  

Na Paraíba, em 2008 foi publicada a Lei Nº 8.538, na qual se descreve que o Poder 
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Executivo fica autorizado a instituir um Programa de Combate ao Bullying, de ação 

interdisciplinar e participação comunitária, nas instituições públicas e privadas de ensino. 

Por sua vez, em 2011, com a Lei de Nº 9.509, foi instituído o dia e a semana Estadual de 

Prevenção e Combate ao Bullying e em 2012, com a Lei Nº 9.858, foram dispostas 

questões sobre as penalidades atribuídas às escolas públicas e privadas da Paraíba, quando 

verificada a prática de bullying.   

Em resumo, parece ser que o bullying é um comportamento que tem se 

desenvolvido no contexto nacional e internacional, como algo que afeta diretamente o 

cotidiano de crianças e adolescentes em diversos países. Apesar das variações quanto a 

sua nomenclatura e definição, as características inerentes ao fenômeno o faz identificável 

em diferentes contextos (por exemplo, Brasil, Estados Unidos, Japão), despertando o 

interesse de pesquisadores que buscam defini-lo precisamente, identificando suas 

principais características e diferenciando-o de outros comportamentos, a exemplo da 

agressão.  

Neste marco, parece razoável admitir a relação entre o bullying e o processo de 

socialização dos indivíduos, visto que os pares, a escola e os pais exercem influência neste 

e em outros comportamentos dos indivíduos. Tais aspectos, entretanto, demandam um 

tratamento mais detalhado, focado no que se entende por socialização e quais os aspectos 

envoltos neste processo, como se descreve no capítulo a seguir.  
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CAPÍTULO 2. O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO 
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 A socialização pode ocorrer por diversas formas, devendo-se destacar a influência 

dos agentes de socialização e de fatores biológicos e socioculturais que interagem nas 

fases do processo. Diante dessa diversidade de fatores, nos últimos anos as pesquisas 

nesta área têm avançado no campo da psicologia, possivelmente devido ao 

desenvolvimento de técnicas metodológicas e estatísticas, avanços conceituais mais 

robustos e das pesquisas realizadas segundo diferentes perspectivas teóricas, a exemplo 

dos avanços na genética comportamental (Kesebir, Uttal, & Gardner, 2010).    

 Dentre as pesquisas realizadas neste campo, destacam-se aquelas cujo foco está 

na compreensão da maneira pela qual ocorre a internalização de fatores mais 

sociopsicológicos, tais como as normas, as crenças e os valores. Estes últimos, no 

processo de socialização, constituem um tema que ainda requer atenção por parte dos 

pesquisadores (Schaffer, 1984), embora se observe, nas últimas décadas, um aumento no 

número de pesquisas que analisam como ocorre o processo de transmissão de valores 

entre pais e filhos. 

 

2.1. Definições de Socialização 

 Existem diferentes formas de abordar o tema socialização. Na literatura são 

encontrados estudos a respeito em diversas áreas, como Sociologia, Filosofia, 

Antropologia e, por suposto, na Psicologia. De modo geral, a socialização é definida como 

a maneira pela qual os indivíduos são auxiliados a se tornarem membros de um ou mais 

grupos sociais (Maccoby, 2007). 

Segundo Morawski e Martin (2011), as primeiras pesquisas sobre socialização 

foram desenvolvidas por volta do século XIX, e referiam-se a atividades e processos 

sociais, sendo estudada em termos de processos psicológicos somente no início do século 

XX, após a Segunda Guerra Mundial. Estes autores desenvolveram um estudo com o 
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objetivo de analisar a evolução de vocabulários nas ciências sociais, especificamente, o 

termo socialização. A interdisciplinaridade do conceito de socialização gerou um 

desacordo entre os pesquisadores na área, que a denominaram de formas variadas, quer 

seja como um processo ou teoria, sistema ou modelo.  

 Na perspectiva sociológica, o termo socialização tem como objetivo explicar 

como os grupos se ajustam comportamentalmente e mantém uma ordem social, 

explicando as similaridades e distinções entre os indivíduos a nível individual e grupal. 

Nesta perspectiva, a socialização é definida como os processos responsáveis por 

direcionar os indivíduos para adoção de padrões comportamentais, normativos, 

valorativos e rígidos do contexto social (Andrade, Camino, & Dias, 2008). 

 Por sua vez, no âmbito da psicologia, a socialização envolve diversos aspectos, 

tais como: a aquisição de regras, tomada de papéis, padrões valorativos e direcionamento 

para os aspectos cognitivos, emocionais e pessoais. Além disso, pode ser considerado um 

processo bidirecional, evidenciado pela análise das interações estabelecidas, por exemplo, 

entre os pais e os filhos. Portanto, a socialização se configura como um processo 

interacional complexo que pode sofrer a influência dos fatores ambientais, sociais e 

genéticos (Grusec & Hastings, 2007). 

 As duas visões de socialização, embora sejam derivadas de áreas de conhecimento 

que apresentam uma visão independente do que vem a ser o social e o individual, 

compartilham entre si ideias relativas ao tema. Ambas entendem que o processo de 

socialização tem caráter contínuo, visto que se inicia na infância e prossegue ao longo da 

vida adulta. Ademais, enfatizam a ideia de aprendizagem, destacada na literatura pelos 

estudos de transmissão de valores, promovendo a manutenção e organização da estrutura 

social, e a noção de que a socialização é um fenômeno prospectivo, ou seja, baseado na 
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temporalidade atribuída a aquisição de comportamentos, normas, emoções e crenças 

(França, 2011).  

De acordo com Grusec e Davidov (2010), uma maneira de estudar essas diversas 

abordagens baseia-se na proposta de analisar as perspectivas de acordo com o seu 

domínio, caracterizando cada um por apresentar uma forma particular de interação social 

entre o objeto e o agente socializador. Deste modo, baseado nestes princípios teóricos, 

faz-se necessário uma repartição das esferas envolvidas no processo, visando 

compreender a temática de maneira mais específica e objetiva. A seguir, são apresentados 

os elementos mais explorados nas pesquisas desenvolvidas na área, com destaque para os 

estudos relacionados à dimensão valorativa, visto que a literatura indica a maneira pela 

qual as crianças internalizam os valores dos pais, os quais contribuem para efetivação da 

socialização, sendo este o foco da presente dissertação.   

 

2.2. Teorias Psicológicas da Socialização 

 

2.2.1. Teoria da Aprendizagem Social  

 As teorias de aprendizagem social têm sua origem no comportamentalismo e nos 

estudos levados a cabo por Miller, Dollard, Mowrer e Sears, na Universidade de Yale nos 

anos de 1940, cujo objetivo consistia em compreender como se processava o 

desenvolvimento infantil partindo da perspectiva teórica do S-R e relacionando-a com a 

teoria psicanalítica (Freire, 2009).  

Freire (2009) afirma que na perspectiva da aprendizagem social, o ambiente é 

responsável por propiciar à criança a aquisição de habilidades cognitivas e 

comportamentais com foco nas alterações de suas crenças e seus hábitos, partindo de 

padrões de recompensa e punição. 
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A Teoria Social Cognitiva, proposta por Albert Bandura, uma versão expandida 

da teoria da aprendizagem social, considera o indivíduo um integrante de um grupo, no 

qual recebe e exerce influência (Bandura, Azzi, & Polydoro, 2008; Torisu & Ferreira, 

2009). Assim, a aprendizagem pode ser compreendida como uma atividade de 

processamento de informações, possibilitando transformar condutas e eventos ambientais 

em representações simbólicas que servem como guias de ação (Vasconcelos, Praia, & 

Almeida, 2003) 

Neste sentido, considera-se que a aprendizagem pode ocorrer por imitação, sem a 

necessidade de ser reforçada para ser adquirida, podendo o indivíduo aprender por meio 

da observação das outras pessoas em seu ambiente. No caso, o processo de socialização 

da criança ocorreria na medida em que esta conseguisse se comportar em seu contexto 

segundo os padrões culturais esperados, por meio da observação da conduta de seus pais 

e/ou de outras pessoas do seu convívio social com as quais mantivessem identificação e 

por quem tivessem respeito (Freires, 2009). 

 

2.2.2. Teoria Psicanalítica 

 A teoria psicanalítica tem como grande expoente Sigmund Freud, que inaugurou 

a psicanálise com a publicação do livro “A interpretação dos sonhos”, em 1900. Neste 

livro, o autor se refere basicamente à divisão do aparelho psíquico em três instâncias: 

inconsciente (conteúdos que não se encontram na consciência), pré-consciente 

(conteúdos acessíveis à consciência) e consciente (recebe informações simultâneas do 

exterior e interior). Em seguida, reformula sua teoria do aparelho psíquico e introduz os 

conceitos de Id, Ego, Superego, trazendo consigo as questões relacionadas à superação 

do Complexo de Édipo, que consiste no momento em que a criança começa a controlar 

seu comportamento com base nas normas estabelecidas por seus pais (Biaggio, 2005). 
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 Os teóricos da socialização consideram que a psicanálise contribui com os estudos 

na área na medida em que visa explicar como a criança aprende a regular suas 

necessidades pessoais de acordo com as exigências externas, utilizando o mecanismo de 

internalização. Assim, o controle dos impulsos das crianças ocorre por meio do superego, 

que leva à internalização da representação de controle do pai (Maccoby, 2007). 

Freud descreve a socialização como o processo por meio do qual, na criança, os 

extintos erótico e agressivo são gradualmente controlados pelo superego. Além disso, ele 

considera que os padrões característicos do superego que influenciam o comportamento 

são formados muito cedo na vida, e permanecem substancialmente inalterados durante 

toda a vida (Richters & Waters, 1991). 

No entanto, a contribuição da psicanálise neste campo não se restringe unicamente 

aos trabalhos de Freud, pois em meados do século XX, Erick Erikson modifica o enfoque 

da teoria psicanalítica e constrói sua teoria psicossocial do desenvolvimento humano, 

refletindo sobre diversos conceitos freudianos e considerando o ser humano como um ser 

social, que vive em grupo e recebe influência e sofre pressão do mesmo (Richters & 

Waters, 1991).  

Enquanto Freud considerava que as experiências da infância moldavam a 

personalidade permanentemente, Erikson defendia que o desenvolvimento do ego era 

vitalício e se dava em oito estágios (Confiança básica x Desconfiança básica; Autonomia 

x Vergonha e Dúvida; Iniciativa x Culpa; Diligência x Inferioridade; (Identidade x 

Confusão de Identidade; Intimidade x Isolamento; Generatividade x Estagnação; e 

Integridade x Desespero), que são denominados de Estágios Psicossociais e 

correspondem às oito crises vivenciadas pelo ego. 

Neste sentido, pode-se considerar que a principal contribuição que a psicanálise 

incorpora nos estudos de socialização consiste no fato desta ter atribuído aos pais um 
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papel fundamental no desenvolvimento da personalidade das crianças (Freires, 2009; 

Hoffman, 1970).  

 

2.2.3. Teoria Evolucionista/Sociobiológica 

 John Bowlby publicou em 1969 o primeiro livro de uma série de três volumes 

(Apego e Perda), no qual apresenta as bases da Teoria do Apego. São estudadas as 

relações de apego entre a criança e a mãe (presença e ausência) desde o nascimento até 

os seis anos de idade e a influência deste relacionamento na compreensão da 

personalidade, sendo esta uma perspectiva fortemente evolutiva (Tinoco & Franco, 

2011). 

Bowlby (1995) observou que o comportamento de apego de um bebê humano se 

desenvolve de maneira mais lenta em comparação com outros primatas, embora sejam 

identificadas semelhanças entre as espécies quanto à natureza do comportamento, as 

condições eliciadoras e sua evolução temporal em relação a questões específicas de 

maturidade. Além disso, foram identificadas modificações comportamentais das mães 

primatas em sincronia com o estado de desenvolvimento da criança, e mesmo quando o 

jovem animal já era independente, mãe e filho buscavam ficar próximos na presença de 

ameaças (Maccoby, 2007). 

No entanto, devido ao afastamento de Bowlby da Sociedade Britânica de 

Psicanálise e sua aproximação da Psicologia Acadêmica, observou-se um crescimento do 

interesse pela área por parte de teóricos e pesquisadores psicanalistas, com destaque para 

as contribuições de Mary Ainsworth. Suas pesquisas visavam avaliar a qualidade do 

apego a partir da observação de modelos sobre a maneira como as crianças reagiam a uma 

situação de separação, tendo em conta as fases indicadas por Bowlby e configurando-se 

como um dos grandes nomes na área (Ramires & Schneider, 2010).  
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Ainsworth desenvolveu um procedimento de laboratório denominado de Situação 

Estranha, que resultou no sistema de classificação da organização do apego do bebê com 

respeito às figuras parentais ou cuidadores substitutos (seguro, inseguro evitativo e 

inseguro ambivalente ou resistente) (Ramires & Schneider, 2010).  

Assim, segundo a perspectiva sociobiológica da teoria do apego, os seres humanos 

possuem mecanismos adaptativos para sobreviver em que os períodos considerados 

críticos ou sensíveis são enfatizados, ressaltando a relevância das bases evolucionistas e 

biológicas do comportamento e a predisposição para aprendizagem influenciando 

diretamente no processo de socialização.  

 

2.2.4. Perspectiva Bioecológica/Contextual 

 A abordagem ecológica do desenvolvimento humano, proposta por 

Bronfenbrenner (1979/1996), é um modelo teórico e metodológico que privilegia o estudo 

contextual do desenvolvimento. Este modelo pressupõe que toda experiência individual 

ocorre em ambientes “concebidos como uma série de estruturas encaixadas, uma dentro 

da outra, como um conjunto de bonecas russas”. Ressaltando-se que “os aspectos do meio 

ambiente mais importantes no curso do crescimento psicológico são, de forma 

esmagadora, aqueles que têm significado para a pessoa numa dada situação” 

(Bronfenbrenner, 1996, p.9). 

 De acordo com esta perspectiva, o desenvolvimento de crianças e adolescentes 

pode ser compreendido por meio de um modelo que abrange quatro núcleos inter-

relacionados de maneira dinâmica: a pessoa, o processo, o contexto e o tempo.  A 

verificação da pessoa ocorre por meio das características individuais, psicológicas, 

biológicas e físicas. Já o processo pode ser definido a partir da maneira como a pessoa se 

desenvolve, como atribui significado às suas experiências e na forma como interpreta o 
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ambiente, ou seja, atenta-se aos papéis, às atividades cotidianas e inter-relações. Neste 

sentido, Bronfenbrenner e Morris (1998) buscaram ampliar o conceito de “meio ambiente 

ecológico” ou contexto, visto que este é formado por microssistema, mesossistema, 

exossistema e macrossistema.  

O microssistema está relacionado a atividades, papéis e a uma complexa relação 

interpessoal empregada para indicar o meio como as pessoas percebem as propriedades 

ambientais. Como exemplo, tem-se a família, que é considerada uma unidade funcional 

com um padrão de papéis, atividades e relacionamentos interfamiliares. Já o 

mesossistema inclui as inter-relações entre dois ou mais ambientes nos quais a 

pessoa/família em desenvolvimento participa ativamente, como exemplo, tem-se as 

relações familiares em casa, na escola, com os pares, no trabalho dos pais e nos 

relacionamentos sociais. Com respeito ao exossistema, este é observado em um ou mais 

ambientes nos quais a família não interage diretamente, mas acontecem situações que, 

indiretamente, influenciam as relações familiares. Por fim, tem-se o macrossistema, que 

é o sistema mais amplo e abrange os demais (Martins & Szymanski, 2004). 

Nesta abordagem são analisadas as mudanças ocorridas no contexto a partir do 

papel desempenhado pelo indivíduo no cotidiano e as alterações psicológicas que 

ocorrem com o passar do tempo direta ou indiretamente nas pessoas e/ou família e no 

meio ambiente. Quando uma pessoa modifica-se de contexto, alterando seu papel e/ou 

ambiente, considera-se que ocorreu uma transição ecológica, que pode ocorrer de duas 

formas: (a) transição normativa: referente a eventos esperados que ocorrem na vida do 

indivíduo (e.g., início da vida escolar ou da puberdade) e (b) transição não – normativa: 

relacionada a acontecimentos inesperados que ocasionam estresse ao indivíduo ou a 

família, sendo descritos como situações de risco (e.g., mudança de domicílio, morte ou 

doença grave e divórcio).  
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Portanto, apesar de conceitos e pressupostos científicos sobre o desenvolvimento 

humano serem objeto de estudo desde a última década do século XX, as contribuições da 

abordagem bioecológica são notórias, possibilitando a proposição de novos conceitos e 

ideias sobre os fenômenos relativos ao desenvolvimento humano em diversos contextos, 

tais como, por exemplo, a família e a escola.  

 

2.3. Elementos dos estudos de socialização 

O processo de socialização está ligado à atribuição de significado que os 

indivíduos realizam ao longo da vida, não podendo ser visto sem levar em consideração 

o indivíduo, tampouco sem considerar seu contexto social (Stadnik, 2008). Neste sentido, 

alguns psicólogos do desenvolvimento tem se interessado pela temática, em particular 

pela relação estabelecida entre os valores e o processo de socialização das crianças, bem 

como na maneira pela qual os valores são internalizados (Grusec, 1997).  

Nas últimas décadas estes temas tornaram-se foco de pesquisas relevantes 

(Kagitçibaşi & Ataca, 2005; Suizzo, 2007), nas quais a socialização é analisada em função 

das modificações ocorridas nas prioridades valorativas da sociedade que, por sua vez, 

possuem causas multifatoriais, a saber: o contexto histórico (Kagitçibaşi, 1996), a relação 

entre grupos minoritários e majoritários (Citlak, Leyendecker, Schoelmerich, Driessen, 

& Harwood, 2008) e alterações demográficas e econômicas da sociedade (Keller & 

Greenfield, 2000). De acordo com Kohn (1983), a transmissão de valores deveria ser uma 

das principais preocupações de orientações políticas, crenças religiosas e estilos de vida.    

 Partindo da compreensão de que o processo de socialização corresponde ao 

mecanismo que permite ao indivíduo se fazer membro dos diferentes elementos que 

compõe o sistema social (Ortega, 1997), incluíram-se a esses elementos construtos como 

a aprendizagem, a apreensão de padrões, os sentimentos próprios da sociedade e os 
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valores. De acordo com França (2011), as interações estabelecidas nos anos iniciais de 

vida favorecem a aprendizagem de um conjunto de valores específicos da sociedade, 

configurando-se como o processo denominado socialização. Este processo é 

extremamente complexo e dinâmico, sendo de suma importância para o ambiente social, 

uma vez que abrange o desenvolvimento humano, o ajustamento individual aos contextos 

e as formas de manter uma ordem na estrutura social.  

 Recentemente, os trabalhos desenvolvidos no campo da socialização estão 

dedicados ao estudo dos estilos parentais e dos valores, focando como os pais 

controlariam seus filhos a fim de alcançar resultados positivos de socialização, bem como 

qual seria a participação dos valores nestas alterações (Martins et al., 2010;  Schneider, 

2001). Não obstante, apesar dos estudos na área destacarem que o inicio do processo de 

socialização ocorre nos primeiros anos de vida, pesquisadores de diversos campos (Elkin, 

1968; Ortega, 1997), tais como a Psicologia e Sociologia, consideram possível estabelecer 

uma divisão da socialização em fases ou períodos. A seguir, são apresentadas cada uma 

das fases com suas peculiaridades que englobam as diversas fases da vida, desde a 

infância até a velhice (Schneider, 2001).  

 

2.4. Fases de socialização 

Embora a maioria dos estudos destaque os primeiros anos de vida como os 

períodos iniciais do processo de socialização, pesquisadores oriundos de diversos 

campos, a exemplo da Psicologia e Sociologia, consideram possível dividir o processo de 

socialização em fases. Neste sentido, Ortega (1997) propôs três fases:  

Socialização Primária. Esta consiste na fase inicial da socialização, ocorrendo no 

perídodo da infância, momento no qual a criança não possui experiência de vida e está 

sujeita ao processo de aprendizagem por imitação. É nesta etapa que a criança inicia sua 
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vida como um membro da sociedade, com uma personalidade ainda em 

formação/construção (escolhe o que ficar melhor). Destaca-se a interferência dos agentes 

socializadores, ressaltando a participação da família e da escola na construção das bases 

sociais da personalidade. Tais agentes constituem os pilares necessários aos agentes 

socializadores subsequentes.  

Socialização Secundária. Esta fase ocorre durante a adolescência e idade adulta, 

sendo marcada por uma relativa estabilidade. Tal estabilidade se dá por causa de duas 

premissas básicas: (a) a personalidade do indivíduo encontra-se formada; e (b) o 

conhecimento não afeta por completo todas as informações anteriormente adquiridas. 

Deste modo, este fator não impossibilita a aprendizagem de novos construtos, havendo 

assim uma verdadeira integração entre os conhecimentos prévios e os adquiridos 

atualmente.  Devido a estas características, pode-se considerá-la a fase do “por quê?”, 

“quando” e “como”, uma vez que este período é marcado por novas experiências. Assim, 

esse momento seria compreendido como qualquer processo subsequente que insere um 

indivíduo socializado em novos setores sociais, acarretando um contínuo processo de 

transformação da realidade subjetiva, possibilitando a criação de um mundo particular 

(Carvalho, Borges, & Rêgo, 2010).  

Socialização Terciária. Acontece durante a velhice, tendo como característica 

principal a monotonia na vida social do indivíduo, podendo dar origem a crise pessoal. O 

problema principal proveniente desta fase está na possibilidade do indivíduo sofrer uma 

dessocialização, ou seja, passar a abrir mão de comportamentos outrora aprendidos, 

excluindo-se dos grupos sociais dos quais era participante. Este indivíduo deixa de 

compor o mundo social anterior e inicia uma nova etapa de aprendizagem e adaptação, 

processo esse denominado de ressocialização.  
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Destacam-se como diferenças entre as fases o fato de a primeira ser marcada por 

poucos agentes, cuja atuação é extremamente importante para formação do indivíduo. A 

segunda, contrariamente, caracteriza-se pela pluralidade grupal experimentada pelos 

indivíduos, permitindo o contato com diversos grupos sociais e a influência de múltiplos 

agentes socializadores, apesar de maneira menos imponente que a vivenciada na fase 

anterior. Por fim, na última fase ressalta-se o caráter de reaprendizagem de conteúdos e 

formas de convivência inerentes ao contexto e ao cotidiano do indivíduo (Schneider, 

2001).  

 

2.5. Agentes de socialização 

O processo de socialização é mediado por diversos atores sociais, sendo o pai e a 

mãe, na maioria das vezes, as pessoas que, junto com a instituição familiar, ocupam o 

papel de primeiro socializador, seguidos pela escola. Deste modo, compreende-se que é 

de suma relevância mencionar as principais instâncias socializadoras, pois é nestes grupos 

que a aprendizagem dos comportamentos, que são próprios de cada cultura, são aceitos 

pelos indivíduos que compõem estas instâncias. Não obstante, cada um socializa a criança 

em seus padrões e valores próprios. A família possui rituais que são passados aos filhos 

e a escola possui suas regras de ordem que pretendem aplicar aos seus alunos (Elkin, 

1968). 

 

2.5.1. Família 

A família é considerada um dos agentes mais importantes para ocorrência da 

socialização (Parsons, 1964), destacando-se, particularmente, a influência dos pais 

(Toyokawa & Mcloyd, 2011). É o primeiro grupo social do qual a criança recebe uma 

série de influências decisivas, as quais permitirão, ou não, um desenvolvimento normal 
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de sua socialização. Ela funciona como um veículo de modelos sociais, trabalhando como 

um instrumento socializador responsável pela inserção do indivíduo no seu contexto 

social. 

 Assim, o contexto familiar é tido como a estrutura na qual a criança estabelece as 

primeiras trocas na constituição de seus valores, crenças, práticas e contato com a cultura. 

Esta influência parece ser exercida de acordo com a classe social a que pertence os pais. 

De acordo Knafo e Schwartz (2001), as formas de aprender e de internalizar as normas e 

os valores vigentes da sociedade são distintas, dependendo do nível sócio-profissional, 

econômico e cultural da família.  

 Kohn (1977) analisou a influência destes fatores socioeconômicos e contextuais 

nos valores, indicando que os pais geralmente almejam para seus filhos coisas positivas, 

a exemplo de felicidade e sucesso escolar. Destacou ainda que pais com trabalhos 

rudimentares, sem curso superior, estão mais propensos a desejar que seus filhos 

obedeçam às regras e se conformem com padrões externos da sociedade, enquanto pais 

que ocupam cargos mais importantes e possuem curso superior apreciam que seus filhos 

se comportem de forma autodirigida. Portanto, observa-se que é a família onde costumam 

ocorrer suas primeiras experiências sociais, onde a criança, internaliza, por intermédio de 

seus membros, os valores, os sentimentos e as expectativas com relação a sua posição na 

estrutura familiar (Elkin, 1968). 

 O resultado das interações estabelecidas entre pais e filhos é importante para o 

processo de formação da personalidade, das capacidades e do senso de responsabilidade 

que o indivíduo levará ao longo da vida. Durante a socialização das crianças, o papel 

exercido pelos pais é estendido a todas as esferas da vida social dos filhos, quer seja pela 

forma de agir diante de questões sociais, religiosas, afetivas, etc., ou quanto ao 

envolvimento com as crenças e os valores absorvidos para si (França, 2011).  
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2.5.2. Escola 

Diferentemente do sistema familiar, a escola é constituída como uma estrutura 

mais ampla, com organização própria, cujas relações interpessoais se mantêm com maior 

formalidade, composta de um conjunto de regras disciplinares que devem ser apreendidas 

e obedecidas por todos os membros do grupo. É na escola que as crianças se submetem 

as primeiras avaliações públicas e formais de desempenho (Michener, Delamater, & 

Myers, 2005). 

 Semelhante ao modo como a família se estrutura, a escola representa a autoridade 

adulta da sociedade, exercendo o papel de instância socializadora capaz de transmitir os 

conhecimentos básicos relativos à sua cultura, quer seja intelectual ou artística. Além 

disso, desempenha a função de auxiliar a criança a alcançar independência emocional 

com respeito a sua família (Schneider, 2001).  

 Na escola, o professor representa a autoridade e a necessidade de ordem e 

disciplina; e ainda os valores de conhecimento e realização educacional, empregando, 

praticamente, os mesmos mecanismos de socialização da família: recompensas ou 

punições, que são efetuadas de acordo com o comportamento e o desempenho das 

crianças (Elkin, 1968). Com isto, confirma-se que agentes socializadores externos ao 

contexto familiar, tal como os funcionários de instituições educacionais, também podem 

desempenhar uma função importante na formação de crianças e adolescentes.  

 No entanto, familiares e professores não são os únicos agentes socializadores. Os 

amigos, os colegas de estudo/trabalho e os meios de comunicação podem exercer 

influência sobre as pessoas, sobretudo no que diz respeito aos adolescentes e jovens 

adultos (Ortega, 1997). É na idade escolar que as crianças convivem com colegas da 

mesma faixa etária, considerados importantes agentes do processo. Durante a interação, 
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é provável que ocorra a apreensão de habilidades específicas da idade, dificilmente 

apreendidas em outros ambientes (Thomassim, 2009; Wenetz, 2007). 

Um exemplo deste alcance foi analisado no estudo desenvolvido por Kremer-

Sadlik e Kim (2007), no qual os autores propõem demonstrar que estudantes que praticam 

atividades esportivas apresentam uma redução de comportamentos antissociais e uma 

melhoria no desempenho acadêmico. No entanto, os resultados da pesquisa mostraram 

além desta relação, visto que a presença dos pais nas atividades esportivas potencializava 

os comportamentos pró-social dos alunos, ressaltando a importância do esporte, uma 

atividade desenvolvida com os pares da escola, promotora das atividades e dos pais como 

ferramentas mediadores importantes na vida dos indivíduos durante o processo de 

socialização.    

Visto que o processo de socialização ocorre com os indivíduos em diferentes 

momentos da vida e com base em múltiplos fatores, quer sejam relativos aos agentes 

socializadores (família, pais, escola, pares) ou aos elementos que são internalizados 

(crenças, comportamentos, normas, valores), considera-se relevante analisar, 

especificamente, a influência dos valores dos pais no comportamento e 

consequentemente, na socialização dos filhos.  

Nesse sentido, se é certo que os valores se formam já na primeira década de vida 

(Porfeli, 2007; Rokeach, 1973), repercutindo nos comportamentos dos jovens (Santos, 

2008), e que os pais funcionam como transmissores de valores para os filhos, parece ser 

de suma importância conhecer como ocorre esse processo. A seguir se discutem questões 

que procuram demonstrar o quanto as prioridades valorativas dos pais interferem nos 

valores e, por consequência, na socialização das crianças.     
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2.6. Transmissão de valores 

 A transmissão de valores entre pais e filhos é considerada uma área de estudo de 

suma relevância para determinar a eficácia do processo de socialização dos indivíduos. 

Razão pela qual se tornou objeto de estudo de pesquisadores, principalmente dos 

psicólogos, nas últimas décadas (Kagitçibaşi, 1996; Keller & Lamm, 2005; Knafo & 

Schwartz, 2004; Suizzo, 2007). 

  As pesquisas sobre valores de pais e filhos, com poucas exceções, dedicam-se a 

estudar apenas suas prioridades valorativas e a estrutura de valores apresentada por ambos 

(Knafo, 2003). Não obstante, além destes aspectos é importante compreender a 

congruência dos valores de pais e filhos. Entende-se por congruência de valores a medida 

em que os pais e as crianças atribuem a mesma importância para um determinado valor 

(Knafo & Schwartz, 2001).  

 O grau de congruência entre os valores é determinado pelo processo de 

internalização, que é dividido em duas etapas. Primeiramente, as crianças devem perceber 

quais valores são endossados pelos pais. Em seguida, deve ocorrer a aceitação dos valores 

dos pais como seus próprios valores (Grusec & Goodnow, 1994). A transmissão pode ser 

bem sucedida ou não, caso ocorra alguma falha em uma das etapas do processo. Na fase 

de percepção, pode ocorrer das crianças perceberem erroneamente ou se equivocarem na 

interpretação. Enquanto que na etapa seguinte a percepção pode ser correta, mas a criança 

tem a possibilidade de rejeitá-las. Assim, o grau de congruência é tanto maior quanto a 

relação entre a percepção correta dos valores dos pais e sua aceitação (Knafo & Schwartz, 

2004).     

 Neste sentido, durante a transmissão de valores a forma com que os pais educam 

e interagem com os filhos influencia diretamente no sucesso ou fracasso do processo, 

sendo interessante compreender os padrões interativos entre pais e filhos, denominados 
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de estilos parentais (Fonseca, 2008). Estas variáveis são descritas como as moderadoras 

mais comumente empregadas nos estudos entre congruência valorativa de pais e filhos 

(Knafo, 2003; Knafo & Schwartz, 2003, 2004). 

 O modelo proposto por Baumrind (1969, citado por Fonsêca, 2008) e reformulado 

por Maccoby e Martin (1983), propõe analisar os estilos parentais de acordo com duas 

dimensões: exigência (referente ao controle de comportamentos e formulação de metas e 

padrões de conduta) e responsividade (relacionada a capacidade dos pais em suprir as 

necessidades dos filhos). A interação entre as duas dimensões dá origem a quatro estilos 

parentais, a saber: 

 Autoritário: refere-se a pais que apresentam baixa responsabilidade e aceitação, e 

alto nível de exigência, sendo pais que utilizam do poder para exigir determinados 

comportamentos dos filhos. Crianças socializadas por pais autoritários tendem a não 

apresentar bom desempenho escolar, costumam demonstrar menos habilidades que as 

demais crianças de sua idade e possuem uma autoestima menos elevada, sendo estas mais 

susceptíveis a apresentar depressão. 

 Autoritativo: caracteriza-se por elevado nível de responsabilidade, aceitação e 

exigência. São pais que estabelecem uma boa comunicação com os filhos e são abertos a 

concordar com os argumentos apresentados. Os filhos de pais autoritativos costumam 

apresentar alta autoestima, bom desempenho acadêmico e serem habilidosos, mas não são 

crianças independentes. 

 Permissivo: é um estilo caracterizado por alta responsividade e aceitação, e baixa 

exigência. São pais que se comunicam bem com seus filhos e estabelecem o diálogo como 

método de coibir comportamentos indesejáveis. No entanto, não são exigentes, nem 

controladores, permitindo que os filhos coordenem-se nas atividades que desejam 

realizar. Geralmente, filhos educados por pais permissivos são mais propensos a 
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desenvolver problemas comportamentais, expressar agressividade e imaturidade e podem 

apresentar baixo nível de desempenho escolar. 

 Negligente: corresponde a pais que possuem baixa responsividade e exigência, 

demonstrando pouco afeto para com os filhos. Geralmente, são indivíduos que não tem 

tempo para conviver nem participar das atividades do cotidiano dos filhos. Estas crianças 

apresentam problemas no campo acadêmico, afetivo e comportamental (Weber, 2005). 

 Nesta direção, Knafo (2003) desenvolveu um estudo com famílias israelitas em 

que os pais eram divididos em dois grupos, de acordo com seu estilo parental (autoritário 

e não-autoritário), com o objetivo de verificar quais valores priorizavam para seus filhos, 

as prioridades valorativas das crianças, e ainda suas implicações no comportamento de 

bullying. Os resultados indicaram que os pais autoritários desejavam que seus filhos 

atribuíssem maior importância para valores de poder, tradição e conformidade, e menor 

importância aos de benevolência, universalismo e autodireção, quando comparados aos 

pais não autoritários. O efeito de pais autoritários nos valores dos filhos demonstrou-se 

pequeno, reflexo dos conflitos estabelecidos entre filhos e pais autoritários que levaram 

as crianças a interpretar erroneamente ou rejeitar os valores de seus pais. No que diz 

respeito ao bullying, a associação com amigos que cometiam bullying foi maior entre 

filhos de pais autoritários quando comparados aos demais participantes.     

  Os estudos desenvolvidos no âmbito da socialização são direcionados para a 

análise de como os pais influenciam os valores de seus filhos e das gerações futuras, não 

sendo comumente encontradas pesquisas que abrangem a influência das crianças nos pais, 

e assim, na própria socialização (Knafo & Galansky, 2008). Segundo Kuczynski e Parkin 

(2007), é necessário desenvolver modelos que considerem os pais e as crianças como 

agentes simultâneos de socialização, de maneira que a criança seja não apenas objetos de 

“captação” de crenças, normas, atitudes e valores, mas que também sejam agentes de 
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modificação das estruturas socializadoras, ou seja, que exerçam influência nos valores 

dos pais.  

  Para Goodnow (1997), a maioria das ações humanas é inconsciente e canalizada 

para as práticas culturais. Seguindo esta linha de raciocínio, grande parte da socialização 

ocorre por meio dos pais e da participação das crianças no cotidiano de seus grupos 

sociais, justificando a necessidade de incorporação dos modelos de socialização que 

considerem a influência bidirecional (pais-filhos) (Kuczynski & Parkin, 2007). 

 Ao pensar em transmissão de valores, visualizam-se a noção típica de filhos 

socializados por seus pais, internalizando os valores por estes endossados. No entanto, 

como anteriormente discutido, esta ideia de influência unidirecional tem sido colocada 

em discussão.  Com o intuito de preencher parte desta lacuna, Knafo e Galansky (2008) 

desenvolveram um estudo cujo objetivo geral consistiu em realizar uma breve revisão da 

literatura referente à influência das crianças sobre os valores dos pais. De acordo com o 

modelo de Bengtson e Troll (1978), as gerações atuais afetam os mais velhos por meio 

de precursores, ou seja, indivíduos cujas opiniões se destacam entre os outros membros 

de sua geração, podendo ocasionar isolamento social.  

 Segundo os autores, os adolescentes de famílias com precursores tendem a induzir 

maiores mudanças, pois tanto no ambiente social quanto familiar estão mais propensos a 

aceitar modificações ideológicas. Dentre as formas de influência das crianças para com 

os pais, eles destacam cinco processos principais:  

1) Influência passiva da criança: As modificações são decorrentes do 

nascimento ou da entrada em novos estágios de desenvolvimento, sem 

considerar participação ativa;  

2) Influência ativa: As crianças influenciam diretamente os pais por meio de 

opiniões ou fornecem informações que repercutem na modificação dos 
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valores. Por exemplo, também querer ganhar um presente quando seu irmão 

consegue um, o que pode levar os pais a interpretar essa solicitação em termos 

de valores (justiça); 

3) Diferenciação: Os pais alteram seus valores de socialização de acordo com o 

que consideram desejáveis para as crianças, em lugar de transmiti-los 

diretamente às crianças, ou seja, a diferenciação ocorre entre os seus valores 

pessoais e os de socialização;  

4) Influências recíprocas: As modificações nas prioridades valorativas dos pais 

ocorrem concomitantemente as das crianças. Na literatura, são encontradas 

pesquisas que sugerem que as crianças influenciam em determinados graus os 

pais, assim como os pais também exercem sua influência sobre as crianças 

(Kuczynski, Harach, & Bernardini, 1999); 

5) Contra-influência: Consiste na possibilidade de as crianças influenciarem seus 

pais na direção contrária aos seus valores. Por exemplo, filhos que rejeitam 

valores normativos podem apresentar comportamentos antissociais, levando 

os pais a buscar a solução para o problema, caso considerem que a solução 

consiste em tornarem-se mais rígidos, o que pode influenciar em seus valores.  

 Do mesmo modo que os estudos relativos à influência dos pais nos valores das 

crianças são alvo de críticas, as pesquisas direcionadas a comprovação de que as crianças 

exercem influência nas prioridades valorativas dos pais também sofrem com algumas 

limitações. No entanto, há na literatura tentativas de verificar a influência das crianças 

sobre os comportamentos dos pais, como, por exemplo, no estudo longitudinal 

desenvolvido por Taris (2000), em que se analisou o papel das mães como agentes 

socializadoras e a influência das crianças em suas prioridades valorativas. No entanto, os 
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resultados não apoiaram por completo as hipóteses do estudo, não sendo comprovada a 

suposição de que as crianças influenciam os valores das mães. 

 

2.7. Estudos recentes 

 Como mencionado anteriormente, existem publicações considerando o estudo do 

processo de socialização em diversas áreas do conhecimento, tais como na Antropologia, 

Sociologia e Psicologia, definidas segundo a perspectiva em questão.  

Com o intuito de verificar como estão distribuídas tais pesquisas, realizou-se uma 

busca no Index Psi (2012) com a palavra-chave “socialização” sem descriminar o período 

para pesquisa. Foram identificados 78 artigos cujo título fazia referência à palavra e ao 

analisar o conjunto de publicações, considerando como critério de categorização o agente 

socializador foco do estudo, identificou-se quatro grupos de agentes, a saber: pais, 

família, escola e diversos. Cada grupo possui 5, 9, 15 e 50 citações, respectivamente.  

O grupo “diversos” é formado por artigos que estudam o processo de socialização 

atrelados a temáticas de comportamentos antissociais (delinquência), socialização 

organizacional, validação de instrumentos, métodos de socialização, preconceito e 

depressão.  

Ampliando a busca, ou seja, realizando-a em outra base de dados com maior 

alcance, o Google Acadêmico (2012), considerando a mesma palavra-chave e o período 

de 2006 a 2012, encontraram-se 228 arquivos cujo título possuía a palavra-chave 

“socialização”. Seguindo a mesma estrutura de categorização quanto aos agentes 

socializadores, as publicações se dividiram em 13 no grupo denominado pais, oito no 

grupo família, 43 em escola e 164 na categoria diversos. Esta, por sua vez, abrangia temas 

que relacionam socialização com comportamentos antissociais (drogas), diferenças entre 
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gêneros, validação de instrumentos, sexualidade, meios de comunicação e utilização de 

jogos no processo de socialização.    

Não obstante, apesar destas duas bases de dados fornecerem uma gama de 

informações com respeito aos estudos que estão sendo desenvolvidos na área, procedeu-

se uma nova busca que segue os padrões das anteriores (período e palavra-chave) em uma 

das principais revistas internacionais de psicologia social, o Journal of Personality and 

Social Psychology. Foram encontradas 40 publicações distribuídas entre as categorias: 

pais com 15 estudos, família com seis, escola com sete e diversos com 12, estas referentes 

a socialização e os tema: depressão, discriminação e relação com os pares de amigos. Em 

resumo, o tema socialização encontra-se amplamente difundido na literatura, ocupando 

parte substancial de publicações que relacionam o tema a outros construtos que interferem 

no desenvolvimento dos indivíduos, centrando-se, principalmente, nos agentes 

socializadores e na transmissão de valores.  

 Neste capítulo, foram consideradas as principais características relacionadas ao 

estudo do processo de socialização, tendo como foco a perspectiva da psicologia social 

no desenvolvimento da pesquisa. Assim, foi possível destacar a relevância de cada agente 

socializador para a eficácia do processo de socialização. No entanto, destacou-se o papel 

da família, especificamente dos pais, por serem considerados responsáveis por influenciar 

de maneira mais direta na socialização das crianças (Toyokawa & Mcloyd, 2011). 

 As primeiras pesquisas sobre a socialização foram desenvolvidas em virtude da 

preocupação dos autores com a maneira pela qual as crianças internalizam os valores, ou 

seja, captam as normas e os comportamentos sociais como meio de autorregulação ou 

orientação de suas ações (Grusec & Davidov, 2010). Tal preocupação destaca a influência 

que os valores humanos exercem sobre indivíduos, sendo os valores de socialização, ou 

seja, aqueles que os pais desejam para os filhos, objeto importante de estudo nesta área. 
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 Diante do apresentado, compreende-se que o estudo da socialização ocorre de 

maneira fragmentada, comprovada a partir da observação dos estudos desenvolvidos 

sobre o tema, dentre os quais há o predomínio de uma divisão quanto ao aspecto 

empregado para descrever ou explicar a socialização, podendo ser dividido quanto ao tipo 

de agente socializador, a teoria fundamental em questão e/ou o aspecto do relacionamento 

colocado como central. Nesta discussão cabe ainda ressaltar a visão de alguns autores que 

defendem a bidirecionalidade do processo (Kuczynski, 2003), fortalecendo as pesquisas 

que analisam a relação entre pais e filhos. 

 No capítulo a seguir, serão apresentadas as principais teorias de valores, 

enfatizando a Teoria Funcionalista, que embasará o estudo empírico e as discussões feitas 

na presente dissertação.  
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CAPÍTULO 3. VALORES HUMANOS 
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A temática dos valores humanos é estudada desde diferentes perspectivas, sendo 

encontradas referências sobre o tema em diversas áreas do conhecimento, tais como a 

Filosofia, Antropologia, Sociologia e Psicologia (Gouveia, 2003; Ros, 2001). Na 

psicologia o estudo dos valores humanos teve impulso, sobretudo, a partir das 

contribuições de Milton Rokeach nos anos de 1960 e 1970 (Rokeach, 1973). No entanto, 

foi a partir dos trabalhos desenvolvidos por Shalom House Schwartz, que propôs a teoria 

universal dos valores, que esta temática passou a ter um papel de destaque na Psicologia 

Social (Schwartz, 1992; Schwartz & Bilsky, 1987).  

A relevância atribuída aos estudos que envolvem valores humanos pode ser 

evidenciada por este se tratar de um construto fortemente associado aos mais variados 

fenômenos sociais e psicológicos (Bardi & Schwartz, 2003), além de ser empregado na 

explicação de diversas atitudes e comportamentos, a exemplo de atitudes e 

comportamentos ambientais (Coelho, Gouveia, & Milfont, 2006; Milfont, Sibley, & 

Duckitt, 2010; Pessoa, 2011), condutas antissociais (Pimentel, 2004; Santos, 2008), 

preconceito (Vasconcelos, Gouveia, Souza Filho, Sousa, & Jesus, 2004), atitudes frente 

à tatuagem (Medeiros, Gouveia, Pimentel, Soares, & Lima, 2010), religiosidade (Santos, 

Guerra, Coelho, Gouveia, & Souza, 2012), intenção de cometer suicídio (Aquino, 2009), 

desempenho escolar (Andrade, 2005) e comportamentos de bullying (Knafo & Galansky, 

2008).  

Apesar de existir uma compreensão mais ou menos organizada do que são valores, 

na Psicologia Social são identificadas diversas perspectivas teóricas que os definem 

conceitual e estruturalmente. Deste modo, é possível adotar uma proposta de análise dos 

valores mais a nível individual (Rokeach, 1973; Schwartz, 1994) ou baseada na 

concepção de que existe um nível cultural de valores (Hofstede, 1984; Inglehart, 1977). 

Não obstante, há quem não diferencie os valores quanto ao nível (individual e cultural), 
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pressupondo que eles são dos indivíduos que precisam conviver e se organizar 

socialmente (Gouveia, 2003; Gouveia et al., 2011). Nesta direção, o objetivo principal 

deste capítulo consiste em apresentar sumariamente as principais teorias de valores, 

focando, em especial, na teoria funcionalista dos valores, que será tomada em conta na 

presente dissertação.   

 

3.1. Valores Instrumentais e Terminais de Rokeach   

Na Psicologia Social os valores humanos têm sido amplamente explorados, 

possivelmente em razão do papel importante que exercem no processo seletivo das ações 

humanas (Rokeach, 1973). Foi Rokeach, com sua obra The nature of human values, o 

responsável por destacar a centralidade dos valores e fornecer arcabouço teórico para os 

estudos deste construto, sendo considerado o pai da temática na Psicologia Social e 

referência obrigatória quando se trata de valores humanos (Medeiros, 2011).  

Na década de 1960, este autor foi o primeiro a proceder uma análise sistemática 

dos valores, passível de medição empírica, por meio do Rokeach Value Survey (Ros, 

2006), constituído por 18 valores instrumentais e 18 terminais, distribuídos em listas 

distintas, instrumento que fora adaptado para diversos contextos (Wang, Rao, & D'Auria, 

1994), incluindo o Brasil na década de 1980 (Günther, 1981). O modelo teórico deste 

autor parte de cinco pressupostos básicos: (1) o número de valores que um indivíduo 

possui é relativamente pequeno; (2) independentemente da cultura na qual estejam 

inseridos, os indivíduos possuem os mesmos valores, sendo esses diferenciados apenas 

pela forma de adesão dos indivíduos aos mesmos e ao grau de importância atribuído a 

cada um deles; (3) os valores se encontram organizados em sistemas de valores; (4) a 

explicação dos valores pode ser determinada pela cultura, pela sociedade e por suas 

instituições, além da própria personalidade; e (5) as consequências dos valores humanos 
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se dão em fenômenos que podem vir a ser estudados e compreendidos pelos cientistas 

sociais. 

Segundo Rokeach (1973), os valores são conceituados como “uma crença 

duradoura de que um modo de conduta específico ou estado final de existência é pessoal 

ou socialmente preferível em oposição a outro modo de conduta ou estado final de 

existência” (p. 5). Neste sentido, compreendem-se valores como crenças prescritivas – 

proscritivas que permitem aos indivíduos julgar objetos ou ações como desejáveis ou 

indesejáveis, recomendáveis ou não (Medeiros, 2011). Ele indica que quando ocorre a 

internalização de um dado valor, ele se torna, consciente ou inconscientemente, um 

padrão ou um critério que serve como guia das ações humanas (Rokeach, 1981). 

Rokeach (1973, 1979, 1981) apresenta uma diferenciação do que são valores e 

atitudes. Segundo o autor, os valores são crenças transituacionais pertencentes a metas 

desejáveis, classificados pela relevância atribuída pelos indivíduos, que guiam as atitudes 

e os comportamentos, diferentemente das atitudes, que são crenças específicas sobre um 

determinado objeto ou situação. No entanto, um dos aspectos que desperta o interesse do 

autor e de certo foi uma de suas grandes contribuições, diz respeito a técnica de 

autoconfrontação, elaborada a partir da sua concepção de que os indivíduos comumente 

não tem consciência dos valores que orientam sua conduta, fazendo com que a 

autoconfrontação seja uma maneira de ajudá-los a se comportar de acordo com os valores 

considerados relevantes (Ros, 2006).    

Neste modelo de valores, são identificados dois tipos principais: instrumentais e 

terminais. Os primeiros são definidos como meios para alcançar o desejável (por 

exemplo, ambicioso, honesto, responsável) e que podem ser subdivididos em valores 

morais (sua transgressão provoca culpa, com foco interpessoal) e de competência (sua 

transgressão provoca vergonha, com foco intrapessoal). Já os valores terminais (o próprio 
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desejável), representam estados finais de existência (por exemplo, igualdade, felicidade, 

etc.) que podem ser divididos em pessoais - centrados na própria pessoa, foco intrapessoal 

– e em sociais - centrados na sociedade, foco interpessoal. Na Tabela 2 é apresentado um 

esquema descritivo destes valores. 

Tabela 2. Tipos de valores instrumentais e terminais propostos por Rokeach (1973) 

TIPOS DE VALORES 

Terminais 

Estados finais de existência 
Instrumentais 

Modos de comportamento 

Pessoais 

Centrados na própria pessoa, foco 

intrapessoal. Exemplos: salvação, 

harmonia interior. 

De competência 

Sua transgressão provoca vergonha, foco 

intrapessoal. Exemplos: lógico, 

inteligente. 

Sociais 

Centrados na sociedade, foco 

interpessoal. Exemplos: um mundo de 

paz, amizade verdadeira. 

Morais 

Sua transgressão provoca culpa, foco 

interpessoal. Exemplos: honesto, 

responsável. 

 

De acordo com Rokeach (1973), a função dos valores é servir de modelo para 

orientação do comportamento do indivíduo em situações e condições diversas. Desta 

maneira, os valores são empregados na resolução de conflitos e tomadas de decisões. Um 

aspecto relevante deste modelo é a menção realizada sobre as funções dos valores, 

dividida pelo autor em cinco:  

Ego-defensiva: os sentimentos ou as ações pouco aceitos podem se modificar de 

maneira que socialmente representem conceitos culturalmente justificáveis.  

Conhecimento ou autorrealização: alguns dos valores provocam a busca de 

significado e compreensão, indicando conhecimentos e, por conseguinte, autorrealização.  

Critérios de orientação: diante de problemas, tarefas, atitudes e comportamentos 

que em outra situação seria pessoal ou socialmente condenado moralmente, e necessário 

à manutenção da autoestima.  

Motivacional: os valores são guias das ações humanas no dia-a-dia e expressam 

as necessidades humanas básicas.  
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Adaptativa: o conteúdo de alguns valores acentua a modos de conduta ou estados 

finais que são de orientação adaptativa ou orientados para a utilidade. 

 Não obstante, apesar de inevitavelmente se reconhecer as contribuições de Milton 

Rokeach para os estudos de valores humanos, são identificadas algumas limitações. Por 

exemplo, a medida empregada ser de natureza ipsativa (sugere uma dependência entre as 

pontuações de um mesmo indivíduo), e a indefinição na sua estrutura dos valores e a 

restrição de amostras dos seus estudos, realizados principalmente com estudantes 

universitários estadunidenses. Estes são alguns dos aspectos motivadores para o 

desenvolvimento de outros modelos teóricos acerca de valores, tal como o de Schwartz 

que será discutido a seguir.  

 

3.2. Os Valores Humanos de Schwartz 

  Shalom Schwartz propôs um modelo que, desde o final dos anos 1980, vem se 

consolidando e é considerado referência no campo de estudos sobre os valores humanos, 

recebendo forte influência da obra de Rokeach em seus trabalhos (Gouveia, 2008). 

Schwartz (2001) apresenta uma tipologia que define valores como “metas desejáveis e 

transituacionais, que variam em importância, e servem como princípios na vida de uma 

pessoa ou de outra entidade social” (p. 55).   

Segundo Schwartz (2012), esta teoria adota uma concepção de valores que ressalta 

seis características principais implícitas nos estudos de diversos autores, como Allport 

(1961), Feather (1995), Kluckhohn (1951), Morris (1956) e Rokeach (1973), como 

indicado a seguir: 

1. Valores são crenças. Quando ocorre a ativação dos valores, estas se tornam 

infundidas com o sentimento.  
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2. Valores como metas desejáveis que motivam a ação. Indivíduos cuja ordem 

social, a justiça e a utilidade são valores prioritários, ficam mais motivados a atingir estes 

objetivos.  

3. Valores transcendem ações e situações específicas. Alguns valores como a 

obediência e a honestidade são importantes, por exemplo, no ambiente escolar e de 

trabalho, tanto com amigos quanto com pessoas estranhas. Esta característica os 

diferencia de normas e atitudes, que geralmente estão relacionadas a ações mais 

específicas, objetos ou situações.  

4. Valores servem como padrões ou critérios. Os valores servem para guiar a 

seleção ou avaliação das ações políticas, pessoas e eventos. Visto que os indivíduos são 

capazes de escolher entre o que é bom ou ruim, justificável ou não, que vale ou não a 

pena fazer baseados nas consequências que terão para seus valores.  

5. Valores são ordenados por importância. Os valores das pessoas formam um 

sistema ordenado de prioridades que os caracterizam como indivíduos. Ou seja, as 

pessoas atribuem mais importância a realização ou justiça? A novidade ou a tradição? 

Esta característica também é responsável pela distinção estabelecida entre valores, 

normas e atitudes.  

6. A relativa importância de múltiplos valores guiando ações. Qualquer que seja 

a atitude ou o comportamento, este apresenta implicações para mais de um valor. Por 

exemplo, frequentar uma igreja pode promover o aumento de valores de tradição e 

conformidade em detrimento dos valores de hedonismo e estimulação.  

De acordo com Schwartz (2012), as características supracitadas dizem respeito a 

todos os valores, sendo que o que vai distingui-los entre si é o tipo de objeto ou as 

motivações que expressam. O autor também indica que os valores podem representar três 

tipos principais de necessidades: (1) as biológicas do organismo, para garantir 
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sobrevivência; (2) a de regulação das interações sociais coordenadas; e (3) necessidades 

sócio institucionais de bem estar e sobrevivência grupal (Schwartz, 2006). Neste sentido, 

os tipos motivacionais definem os valores baseados na motivação expressa por cada um 

deles (Schwartz, 2012).  

Inicialmente, foram identificados sete tipos motivacionais (Schwartz & Bilsky, 

1987), em seguida dez (Schwartz, 1990) e depois onze (Schwartz, 1994). Esta flutuação 

talvez se deva ao fato deste empreendimento científico não apresentar base fortemente 

empírica, nem um modelo teórico sólido e unívoco das necessidades humanas, fazendo 

com que estes números possam sofrer mais variações ao longo do tempo. No entanto, 

visto que o modelo formado por dez tipos motivacionais é o mais conhecido, este será 

tido como referência no presente estudo.  

A seguir, são apresentados os dez tipos motivacionais, colocando entre parênteses 

exemplos dos itens de cada um, os quais são contidos no instrumento desenvolvimento 

para mensuração destes valores.   

1. Autodireção. Consiste na busca de independência no pensamento e nas ações, 

sendo derivado das necessidades do organismo de controle e domínio (Bandura, 1977) e 

requisitos interacionais de autonomia e independência (Kluckhohn, 1951), (liberdade, 

criatividade, escolher suas próprias metas, curioso, independente). 

2. Estimulação. Valores de estimulação derivam de necessidades do organismo por 

variedade e estímulo e possivelmente se relacionam com os valores de autodireção (uma 

vida variada, excitante e ousada). 

3. Hedonismo. Este tipo motivacional se refere à busca por prazer e gratificação 

sexual, derivando de necessidades do organismo (prazer, curtindo a vida, autoindulgente).   
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4. Realização. Evidencia a demonstração de sucesso pessoal e competência de 

acordo com padrões sociais aceitáveis. (sucesso, capacidade, ambição, influência, 

inteligente, esperto). 

5. Poder. É um tipo motivacional que sugere a busca por status social e prestígio, 

além de controle e/ou domínio sobre pessoas e recursos (poder social, autoridade, riqueza, 

preservação da imagem, reconhecimento social, vaidade). 

6. Segurança. Refere-se à busca por segurança, harmonia e estabilidade na 

sociedade, nos relacionamentos e em si mesmo. Estes valores são derivados de 

necessidades básicas individuais ou grupais (ordem social, segurança familiar, segurança 

nacional). 

7. Conformidade. Diz respeito às restrições de ações, impulsos e inclinações que 

infringem as expectativas e normas sociais vigentes. Estes valores derivam da exigência 

de que os indivíduos devem inibir estas inclinações, evitando perturbar ou prejudicar a 

interação e o funcionamento grupal (autodisciplina, bons modos, obediência). 

8. Tradição. Refere-se a valores de busca de respeito, compromisso e aceitação de 

costumes e ideias impostos pela cultura ou religião (devoto, honra aos pais e mais velhos, 

respeito pela tradição, vida espiritual). 

9. Benevolência. Foca a busca e preservação do bem-estar das pessoas com quem 

se está em frequente contato pessoal, derivando da necessidade do organismo de filiação 

(ajudando, honesto, não rancoroso, ter sentido na vida).  

10. Universalismo. Refere-se à procura por compreensão, tolerância, aceitação e 

bem-estar geral, visando ainda a proteção e preservação de recursos naturais (aberto, 

amizade verdadeira, igualdade, justiça social, protetor do meio ambiente, sabedoria, um 

mundo em paz, um mundo de beleza). 
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Estes dez tipos motivacionais podem ser enquadrados em quatro dimensões 

distintas: abertura à mudança (autodireção, estimulação e hedonismo), conservação 

(tradição, conformidade e segurança), autotranscedência (universalismo e benevolência) 

e autopromoção (poder e realização). Estas dimensões se estruturam em dois eixos 

bipolares, sendo que uma se opõe a outra, ou seja, a abertura à mudança opõe-se ao 

conservadorismo e a autotranscedência à autopromoção. Segundo Schwartz, os dez tipos 

motivacionais apresentam uma organização de forma bidimensional, observada na Figura 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro no eixo horizontal é formado por abertura à mudança (estimulação e 
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Figura 1. Estrutura Bidimensional dos Tipos Motivacionais 

(adaptado de Schwartz, 2006) 
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possibilidade de diferenciação dos valores nos níveis de análise social e individual. Dessa 

forma, sua importância é influenciada pelo interesse aos quais servem (Schwartz, 1992). 

 Não obstante, apesar do modelo proposto por Schwartz ser o mais difundido no 

mundo acadêmico, não está isento de ser passível de críticas. Estas, por sua vez, são 

baseadas, principalmente, na falta de uma base teórica subjacente à origem dos valores 

propostos e na ideia de conflitos dos valores, que não é compatível com a concepção do 

desejável defendida pelo autor, evidenciando a ambiguidade no modelo de ser humano 

adotado por este autor. Partindo destas críticas, mas sem deixar de reconhecer as 

contribuições dos modelos existentes, Gouveia (2003, 2012) propôs um modelo 

alternativo, a teoria funcional dos valores humanos, que se mostra mais parcimoniosa, 

integradora e que tem apresentado padrões de adequabilidade satisfatórios.  

 

3.3. A Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

 Na literatura são identificados diversos modelos teóricos acerca dos valores 

humanos e, provavelmente, os mais conhecidos são os de Ronald Inglehart e Shalom H. 

Schwart. No entanto, sem deixar de reconhecer as contribuições dos modelos existentes 

sobre valores e ressaltando que esta teoria não deve ser entendida como oposta as demais, 

mas sim como um modelo mais parcimonioso, integrador e teoricamente fundamentado, 

na última década um novo modelo de valores, denominado teoria funcionalista dos 

valores humanos, foi desenvolvido (Gouveia, 2003, 2005; Gouveia et al., 2010; Gouveia, 

Fonseca, Milfont, & Fischer, 2011; Gouveia, Milfont, Fischer, & Coelho, 2009; Gouveia, 

Milfont, Fischer, & Santos, 2008; Gouveia, Milfont, Soares, Andrade, & Leite-Lauer, 

2011).  

 Na teoria funcionalista, os valores são definidos como aspectos psicológicos que 

cumprem ao guiar os comportamentos e representar cognitivamente as necessidades 
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humanas (Gouveia, 2012; Gouveia, et al., 2011). Diferentemente das atitudes, que 

consistem em uma organização de diversas crenças em relação a um dado objeto, ideia 

ou situação, os valores são transcendentes a estes elementos constituindo-se como 

critérios gerais de orientação que são mais resistentes à mudança e em menor número que 

as atitudes (Gouveia, 1998). E apesar de alguns autores (Rokeach, 1973; Schwartz, 1992, 

2012) igualarem os valores às crenças, estas são percepções específicas e essencialmente 

cognitivas de atributos de objetos e fenômenos sociais e pessoais, ao passo que os valores 

são mais abstratos e servem como padrões de orientação.       

 Segundo Gouveia (2012), os valores são concebidos a partir de cinco pressupostos 

teóricos que formam o núcleo rígido da teoria:  

1. Natureza Humana. Este pressuposto é considerado fundamental para a 

elaboração de modelos teóricos sobre o comportamento humano (Gouveia, 

2012). Desta forma, este modelo admite a natureza benevolente ou positiva do 

ser humano. Assim, apesar de alguns valores transmitirem uma conotação 

negativa (por exemplo, poder, prazer), sua essência é eminentemente positiva. 

Isto é, embora se admita que todos os valores são positivos, priorizar em 

demasiado um valor em detrimento de outro pode ocasionar em algumas 

pessoas comportamentos erráticos ou desviantes. Por exemplo, quando um 

indivíduo prioriza o poder demasiadamente e atribui pouca importância para 

valores de convivência, apoio social e tradição, seu ajuste social fica 

comprometido, podendo resultar em um indivíduo que apresenta tais condutas.  

2. Princípios-guia Individuais. Nesta teoria os valores são concebidos como 

categorias gerais de orientação, contextualizados na cultura, que não se 

restringem a situações ou objetos específicos (Gouveia et al., 2008). Apesar 

de algumas abordagens teóricas versarem acerca de valores culturais (por 
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exemplo, Hofstede, 1984; Inglehart, 1991), dificilmente poder-se-ia tratar 

destes valores quando o que se toma como referência são respostas 

individuais. Neste sentido, parece não fazer sentido tratar de valores culturais, 

visto que, na realidade, o que se tem são pontuações individuais de valores 

específicos, que são reunidas e atribuídas às culturas.  Portanto, diante destes 

aspectos, destaca-se que esta teoria foi desenvolvida partindo do nível 

individual de análise, não identificando razões consistes que levem a crer que 

a estrutura valorativa se diferencie quando consideradas as pontuações dos 

indivíduos separadamente ou somadas por país (Gouveia et al., 2011). 

3. Base Motivacional. Na literatura, alguns autores defendem a ideia de que os 

valores compreendem transformações de necessidades humanas (Rokeach, 

1973; Schwartz & Bilsky, 1987), contudo não são apresentadas evidências de 

como esse processo ocorre. Diante disto, a teoria funcionalista dos valores 

humanos considera que os valores representam cognitivamente as 

necessidades dos indivíduos (Maslow, 1954), da sociedade e das instituições 

(Parsons, 1951), sugerindo uma restrição de impulsos pessoais a fim de 

garantir um ambiente estável e seguro.    

4. Caráter Terminal. Apesar de Rokeach (1973) ter sido o responsável por 

popularizar a diferenciação de valores instrumentais e terminais, esta tipologia 

já era encontrada nos estudos de Kluckhohn (1951). Estas definições também 

foram empregas por outros autores, tais como Schwartz e Bilsky (1987, 1990). 

No entanto, não é clara se a diferenciação é importante a nível conceitual ou 

se expressa apenas uma distinção formal. Assim, baseados nas considerações 

de Rokeach (1973) de que os valores instrumentais podem se converter em 



86 
 

terminais, Gouveia et al. (2008, 2011) consideram mais apropriado identificar 

os valores unicamente como terminais.  

5. Condição Perene. Este pressuposto defende que os valores são os de sempre, 

ou seja, os valores dos indivíduos não mudam; o que ocorre é uma alteração 

nas suas prioridades. Desta maneira, o que outros autores chamam de “crise 

de valores” são na realidade concebidos como alterações de prioridades em 

razão das gerações.   

 Em consonância com as suposições teóricas descritas acima, Gouveia et al. (2009) 

identificam duas funções consensuais dos valores: (1) guiar as ações humanas (tipo de 

orientação) e (2) expressar suas necessidades (tipo de motivador). Deste modo, os autores 

supõem que as funções são definidas como aspectos mentais cumpridos pelos valores a 

fim de dirigir o comportamento dos indivíduos e representar cognitivamente suas 

necessidades. Com isto, tem lugar duas das mais importantes funções dos valores, 

relacionadas ao tipo de orientação (os valores são vistos como padrões que guiam os 

comportamentos) e tipo de motivador (representação cognitiva das necessidades).  

A função dos valores como guia dos comportamentos humanos é identificada pela 

dimensão tipo de orientação, disposta segundo três possibilidades: social (o indivíduo na 

comunidade), pessoal (o indivíduo por si mesmo) e central (o propósito geral da vida), 

abarcando a tipologia de valores terminais. Os dois primeiros implicam uma ideia 

dicotômica e oposta, enquanto que o terceiro tipo de orientação expressa uma alternativa 

de coexistência, uma orientação que é compatível com as outras duas, funcionando como 

um marco definidor da estrutura dos valores, por meio do modo como os valores se 

organizam (Gouveia et al., 2008).  

Por sua vez, a segunda função dos valores consiste em atribuir expressão cognitiva 

às necessidades humanas, identificada pelas dimensão tipo de motivador, que apresenta 
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dois tipos: materialista (pragmática) ou idealista (humanitária) (Welzel & Inglehart, 

2010; Welzel et al., 2003). Ressalta-se que nesta teoria os valores não são considerados 

contrários, mas, possivelmente, complementares, constituindo o sistema valorativo de um 

indivíduo maduro.  

 Portanto, as duas dimensões valorativas formam dois eixos principais. O eixo 

horizontal corresponde ao tipo de orientação e o vertical ao tipo de motivador. O 

cruzamento destes eixos (social, central e pessoal / materialista e humanitário) gera seis 

subfunções, distribuídas entre os critérios de orientação social (interativa e normativa), 

central (suprapessoal e existência) e pessoal (experimentação e realização), e os tipos de 

motivadores: idealista (interativa, suprapessoal e experimentação) e materialista 

(normativa, existência e realização). Na Figura 2 a seguir, observa-se um esquema da 

estrutura de valores tendo em conta o tipo de orientação e o tipo de motivador. 
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Necessidades 

idealistas (a vida 

como fonte de 

oportunidades) 

Experimentação 

Emoção 

Estimulação 

Prazer 

Suprapessoal 

Artes 

Conhecimento 

Igualdade 

Interativa 

Afetividade 

Apoio social 

Convivência 

 

Necessidades 

materialistas (a 

vida como fonte 

de ameaça) 

Realização 

Êxito 

Poder 

Prestígio 

Existência 

Estabilidade 

Saúde 

Sobrevivência 

Normativa 

Obediência 

Religiosidade 

Tradição 

Figura 2. Funções, subfunções e valores específicos. 

Os indivíduos que adotam os valores pessoais procuram alcançar metas pessoais, 

garantir a benefícios próprios e condições propícias para o alcance de seus objetivos. Este 

critério de orientação é subdividido em:  

Experimentação (emoção, prazer e sexualidade). Esta subfunção representa o 

motivador idealista (humanitário), mas com uma orientação pessoal. Seus valores 

favorecem a promoção de mudança e inovação na estrutura das organizações sociais. As 

pessoas que adotam os valores de experimentação não se conformam facilmente com 

regras sociais, não sendo orientados, a longo prazo, a buscarem metas fixas ou materiais.  

Realização (êxito, poder e prestígio). É constituída por valores que expressam o 

motivador materialista com orientação pessoal. Indivíduos orientados por tais valores 

focalizam realizações materiais e procuram a praticidade em decisões e comportamentos.  
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Por sua vez, pessoas que dão ênfase aos valores sociais demonstram priorizar a 

convivência social, se relacionado com o interesse coletivo e integração grupal, 

priorizando a harmonia entre todos. São subdivididos em:  

Normativa (obediência, religiosidade e tradição). Indivíduos que priorizam estes 

valores apresentam uma orientação social direcionada as regras sociais, e um motivador 

materialista refletindo a importância de preservar a cultura e as normas sociais. Em geral, 

as pessoas mais velhas são guiadas por valores desta subfunção.  

Interativa (afetividade, apoio social e convivência). Os valores desta subfunção 

representam as necessidades de pertença, amor e afiliação, promovendo o 

estabelecimento e a manutenção das relações interpessoais por parte do indivíduo. 

Representa o motivador idealista (humanitário) com orientação social, sendo 

características de pessoas mais jovens e orientadas para relações íntimas estáveis.  

Os valores centrais são aqueles que são compatíveis com os pessoais e sociais, 

ambos, tais valores são agrupados nas seguintes subfunções:  

Existência (estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência). Compreende valores 

localizados no motivador materialista, sendo compatíveis com as orientações sociais e 

pessoais. Esta função visa assegurar as condições fisiológicas mais básicas (beber, 

dormir, comer), além da necessidade de segurança. Indivíduos que foram socializados ou 

habitam contextos de escassez econômica são mais propensos a adotar valores desta 

subfunção. 

Suprapessoais (beleza, conhecimento e maturidade). Esta subfunção possui 

orientação central e motivador humanitário. Seus valores representam as necessidades de 

estética, cognição e autorrealização, indicando a relevância atribuída a ideias abstratas, 

endossadas por pessoas que pensam de maneira mais geral e ampla, e que tomam decisões 

e se comportam baseados em critérios universais. 
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 Esta teoria prevê uma hipótese de congruência entre os valores, considerando que 

as correlações entre as subfunções valorativas são comumente positivas, variando apenas 

com relação à força. Neste sentido, deve-se ressaltar que a congruência diz respeito à 

consistência interna do sistema funcional dos valores, sendo representada entre as 

subfunções valorativas retratadas na figura de um hexágono (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Congruência das subfunções dos valores básicos. 

 

 São sugeridos pelo hexágono três níveis de congruência: (1) baixa: localizada em 

partes opostas da figura, concentrando subfunções de diferentes motivadores e 

orientações (interativa–realização e normativa–experimentação); (2) moderada: 

concentra subfunções do mesmo motivador, no entanto com orientações diferentes 

correspondendo aos pares de subfunções dos valores de realização-normativa (metas 

extrínsecas) e experimentação-interativa (metas intrínsecas); e (3) alta: agrupa valores 

com diferentes motivadores e mesma orientação reunindo os pares das subfunções 

experimentação-realização e normativa-interativa. 
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 Os valores de existência e suprapessoais foram excluídos por duas razões teóricas. 

A primeira, por serem valores centrais que se correlacionam positivamente com todas as 

subfunções. E, a segunda, devido à distinção teórica entre os valores, já que a principal 

diferença do sistema de valores ocorre entre os sociais e pessoais, e não entre os 

materialistas e humanitários, pois esses representam a principal unidade de sobrevivência 

(indivíduo ou sociedade) (Fischer, Milfont, & Gouveia, 2011; Gouveia et al., 2008). 

 Em resumo, as duas funções valorativas formam dois eixos a partir dos quais os 

valores são organizados estruturalmente: tipo de orientação (valores sociais, centrais e 

pessoais) e tipo de motivador (valores materialistas e idealistas). E o cruzamento destes 

eixos derivam seis subfunções específicas dos valores (experimentação, realização, 

existência, suprapessoal, interativa e normativa).  

 Considerando que os valores humanos se formam já na primeira década de vida 

(Porfeli, 2007; Rokeach, 1973), repercutindo sobre os comportamentos de ajustamento 

social dos jovens (Santos, 2008) e em aspectos psicossociais e situacionais, como a 

escolha alimentar (Monteiro, 2009), parece de suma importância identificá-los nesta fase 

de desenvolvimento.  

 Alguns pesquisadores (Andrade, 2003; Doring, 2008; Knafo & Galansky, 2008; 

Lauer-Leite, 2009; Monteiro, 2009; Soares, 2009) tem se dedicado a conhecer como os 

valores infantis são constituídos e qual sua relação com alguns construtos psicológicos 

(por exemplo, preferência por desenho animado e bullying). Para isso, são utilizadas 

diferentes teorias de valores, tais como a de valores instrumentais e terminais de Rokeach 

(Whitbeck & Gecas, 1988), a dos tipos motivacionais de Schwartz (Doring, 2008; Lauer-

Leite, 2009) e a teoria funcionalista dos valores humanos de Gouveia (Andrade, 2003; 

Gouveia et al, 2011).  
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 Não obstante, apesar do reconhecimento de que as teorias de valores elaboradas 

por renomados autores, tais como Ronald Inglehart e Shalom H. Schwartz são 

importantes expoentes no desenvolvimento de estudos acerca do tema, tais pesquisadores 

realizam suas pesquisas com amostras, predominante, de adultos, com alguns grupos 

escassos de adolescentes, não dando a devida atenção aos valores infantis. Nesta direção, 

um autor que deu contribuições interessantes foi Melvin Kohn, quem buscou conhecer a 

transmissão de valores de pais para filhos, propondo um modelo com dois fatores de 

valores: autodireção e conformidade (Kohn, 1977). Porém, as evidências a respeito são 

escassas em outros contextos culturais. 

 Um estudo desenvolvido por Kohn (1977) teve como objetivo analisar a influência 

de fatores socioeconômicos e contextuais nos valores, indicando que os pais geralmente 

almejam para seus filhos coisas positivas, a exemplo de felicidade e sucesso escolar. 

Segundo este autor, a ênfase em determinados valores está relacionada com o tipo de 

formação e trabalho que os pais possuem. Por exemplo, pais que exercem trabalhos 

rudimentares e não contam com curso superior estão mais propensos a desejar que seus 

filhos obedeçam às regras e se conformem com padrões externos da sociedade, enquanto 

que pais que ocupam cargos mais importantes e possuem curso superior apreciam que 

seus filhos se comportem de forma autodirigida.  

 Whitbeck e Gecas (1988) realizaram uma pesquisa a partir da adaptação da lista 

de valores instrumentais e terminais, de Rokeach (1973) procurando avaliar a 

compatibilidade de valores parentais e infantis, considerando crianças de 9 a 15 anos. No 

entanto, apesar deste estudo ter fornecido contribuições teóricas relevantes ao construto 

principal neste contexto, seus resultados apresentaram limitações inerentes à teoria 

empregada e também com relação às restrições de fidedignidade (Gunther, 1981). 
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 Na pesquisa realizada por Melech (2001), o objetivo consistiu em identificar qual 

a estrutura valorativa de crianças e adolescentes israelitas, com idades entre dez e 

dezessete anos, tendo por base a teoria de valores proposta por Schwartz (2005). De 

acordo com os resultados, as crianças com dez anos apresentaram capacidade de 

discriminação de alguns dos dez tipos motivacionais (Schwartz, 2006), bem como 

diferenças estatisticamente significativas quanto a variável gênero, visto a presença de 

padrões valorativos diversificados. 

 Outras pesquisas que tomaram como referência a tipologia de Schwartz na 

população infantil também não conseguem identificar uma estrutura clara de valores que 

pudesse refletir o modelo teórico defendido com este autor. Como exemplo, observa-se a 

de Bubeck e Bilsky (2004), que utilizando PVQ-29 (Portrait Value Questionnaire, com 

29 itens), contando com amostra de 601 crianças de 10 a 12 anos, não obtiveram 

resultados satisfatórios. 

 Outro exemplo é o estudo realizado por Döring (2008) na Alemanha, com uma 

medida destinada à amostra de infantis. Este instrumento foi originalmente elaborado pela 

autora e, em seguida, adaptado para a versão em inglês, sendo constituído por 20 desenhos 

contendo a descrição dos valores e distribuído entre os 10 tipos motivacionais de 

Schwartz, onde cada tipo é representado por dois desenhos. Participaram da pesquisa 175 

crianças alemãs cujos resultados não corroboraram o modelo teórico em questão. 

Especificamente, uma das limitações deste instrumento consiste na necessidade de 

realizar uma adaptação cultural das imagens, visto que alguns desenhos não expressam 

os valores desejados em virtude da alteração de contexto, que, consequentemente, 

inviabilizam sua compreensão por parte das crianças.  

 Em razão do previamente comentado, nota-se que um dos fatores que podem 

restringir os estudos de valores com infantes, se refere à dificuldade de identificar 
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instrumentos psicometricamente adequados para mensura-los nesse tipo de amostra. 

Neste sentido, Gouveia et al (2011) adaptaram o Questionário de Valores Humanos 

(QVB) para amostra infantil. Neste instrumento, alguns valores que não fazem parte do 

quotidiano das crianças foram substituídos. Por exemplo, sexualidade (Ter relações 

sexuais, obter prazer sexual) deu lugar a estimulação (Sempre fazer algo diferente, não 

estar parado e estar sempre se divertindo, buscando o que fazer); e na subfunção 

suprapessoal os valores maturidade e beleza foram substituídos por igualdade e artes, 

respectivamente (Gouveia et al., 2011).  

 Certamente, um dos primeiros estudos no Brasil que empregou a teoria 

funcionalista para o estudo na população de infantes foi o realizado por Andrade (2003), 

que tinha por objetivo analisar a relação entre os valores e a preferência por desenho 

animados. Contou-se com a participação de 327 crianças com idade de 10 a 12 anos, que 

responderam a versão modificada do Questionário dos Valores Básicos – Infantil (QVB-

I). Os resultados corroboraram a estrutura de valores preconizada pela teoria.  

 Outro estudo que empregou a medida de valores infantis (QVB-I) foi realizado por 

por Lauer-Leite (2009), procurando conhecer os correlatos valorativos do significado do 

dinheiro para crianças. Além do QVB-I, utilizou-se o Questionário de Perfis de Valores 

(PVQ-21; Porto, 2005), pautado no modelo dos tipos motivacionais de Schwartz. 

Participaram 1.445 crianças com idades entre 9 e 14 anos de quatro capitais (Belém, João 

Pessoa, Manaus e Salvador). Seus resultados evidenciaram que o PVQ-21 não apreendeu 

os dez tipos motivacionais teorizados por Schwartz (2005), sendo mais adequado para 

expressar as dimensões de ordem superior listadas anteriormente. Por outro lado, o QVB-

I conseguiu representar adequadamente as seis subfunções valorativas propostas por 

Gouveia e seus colaboradores (Gouveia et al., 2008, 2010). 
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 A estrutura da teoria funcionalista de valores humanos na amostra de crianças 

também foi corroborada em um estudo realizado por Monteiro (2009) com o objetivo de 

analisar em que medida as atitudes e os comportamentos das crianças diante de alimentos 

saudáveis e não saudáveis são explicados pelos valores. Participaram 250 crianças com 

idade entre 9 e 12 anos e, novamente, a estrutura de valores foi confirmada, dispondo-se 

de acordo com as dimensões apresentadas pela teoria funcionalista dos valores. A seguir, 

visando facilitar a compreensão do leitor quanto à adaptação da medida de valores para 

amostra de crianças, segue um resumo dos valores segundo a teoria funcionalista dos 

valores.  

Tabela 3: Subfunções valorativas, seus tipos de motivador e orientação, e os marcadores 

valorativos do QVB-I. 

Subfunções 

valorativas 
Combinação Marcadores valorativos e descritores 

Experimentação 

Motivador 

humanitário e 

orientação 

pessoal 

Emoção. Desafiar o perigo, procurar novas aventuras; assistir 

ou fazer esportes de emoção, como corrida de bicicleta; e 

buscar aventuras, como viajar com amigos(as) ou 

acampar em florestas. 

Prazer. Aproveitar a vida, brincar e se divertir; comer e beber 

tudo o que gosta; e ir à praia, aos shoppings ou parques 

onde possa se divertir. 

Estimulação. Sempre fazer algo diferente, não estar 

parado(a); participar em todas as brincadeiras que puder; 

e estar sempre se divertindo, buscando o que fazer 

Realização 

Motivador 

materialista e 

orientação 

pessoal 

Poder. Ser o(a) chefe ou líder do grupo de amigos(as); 

mandar nos(as) outros(as) colegas; e ter poder para 

decidir as coisas. 

Prestígio. Saber que muita gente lhe conhece; receber elogios 

dos seus pais ou professores; e ser sempre escolhido(a) 

para representar os(as) seus(suas) colegas. 

Êxito. Ser o(a) vencedor(a) nas competições em que participe; 

ser o(a) número 1, o(a) melhor; e fazer as coisas melhor 

que os(as) demais colegas. 

Existência 

Motivador 

materialista e 

orientação 

central 

Saúde. Não ficar doente; estar sempre animado(a), com 

vontade de brincar; e evitar fazer coisas que prejudiquem 

à saúde. 

Estabilidade. Ter segurança em casa e na escola; saber que 

nunca vai faltar dinheiro ou comida para você; e saber 

que seus pais têm um trabalho seguro. 

Sobrevivência. Ter uma casa para morar com seus pais; ter 

água e comida sempre que necessite; e poder dormir bem 

todos os dias. 
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Suprapessoal 

Motivador 

humanitário e 

motivador 

central  

Arte. Ir a exposições de quadros e esculturas; ouvir música, ir 

ao teatro ou ao cinema; e aprender a desenhar e pintar. 

Conhecimento. Descobrir coisas novas sobre o mundo; 

procurar saber tudo sobre a origem do homem e do 

universo; e conhecer como são e funcionam as coisas. 

Igualdade. Querer que não haja diferença entre ricos e pobres, 

que todos sejam tratados igualmente; dar as mesmas 

oportunidades a todas as pessoas; e tratar igualmente 

meninos e meninas. 

Interativa 

Motivador 

humanitário e 

orientação social 

Afetividade. Ter uma relação de afeto profunda com seus(suas) 

irmãos(ãs) e/ou familiares; ter alguém com quem 

compartilhar suas alegrias, tristezas e segredos; e ter um(a) 

amigo(a) íntimo(a) em quem confiar. 

Convivência. Conviver bem com familiares e vizinhos; ter 

amigos(as) no colégio ou no bairro; e participar de 

atividades e brincadeiras com os(as) colegas. 

Apoio Social. Ser ajudado (a) pelos pais e familiares quando 

precise; ter alguém que cuide de você; e receber apoio 

dos amigos (as) em momentos difíceis. 

Normativa 

Motivador 

materialista e 

orientação social 

Obediência. Respeitar aos pais e aos mais velhos; obedecer aos 

seus professores e fazer os deveres de casa; e ser 

educado(a) e disciplinado(a). 

Religiosidade. Rezar, orar e ir à missa ou culto religioso; crer 

em Deus como o salvador da humanidade; e participar das 

atividades da Igreja. 

Tradição. Seguir as regras de boa educação e costumes da sua 

família; viver ou vestir do mesmo modo que seus pais; e 

seguir as normas de casa e da escola. 

 

 

 A partir dos estudos de valores com crianças, sabe-se que os pais investem muito 

na tentativa de influenciar os valores de seus filhos. Entretanto, seu sucesso é bastante 

limitado e a relação entre os valores dos pais e os valores das crianças está longe de ser 

perfeita (Homer, 1993; Knafo & Schwartz, 2001; Troll & Bengstson, 1979). No entanto, 

além de estudar as prioridades e a estrutura valorativa das crianças, é importante 

compreender a congruência dos valores entre pais e filhos. Assim, entende-se 

congruência de valores como a medida em que os pais e as crianças atribuem a mesma 

importância a um mesmo valor (Knafo & Schwartz, 2001). 

   Knafo e Schwartz (2004) realizam uma pesquisa com o objetivo de examinar a 

relação entre a formação de identidade e a congruência de valores entre pais e filhos. 
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Participaram do estudo 267 crianças que eram solicitadas a responder o PVQ – 40 

pensando nos seus próprios valores e os valores percebidos em seus pais, e os pais 

relataram seus valores e os valores almejados para seus filhos. Os resultados indicaram 

que os filhos internalizam mais os valores que percebiam como sendo priorizados por 

seus pais do que os valores almejados por eles.  

 Em resumo, diante do anteriormente exposto, observa-se que os valores humanos 

compreendem um construto que influencia em atitudes e ações humanas, servindo como 

padrões avaliativos do comportamento. Desta forma, parece ser que estudar a maneira 

como eles influenciam os comportamos dos indivíduos, independentemente da sua fase 

de desenvolvimento, é de suma relevância para os estudos sobre comportamentos pró e 

antissociais, a exemplo do bullying. O foco deste estudo, entretanto, tem sido em jovens 

infantes, crianças e adolescentes.   
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PARTE 2: ESTUDO EMPÍRICO 
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CAPÍTULO 4. MEDIDAS E CORRELATOS DO BULLYING 
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 Nos capítulos precedentes, procurou-se apresentar as definições e os atores 

envolvidos no bullying, conceituando e expondo algumas teorias e características 

implicadas no processo de socialização e discorrendo, brevemente, sobre os principais 

modelos teóricos dos valores humanos, com ênfase na Teoria funcionalista dos valores 

(Fischer, Milfont, & Gouveia, 2011), que é a perspectiva adotada na presente dissertação.  

 No capítulo que se segue, o propósito principal é reunir evidências empíricas que 

permitam testar as hipóteses elaboradas neste estudo, considerando como participantes 

pais ou responsáveis e estudantes de instituições públicas e privadas de ensino de João 

Pessoa (PB). Concretamente, o capítulo é organizado de forma a contemplar dois 

objetivos principais: (a) elaboração e conhecimento de evidências de validade de 

instrumentos empregados na mensuração dos construtos estudados (bullying, valores e 

estilos parentais) e (b) a análise dos correlatos valorativos do bullying.  

 

4.1. Introdução 

 Como descrito nos capítulos anteriores, pesquisas empíricas têm demonstrado que 

as interações estabelecidas entre pais e filhos são importantes para o processo de formação 

da personalidade, das capacidades e do senso de responsabilidade que o indivíduo levará 

ao longo da vida, interferindo significativamente em seus valores e comportamentos (e.g. 

bullying) (França, 2011; Knafo, 2003).  

 Em busca realizada na base de dados Google Acadêmico (2012) com a palavra- 

chave “escala de bullying”, tendo por referência os últimos cinco anos, foram 

identificadas apenas cinco publicações (artigos), sendo uma direcionada a construção e 

validação de uma medida de bullying para uma amostra específica de estudantes 

universitários (Jesus, Nave, & Matos, 2010), o que ressalta a incipiência de instrumentos 

que avaliem empiricamente este construto na população infantil. Portanto, partindo do 
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marco teórico anteriormente apresentado, pensou-se na presente dissertação. Esta teve 

como objetivo geral analisar a relação entre os valores humanos e o comportamento de 

bullying de pais e filhos, dedicando-se também a elaboração e validação de medidas 

relacionadas ao comportamento de bullying direcionadas para amostra de infantes.  

Foram formuladas hipóteses específicas sobre as medidas empregadas, 

objetivando-se, primeiramente, reunir evidências de validade e precisão de uma medida 

de bullying (Escala Califórnia de Vitimização do Bullying - ECVB, elaborada por Felix, 

Sharkey, Green, Furlong, & Tanigawa, 2011), seguida pela elaboração de um instrumento 

baseado nas características de potenciais vítimas de bullying e pela verificação dos 

parâmetros psicométricos das medidas de valores humanos e estilos parentais. Por fim, 

pretende-se conhecer os correlatos valorativos do bullying e o poder preditivo dos valores 

frente a este construto.     

 

4.2. Método 

4.2.1. Delineamento e Hipóteses 

O presente estudo compreendeu um delineamento correlacional, do tipo ex post 

facto. Em função dos objetivos anteriormente descritos, foram formuladas seis hipóteses: 

Hipótese 1. As pontuações em valores dos filhos serão congruentes com aquelas 

dos valores percebidos em seus pais. 

Incluir esta hipótese sobre a congruência dos valores entre pais e filhos pareceu 

coerente, tendo em vista que diversos estudos (Barni, Ranieri, Scabini, & Rosnati, 2011; 

Cashmore & Goodnow, 1985; Knafo, 2004; Knafo & Schwartz, 2004; 2009) verificaram 

que a congruência dos valores é determinada por um processo de internalização dividido 

em duas fases, uma relacionada a como as crianças percebem os valores endossados por 

seus pais e a outra se estas os aceitam como seus próprios valores. Assim, quanto maior 
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for esta relação, mais elevada é a congruência valorativa.  Neste sentido, pretende-se 

testar esta hipótese baseada na Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 

2012).  

Hipótese 2. As pontuações dos filhos na dimensão de estilo parental autoritária 

se correlacionarão positivamente com aquelas nos valores pessoais (experimentação e 

realização) almejados pelos pais para seus filhos. 

Hipótese 3. A correlação entre as pontuações nos valores pessoais e sociais 

percebidos nos pais e mães e priorizados pelos filhos será moderada pela dimensão do 

estilo parental afetividade da mãe.  

Justifica-se a construção destas hipóteses devido ao fato de os estilos parentais se 

correlacionarem com diversos comportamentos dos filhos (e.g., condutas antissociais e 

delitivas, ajustamento escolar) e, especialmente, com suas prioridades valorativas (Knafo, 

2003; Knafo & Schwartz, 2004). De acordo com alguns estudos (Altemeyer, 1998; 

Peterson et al., 1997; Rohan & Zanna, 1996), pais autoritários almejam que seus filhos 

priorizem mais valores de tradição, conformidade e poder, quando comparados aos pais 

não autoritários (Knafo, 2003). No caso da Teoria Funcionalista, estes valores são bem 

representados pelas metas pessoais (o indivíduo por si mesmo).   

Hipótese 4. As pontuações dos pais e dos filhos nas atitudes positivas frente a 

potenciais alvos de bullying se correlacionarão diretamente entre si. 

Hipótese 5. As pontuações dos filhos no bullying se correlacionarão diretamente 

com aquelas em valores pessoais (experimentação e realização). 

Hipótese 6. As pontuações dos filhos no bullying se correlacionarão 

negativamente com suas pontuações em valores sociais (interativa e normativa). 

Hipótese 7. As pontuações dos filhos em valores pessoais e sociais predirão o 

comportamento de bullying.  
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4.2.2. Participantes 

 O presente estudo contou com a participação de 1.007 pessoas de João Pessoa 

(PB), sendo 623 estudantes, com idade média de 13,1 anos (DP = 1,88; amplitude de 9 a 

16 anos), a maioria de escolas públicas (68,5%), católica (59,4%) e do sexo feminino 

(52,9%), e com 384 pais/responsáveis, com idade média de 40,5 anos (DP = 8,46; 

amplitude de 18 a 70 anos), a maioria do sexo feminino (78,8%) e católica (64,8%). Após 

emparelhamento dos participantes, restaram 351 pares (pais – filhos).  Tratou-se de uma 

amostra de conveniência (não-probabilística), buscando diversificar os participantes em 

virtude dos estabelecimentos de ensino (público/privado). 

 

4.2.3. Instrumentos 

 Cada participante recebeu um livreto contendo as seguintes medidas (dependo do 

grupo ao qual pertence - pais/filho). 

Escala de Atitudes Positivas Frente a Potenciais Alvos de Bullying (EAFPAB). 

Esta medida é composta por 25 itens elaborados para a presente dissertação, de acordo 

com a literatura, sobre vítimas de bullying (Antunes & Zuin, 2008). Os participantes 

responderam em escala de 6 pontos, variando de 1 Discordo totalmente a 6 Concordo 

totalmente, com a finalidade de avaliar a percepção dos participantes frente a pessoas com 

características que as deixam mais propensas a serem alvos de bullying (Anexo 1).  

Escala Califórnia de Vitimização do Bullying (ECVB; Felix, Sharkey, Green, 

Furlong, & Tanigawa, 2011). Neste instrumento, formado por sete itens, os participantes 

são questionados sobre a frequência com que sofrem uma série de ações consideradas 

exemplos de comportamentos de bullying, respondendo de acordo com uma escala de 5 

pontos, variando de 0 Nunca a 4 Várias vezes durante a semana. Em seguida são 

convidados a indicar se consideraram estes comportamentos intencionais e importantes 
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(se os magoaram), respondendo sim ou não. Além destas questões, o ECVB avalia o 

desequilíbrio de poder entre vítima e agressor por meio de 10 adjetivos [por exemplo, 

popular, esperto(a) e bonito], pedindo que as pessoas se comparem com a "principal 

pessoa que fez tais coisas", respondendo em escala de 3 pontos (menos do que eu, 

parecido comigo e mais do que eu) (Anexo 2).   

Questionário de Percepção dos Pais (QPP). Foi originalmente construída por 

Pasquali e Araújo (1986), revisada por Schneider (2001) tendo como objetivo avaliar a 

percepção que os filhos tem de seus pais (pai e mãe). Utiliza-se neste estudo a versão 

reduzida de quarenta (40) itens, dividida em duas partes (paterna e materna) de vinte (20) 

itens cada, sendo que a metade expressa a percepção de afetividade (por exemplo, Fica 

feliz de me ver quando volto da escola ou de um passeio; Consola-me quando estou com 

medo) e a outra metade a percepção de disciplina, autoridade (por exemplo, Acha que 

deve me castigar para me corrigir e melhorar; Fica sempre me lembrando das coisas 

que não posso fazer). Estes são respondidos em escala de sete pontos, variando de 1 Nada 

aplicável a 7 Totalmente aplicável. Schneider (2001) identificou dois fatores: afetividade 

e autoridade com Alfas de Cronbach, respectivamente, 0,86 e 0,85 (pais) e 0,77 e 0,73 

(mães) (Anexo 3 e 4). 

Questionário dos Valores Básicos (QVB). Este é composto por 18 itens ou valores 

específicos (por exemplo, Emoção. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras; 

Religiosidade. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a vontade de 

Deus), que são respondidos em escala de sete pontos, variando de 1 (Totalmente não 

importante) a 7 (Extremamente importante), segundo a medida que o respondente o 

considere importante como um princípio que guia sua vida (Gouveia, 2012). Estes valores 

são distribuídos em seis subfunções valorativas: experimentação, realização, existência, 

suprapessoal, interativa e normativa. Esta medida apresenta evidências de validade e 
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precisão no âmbito nacional e internacional. No Brasil são identificados alfas de 

Cronbach variando de 0,48 (experimentação, realização, interativa) a 0,57 (normativa) 

(Gouveia, 2012) e na Espanha valores de 0,52 (suprapessoal) a 0,66 (realização) (Gouveia 

et al., 2010), considerados aceitáveis para fins de pesquisa (Clark & Watson, 1995) 

(Anexo 5).  

Questionário dos Valores Básicos – Infantil (QVB-I). Esta medida foi adaptada 

por Gouveia, Milfont, Soares, Andrade e Lauer-Leite (2011), considerando aquela 

elaborada para adultos por Gouveia (2003). É composta por 18 itens (por exemplo, Saúde. 

Não ficar doente; estar sempre animado(a), com vontade de brincar; e evitar fazer coisas 

que prejudiquem a saúde; Artes. Ir a exposições de quadros e esculturas; ouvir música, 

ir ao teatro ou ao cinema; e aprender a desenhar e pintar), três para cada uma das 

subfunções valorativas descritas anteriormente. Os participantes devem indicar a 

importância que cada valor tem em sua vida, de acordo com escala de cinco pontos, 

representados por feições de bonecos e números, variando de 1 (Nenhuma importância) 

a 5 (Máxima importância). No presente estudo esta medida foi ministrada com os 

participantes com idade igual ou inferior a 13 anos. Na literatura, identificam-se 

indicadores satisfatórios quanto as evidências validade e precisão da medida, com alfas 

de Cronbach variando de 0,72 (interativa) a 0,51 (suprapessoal) (Gouveia et al., 2011) 

(Anexo 6).  

Cenários de bullying no Contexto Escolar. Apesar do número de estudos relativos 

ao bullying ter crescido, identifica-se uma escassez de trabalhos dedicados à elaboração 

ou adaptação de uma medida direcionada a analisar a temática segundo a visão de pais ou 

responsáveis. Neste sentido, com a finalidade de identificar qual o posicionamento dos 

pais em situações específicas de alunos expostos a esse tipo de violência, elaboraram-se 

cenários em que estudantes com diversas características (por exemplo, ser emos, 
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educados ou apresentar dificuldade de aprendizagem) são vítimas de bullying, sendo 

solicitado que os pais se posicionem quanto à ação dos agressores. Esta medida é 

composta por 24 itens respondidos em escala de diferencial semântico, que varia em seis 

pontos (1 a 6) (Anexo 7). 

Perguntas demográficas. Os participantes responderam perguntas para 

caracterização da amostra (idade, sexo, religião) e relacionadas ao seu nível de 

conhecimento sobre o bullying (por exemplo, já ouviu falar no termo “bullying”) (Anexo 

8 e 9).  

 

4.2.4. Procedimento 

Inicialmente, entrou-se em contato com os responsáveis das instituições de ensino, 

procurando obter permissão para aplicação dos questionários. Neste momento, 

apresentaram-se os objetivos da pesquisa e, após consentimento, combinou-se o melhor 

horário para realização da coleta de dados. Os participantes com 18 anos ou mais 

assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 10), que foi substituído 

por declaração de responsabilidade de pais ou diretores de escolas, com pessoas de menor 

idade (Anexo 11). No caso dos estudantes, a aplicação foi efetuada por cinco 

colaboradores devidamente aptos em ambiente coletivo de sala de aula, mas 

individualmente. Enfatizou-se o caráter voluntário e a garantia do anonimato e sigilo da 

participação. Foram necessários, em média, 30 minutos para concluir esta atividade. 

Quanto à aplicação com os pais ou responsáveis, os alunos foram instruídos a entregar e 

solicitar aos pais que respondessem o instrumento. Marcou-se uma data para devolução 

dos mesmos, sendo necessário reiterar o pedido de retorno três vezes com o intuito de 

aumentar a taxa de devolução. Também foram assegurados todas as recomendações éticas 

relacionadas à pesquisa com seres humanos, conforme o disposto nas resoluções 196/96 



107 
 

e 251/97, sendo o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – Plataforma Brasil 

(Parecer nº 88.166/2012) (Anexo 12). 

 

4.2.5. Análise dos dados 

Os dados foram analisados por meio dos softwares SPSS e AMOS (versões 18). 

Com o primeiro foi possível calcular estatísticas descritivas, consistência interna (alfas 

de Cronbach) das subfunções valorativas, correlações e o escalonamento 

multidimensional (MDS) confirmatório (algoritmo PROXSCAL). Os valores foram 

inicialmente transformados em pontuações z antes de criar a matriz de distância entre 

eles. Em seguida, definiu-se a organização espacial dos valores baseado na teoria de 

valores empregada na presente dissertação, com as subfunções assumindo os seguintes 

parâmetros para a dimensão tipo de orientação: experimentação [1,0], realização [1,0], 

existência [0,0], suprapessoal [0,0], interativa [-1,0] e normativa [-1,0]; no caso da 

dimensão tipo de motivador, os parâmetros assumidos pelas subfunções foram: 

experimentação [0,5], realização [-0,5], existência [-1,0], suprapessoal [1,0], interativa 

[0,5] e normativa [-0,5]. Neste sentido, cada valor foi forçado a ocupar uma posição 

específica no espaço. Assumiu-se o nível ordinal de medida, permitindo break ties. O 

coeficiente Phi de Tucker foi utilizado como medida de ajuste do modelo, aceitando-se 

valores de 0,90 ou superiores (van de Vijver & Leung, 1997). Por sua vez, o segundo 

software (AMOS) foi empregado para realização de análises fatoriais confirmatórias, 

considerando os seguintes indicadores de ajuste (Byrne, 1989; Garson, 2003; Hu & 

Bentler, 1999):  

A razão χ²/g.l. (graus de liberdade). Esta é considerada uma qualidade subjetiva 

de ajuste. Um valor entre dois e três é recomendável, sendo aceitos valores de até cinco, 

como indicando a adequação do modelo teórico para descrever os dados.  
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O Goodness-of-Fit Index (GFI) e o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) são 

indicadores de ajuste que refletem a proporção de variância-covariância nos dados 

explicada pelo modelo. Seus valores variam de 0 a 1, sendo recomendáveis aqueles de 

0,90 ou superiores.  

O Comparative Fit Index (CFI) é um índice comparativo, adicional, de ajuste ao 

modelo, com valores mais próximos de 1 expressando melhor ajuste. Admitem-se, 

comumente, valores próximos a 0,90 como referência de um modelo ajustado.  

A Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA) e seu intervalo de 

confiança de 90% (IC90%), baseia-se nos residuais; valores altos são indicação de um 

modelo não ajustado. Portanto, valores entre 0,05 e 0,08 são recomendáveis, admitindo-

se até 0,10.  

 

4.3. Resultados 

As análises dos dados foram realizadas em dois blocos: (1) parâmetros 

psicométricos das medidas e (2) análise dos correlatos do bullying e os valores humanos. 

Primeiramente, avaliam-se as evidências de validade e precisão de algumas medidas que 

foram construídas e adaptadas. Em seguida, pretendeu-se conhecer os correlatos do 

comportamento de bullying com os valores humanos e os estilos parentais na amostra de 

pais e filhos. Portanto, procura-se, a seguir, descrever separadamente tais resultados. 

 

4.3.1. Parâmetros Psicométricos das Medidas 

Os seguintes instrumentos são analisados: Questionário dos Valores Básicos 

(QVB), Questionário dos Valores Básicos - Infantil (QVB-I), Escala de Atitudes 

Positivas Frente a Potenciais Alvos de Bullying (EAFPAB) e Questionário de Percepção 

dos Pais (QPP). A seguir, com base nas amostras descritas anteriormente e atendendo ao 
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tipo de questionário que cada uma respondeu, são avaliadas as evidências de validade e 

precisão para cada um dos instrumentos. 

 

4.3.1.1. Medidas de Valores 

 Apesar dos instrumentos de valores empregados apresentarem estudos que 

corroboram sua adequação psicométrica (Gouveia, 2012; Gouveia et al., 2011), optou-se 

por avaliar as evidências de validade e precisão de cada medida, considerando a amostra 

de jovens do presente estudo. Neste sentido, levando em consideração os participantes 

que responderam o QVB (N = 785) e o QVB-I (N = 227), descrevem-se a seguir os 

resultados para cada um dos instrumentos. 

 

4.3.1.1.1. Questionário dos Valores Básicos (QVB) 

 Inicialmente, foi calculada a pontuação total média para cada uma das subfunções, 

como seguem em ordem decrescente: existência (M = 5,9, DP = 1,04), normativa (M = 

5,6, DP = 1,10), interativa (M = 5,5, DP = 1,10), suprapessoal (M = 5,5, DP = 1,07), 

realização (M = 4,8, DP = 1,14) e experimentação (M = 4,6, DP = 1,21) [Lambda de 

Wilks = 0,02; F (6, 779) = 5560,71, p < 0,001].  

Quanto aos indicadores de consistência interna, calcularam-se alfa de Cronbach 

(α), confiabilidade composta (CC) e homogeneidade (correlação média inter-itens, rm.i) 

para cada subfunção com os seguintes coeficientes: experimentação [α = 0,50, CC = 0,32 

e rm.i = 0,25, amplitude de 0,16 (emoção e sexualidade) a 0,33 (emoção e prazer)], 

realização [α = 0,51, CC = 0,42 e rm.i = 0,26, amplitude de 0,19 (poder e êxito) a 0,34 

(poder e prestígio)], existência [α = 0,64, CC = 0,54 e rm.i = 0,36, amplitude de 0,31 (saúde 

e sobrevivência) a 0,43 (estabilidade e sobrevivência)], suprapessoal [α = 0,49, CC = 

0,40 e rm.i = 0,24, amplitude de 0,21 (maturidade e beleza) a 0,27 (conhecimento e 
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maturidade)], interativa [α = 0,58, CC = 0,48 e rm.i = 0,31, amplitude de 0,31 (convivência 

e apoio social) a 0,36 (afetividade e apoio social)] e normativa [α = 0,62, CC = 0,53 e rm.i 

= 0,35, amplitude de 0,30 (religiosidade e tradição) a 0,45 (obediência e religiosidade)]. 

Todas as correlações inter-itens foram significativas (p < 0,05).  

Em seguida, com o propósito de testar a hipótese de conteúdo, procederam-se as 

análises fatoriais confirmatórias (AFC), comparando o modelo hexafatorial com 

modelos alternativos: unifatorial (todos os itens saturando em um fator), bifatorial (os 

valores sendo representados pelas dimensões materialista e humanitária; Inglehart, 

1991), trifatorial (assumindo que os fatores se organizam segundo os tipos de orientação 

pessoal, central e social; Schwartz, 1992) e o de pentafatorial (reunindo os valores 

centrais – existência e suprapessoal – em apenas um fator). Os resultados destas análises 

são descritos na Tabela 4 a seguir. 
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Tabela 4. Indicadores de Ajuste dos Modelos do Questionário dos Valores Básicos 

Modelos 
²  

(gl) 
GFI AGFI CFI 

RMSEA 

(IC 90%) 
ECVI CAIC ² (gl) 

Hexafatorial 
641,87 

(120) 
0,92 0,88 0,86 

0,074 

(0,069 – 0,080) 

0,949              

(0,852–1,055) 
1017,124 - 

Unifatorial 
939,07 

(135) 
0,87 0,83 0,78 

0,087 

(0,082 – 0,092) 

1,290           

(1,170–1,418) 

1215, 

036 

297,60* 

(15) 

Bifatorial 
935,47 

(134) 
0,87 0,83 0,78 

0,087 

(0,082 – 0,093) 

1,289      

 (1,170–1,417) 
1220,108 

293,60* 

(14) 

Trifatorial 
751,21 

(132) 
0,90 0,87 0,83 

0,077 

(0,072 – 0,083) 

1,058           

(0,953–1,172) 
1050,175 

109,34* 

(12) 

Pentafatorial 
664,50 

(125) 
0,91  0,88 0,85 

   0,074 

(0,069 – 0,080) 

0,965           

(0,867–1,073) 
1032,821 

22,63* 

(5) 

Notas: N = 785. ² = chi-quadrado, gl = graus de liberdade, GFI = Goodness-of-Fit Index, AGFI = Adjusted Goodness-

of-Fit Index, CFI = Comparative Fit Index, RMSEA = Root-Mean-Square Error of Approximation, IC90% = Intervalo 

de Confiança de 90%, ECVI = Expected Cross-Validation Index. * p < 0,001. 
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 Segundo os resultados da Tabela 4, observa-se que o modelo hipotetizado 

(hexafatorial) reuniu indicadores de ajuste aceitáveis: GFI = 0,92, AGFI = 0,88, CFI = 

0,86 e RMSEA = 0,074 (IC90% = 0,069-0,080). Contudo, seus índices foram próximos 

aos apresentados pelo modelo pentafatorial [GFI = 0,91, AGFI= 0,88, CFI = 0,85 e 

RMSEA = 0,074 (IC90% = 0,069-0,080)]. Quando comparados diretamente, o modelo 

hexafatorial se mostrou mais adequado [² (5) = 22,63, p < 0,001] que o pentafatorial; 

este resultado é ressaltado por seus valores de ECVIs: 0,949 e 0,965, respectivamente. 

Tal como observa-se na Tabela 4, estes modelos apresentam índices mais satisfatórios 

que os demais.   Estes resultados corroboraram a hipótese de conteúdo em que o modelo 

hexafatorial formado pelas seis subfunções (experimentação, realização, existência, 

suprapessoal, interativa e normativa) foi considerado o mais adequado. A seguir, na 

Tabela 5 são apresentadas as saturações (lambdas λ) de cada valor, por subfunção.  

Tabela 5. Subfunções, valores, estimativas e razão crítica (n = 785) 

Valores Humanos Estimativas (lambdas, )  

Subfunções Marcadores 
Não 

padronizados 
Padronizados 

Razão Crítica 

(Teste z) 

Experimentação 

Sexualidade 1,00 0,39 - 

Prazer 1,64 0,39 7,97* 

Emoção 1,28 0,47 7,21* 

Realização 

Êxito 1,00 0,53 - 

Prestígio 1,18 0,58 11,72* 

Poder 0,84 0,39 8,88* 

Existência 

Estabilidade 1,00 0,68 - 

Saúde 0,85 0,58 15,04* 

Sobrevivência 0,73 0,57 14,91* 

Suprapessoal 

Maturidade 1,00 0,57 - 

Beleza 0,93 0,45 11,63* 

Conhecimento 0,93 0,44 11,36* 

Interativa 

Afetividade 1,00 0,57 - 

Apoio social 0,94 0,56 12,54* 

Convivência 0,93 0,55 12,41* 

Normativa 

Religiosidade 1,00 0,59 - 

Obediência 1,09 0,72 14,67* 

Tradição 0,88 0,50 11,41* 

Nota: * estatisticamente diferente de zero, p < 0,001. 
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 De acordo com os resultados observados, os valores apresentaram saturações que 

variam de 0,39 (prazer, sexualidade, poder) a 0,72 (obediência), com um coeficiente 

médio de 0,53, sendo estatisticamente diferentes de zero (z ≠ 0; z > 1,96, p < 0,05) e 

sugerindo que os valores descrevem satisfatoriamente os construtos ou as subfunções 

valorativas analisadas. 

Quanto à hipótese de estrutura, que descreve a organização espacial dos valores, 

esperava-se que os mesmos se organizassem em um espaço bidimensional, definido pelas 

dimensões: tipo de orientação, representada pelos valores pessoais e sociais nas 

extremidades e centrais ao centro do espaço, e tipo de motivador, que prevê-se que os 

valores materialistas e idealistas se localizam em espaços distintos. Os resultados da MDS 

confirmatória são mostrados na Figura 4. 

 

Figura 4. Representação espacial dos valores básicos - QVB 

De acordo com a figura anterior, os valores se organizam conforme o esperado, 

sendo possível identificar claramente os valores pertencentes a cada uma das seis 

subfunções, assim como a coerência da estrutura com o tipo de orientação e tipo de 

motivador. Neste sentido, o modelo teórico apresenta resultados consistentes com os 
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dados obtidos empiricamente (Phi de Tucker = 0,94), corroborando a hipótese de 

estrutura. 

 

4.3.1.1.2. Questionário dos Valores Básicos-Infantil (QVB-I) 

 Com a finalidade de avaliar a consistência interna e as hipóteses de conteúdo e 

estrutura, foram realizadas as mesmas análises do tópico anterior. Neste momento, 

consideram-se os participantes que responderam a medida de valores em sua versão 

infantil (N = 218).   

No que diz respeito às estatísticas descritivas, foram calculadas pontuações totais 

médias de cada subfunção, organizadas em ordem decrescente: existência (M = 4,4, DP 

= 0,71), interativa (M = 4,3, DP = 0,75), normativa (M = 4,2, DP = 0,83), experimentação 

(M = 4,2, DP = 0,78), suprapessoal (M = 4,1, DP = 0,74) e realização (M = 3,2, DP = 

0,96) [Lambda de Wilks = 0,46; F (5, 213) = 50,459, p < 0,001]. 

Procurou-se, ainda, conhecer os indicadores de consistência interna (alfa de 

Cronbach, α) e a homogeneidade (correlação média inter-itens, rm.i) para cada subfunção, 

apresentado os seguintes coeficientes: experimentação [α = 0,48, CC = 0,45 e rm.i = 0,24, 

amplitude de 0,12 (emoção e prazer) a 0,33 (estimulação e prazer)], realização [α = 0,55, 

CC = 0,48 e rm.i = 0,31, amplitude de 0,23 (poder e prestígio) a 0,36 (poder e êxito)], 

existência [α = 0,48, CC = 0,39 e rm.i = 0,24 amplitude de 0,21 (saúde e sobrevivência) a 

0,27 (estabilidade e saúde)], suprapessoal [α = 0,33, CC = 0,27 e rm.i = 0,15, amplitude 

de 0,12 (igualdade e artes) a 0,19 (conhecimento e artes)], interativa [α = 0,58, CC = 0,48 

e rm.i = 0,31, amplitude de 0,29 (convivência e afetividade) a 0,34 (convivência e apoio 

social)] e normativa [α = 0,58, CC = 0,51 e rm.i = 0,33, amplitude de 0,28 (religiosidade e 

obediência) a 0,41 (obediência e tradição)]. Todas as correlações inter-itens foram 

significativas (p < 0,05). 
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No que se refere à hipótese de conteúdo, realizaram-se análises fatoriais 

confirmatórias, com a finalidade de comparar o modelo hexafatorial com modelos 

alternativos: unifatorial, bifatorial, trifatorial e pentafatorial.  Os resultados são descritos 

a seguir na Tabela 6. 
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 Tabela 6. Indicadores de Ajuste dos Modelos do Questionário dos Valores Básicos Infantil. 

Modelos 
²  

(gl) 
GFI AGFI CFI 

RMSEA 

(IC 90%) 
ECVI CAIC ² (gl) 

Hexafatorial 
225,03 

(120) 
0,90 0,85 0,85 

0,064 

(0,051 – 0,076) 

1,507              

(1,330–1,720) 
505, 641 - 

Unifatorial 
288,52 

(135) 
0,86 0,82 0,78 

0,072 

(0,061 – 0,084) 

1,661           

(1,454–1,905) 
518,366 

63,49* 

(15) 

Bifatorial 
280,49 

(134) 
0,86 0,83 0,79 

0,071 

(0,059 – 0,083) 

1,634      

 (1,430–1,873) 
516,720 

55,46* 

(14) 

Trifatorial 
283,83 

(132) 
0,86 0,82 0,78 

0,073 

(0,061 – 0,084) 

1,667           

(1,461–1,909) 
532,826 

58,80* 

(12) 

Pentafatorial 
232,29 

(125) 
0,89  0,85 0,85 

   0,063 

(0,050 – 0,075) 

1,494            

(1,315–1,710) 
525,979 

7,26** 

(5) 

Notas: N = 218. ² = chi-quadrado, gl = graus de liberdade, GFI = Goodness-of-Fit Index, AGFI = Adjusted Goodness-of-Fit 

Index, CFI = Comparative Fit Index, RMSEA = Root-Mean-Square Error of Approximation, IC90% = Intervalo de Confiança 

de 90%, ECVI = Expected Cross-Validation Index. * p < 0,001; ** p = 0,202. 
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De acordo com os resultados previamente descritos, observa-se que os coeficientes do modelo 

hipotetizado (hexafatorial) e o alternativo com cinco fatores apresentaram os melhores índices de 

ajuste, não sendo absurdo considerar a junção das subfunções existência e suprapessoal.  Apesar de 

o valor de ∆² apresentado pelo modelo pentafatorial não ser estatisticamente significativo (p = 

0,202), o modelo original apresenta índices um pouco mais satisfatórios (e.g., GFI = 0,90). Conforme 

apresentado na Tabela 7, as saturações (lambdas λ) dos valores para cada subfunção variam de 0,28 

(artes e poder) a 0,85 (prestígio) e coeficiente médio de 0,50, sendo todos os índices diferentes de 

zero (z ≠ 0; z > 1,96, p < 0,05). 

 

Tabela 7. Subfunções, valores, estimativas e razão crítica (N = 218) 

Valores Humanos Estimativas (lambdas, )  

Subfunções Marcadores 
Não 

padronizados 
Padronizados 

Razão Crítica 

(Teste z) 

Experimentação 

Estimulação 1,00 0,69  

Prazer 0,65 0,52 6,63* 

Emoção 0,53 0,31 4,06* 

Realização 

Êxito 1,00 0,35  

Prestígio 1,93 0,85 3,01** 

Poder 0,81 0,28 2,91** 

Existência 

Estabilidade 1,00 0,42  

Saúde 1,32 0,53 4,94* 

Sobrevivência 0,91 0,49 4,79* 

Suprapessoal 

Estabilidade 1,00 0,42  

Artes 0,91 0,28 3,93* 

Conhecimento 0,92 0,40 5,07* 

Interativa 

Afetividade 1,00 0,52  

Apoio social 0,93 0,55 6,14* 

Convivência 1,00 0,61 6,59* 

Normativa 

Religiosidade 1,00 0,47  

Obediência 1,13 0,67 5,47* 

Tradição 1,52 0,59 5,25* 

Nota: * estatisticamente diferente de zero, *p < 0,001. ** p < 0,05. 

No que se refere à hipótese de estrutura, que descreve como os valores se 

apresentam no espaço, esperava-se que estes se organizassem em um espaço 
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bidimensional, representado pelas dimensões tipo de orientação (pessoal, central e social) 

e tipo de motivador (materialista e humanitário). Os resultados correspondentes são 

mostrados na Figura 5 a seguir. 

 

Figura 5. Representação espacial dos valores básicos - QVB-I 

Diante dos resultados da figura acima, parece plausível a representação proposta 

que obteve um Phi de Tucker de 0,94 corroborando a hipótese de estrutura que permite 

identificar as seis subfunções e seus respectivos valores em um espaço bidimensional, 

resultantes da combinação das dimensões tipo de orientação e tipo de motivador. Deste 

modo, comprova-se que o modelo teórico apresenta resultados consistentes com a teoria 

empregada no presente estudo. 

 

4.3.1.2. Medidas de Bullying 

 Neste momento são apresentados os parâmetros psicométricos das medidas 

relacionadas aos comportamentos de bullying. Especificamente, na avaliação da Escala 

de Atitudes Positivas Frente a Potenciais Alvos de Bullying (EAFPAB) são consideradas 

as amostras de pais/responsáveis (N = 384) e filhos (N = 619). Enquanto que nas análises 
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com a Escala Califórnia de Vitimização do Bullying (ECVB) são analisados apenas os 

dados correspondentes aos filhos. Descrevem-se a seguir os resultados para cada um 

destes instrumentos. 

 

4.3.1.2.1.  Escala de Atitudes Positivas Frente a Potenciais Alvos de Bullying 

 Os resultados são apresentados em duas subseções, organizadas de acordo com as 

análises empregadas para o tratamento dos dados: primeiramente, trata-se do poder 

discriminativo dos itens e, logo em seguida, descrevem-se a análise fatorial exploratória 

e consistência interna. 

 

4.3.1.2.1.1. Poder Discriminativo dos Itens 

 Procedeu-se à análise do poder discriminativo com os itens deste instrumento, 

objetivando conhecer se estes diferenciam os respondentes que apresentam magnitudes 

próximas. Inicialmente, partindo do critério de mediana empírica para definir os grupos-

critério, somaram-se todos os itens obtendo uma pontuação total da escala por meio da 

qual se calculou o valor da mediana (MD = 61). Com base nela, definiram-se os grupos 

inferior e superior, de acordo com as pontuações totais dos participantes que se 

localizavam abaixo ou acima da mediana. Definidos os grupos, foi calculado um teste t 

de Student (amostras independentes) para cada item, comparando estas médias nos dois 

grupos (Tabela 8). 



120 
 

 

Tabela 8. Poder Discriminativo dos Itens da EEFPAB 

Itens 

              Grupos Critério 

Inferior Superior Contraste 

M DP M DP t gl p* 

1. A melhor pessoa para colocar apelido é a gorda. 1,45 0,93 2,48 1,39 -13,31 822 0,001 

2. A pessoa nerd fala mais do que deveria. 2,17 1,15 3,36 1,37 -14,50 953 0,001 

3. Um homem com cabelo de franja e brincos é para desconfiar. 2,23 1,25 3,47 1,35 -14,69 953 0,001 

4. É loucura usar roupas e cortes de cabelo excêntricos. 2,22 1,18 3,13 1,28 -11,46 953 0,001 

5. É reprovável uma mulher toda masculina, parecendo um homem. 2,68 1,40 3,64 1,43 -10,49 953 0,001 

6. É ridículo um homem todo magrinho, sem musculosos. 1,66 1,01 3,03 1,34 -17,83 876 0,001 

7. Gordinho é bom mesmo de a gente sacanear com a cara dele. 1,32 0,73 2,68 1,34 -19,45 730 0,001 

8. Homem medroso é a pior coisa que tem. 2,37 1,34 3,72 1,44 -14,91 944 0,001 

9. É melhor evitar uma pessoa que não sabe se vestir. 1,55 0,93 2,90 1,34 -18,12 843 0,001 

10. Homem que não briga ao menos uma vez na vida, é estranho. 1,69 1,19 3,01 1,45 -15,34 911 0,001 

11. Homem sensível é algo inadmissível. 1,62 0,94 3,01 1,40 -17,89 825 0,001 

12. Ir ao shopping ou à praia com uma pessoa gorda não é boa ideia. 1,32 0,73 2,64 1,37 -18,47 715 0,001 

13. Mulher gorda serve apenas para descontrair e rir um pouco. 1,30 0,70 2,57 1,34 -18,24 709 0,001 
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14. Mulher tem que ter rosto feminino, angelical. 2,38 1,42 3,86 1,47 -15,79 953 0,001 

15. O nerd atrapalha a aula, interferindo nas explicações dos 

professores. 
1,93 1,21 3,39 1,53 -16,31 899 0,001 

16. Sair com um amigo feio é pedir para passar vergonha. 1,35 0,74 2,77 1,41 -19,56 714 0,001 

17. Se o nerd é tão inteligente, deveria ficar em casa. 1,50 0,91 2,91 1,39 -17,93 802 0,001 

18. Ser gordo é ruim até como parceiro em uma festa, pois não deixa 

nada para nós. 
1,46 0,87 2,91 1,39 -19,26 789 0,001 

19. Uma pessoa feia não deveria nem ter nascido. 1,19 0,64 2,91 1,39 -14,83 694 0,001 

20. Uma pessoa que anda com uma roupa brega é algo horrível. 2,10 1,22 3,42 1,31 -15,97 953 0,001 

21. Um homem fraquinho é péssimo amigo e namorado. 1,49 0,91 2,90 1,42 -18,22 803 0,001 

22. Não é bom ter um amigo tímido, que não fala com ninguém. 1,87 1,09 3,15 1,41 -15,77 890 0,001 

23. Uma pessoa com a voz ou a cara feia é horrível. 1,76 1,08 3,28 1,40 -18,73 890 0,001 

24. O homem não tem que se vestir como mulher. 3,39 1,77 4,32 1,60 -8,52 945 0,001 

25. Não tem jeito de conviver bem com pessoas de outras classes (por 

exemplo, estudantil, econômica, social). 
1,48 0,92 2,72 2,72 -15,11 953 0,001 
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Os resultados observados na Tabela 8 comprovam que todos os itens discriminam 

estatisticamente (t > 1,96), sendo capazes de diferenciar participantes dos dois grupos 

(inferior e superior) que possuem pontuações próximas. Cumprida essa etapa das análises, 

partiu-se para verificação da estrutura fatorial desta medida.  

 

4.3.1.2.1.2. Análise Fatorial Exploratória 

Primeiramente, com a finalidade de se averiguar a fatorabilidade da matriz de 

correlação entre os itens deste instrumento, procedeu-se à comprovação do índice Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) e ao Teste de Esfericidade de Bartlett. No primeiro caso, 

consideram-se as correlações parciais entre os itens, devendo aceitar índices iguais ou 

superiores a 0,60. O segundo comprova a hipótese de que a matriz de covariância é uma 

matriz de identidade, com valores significativos (p < 0,05) indicando que esta deve ser 

rejeitada e, por conseguinte, confirmando a pertinência de se realizar a análise 

(Tabachnick & Fidell, 2007). Os resultados observados sugerem a adequação de se 

empregar a análise fatorial, sendo observados os seguintes índices: KMO = 0,94 e Teste 

de Esfericidade de Bartlett, χ² (300) = 7.438, 691, p < 0,001. 

Neste sentido, procedeu-se uma análise dos Componentes Principais (PC) sem 

fixar o número de fatores a extrair e a rotação. Foi possível identificar cinco componentes 

com valores próprios (eigenvalue) iguais ou superiores a 1 (Critério de Kaiser): 7,76; 

1,62; 1,18; 1,10 e 1,07, que explicaram conjuntamente 50,96% da variância total. Em 

seguida, por ser considerado um procedimento mais robusto, realizou-se a análise paralela 

(Critério de Horn), admitindo-se os parâmetros do banco de dados (1007 participantes e 

25 itens) e efetuando 1.000 simulações. O terceiro valor gerado pela análise paralela foi 

de 1,22, sendo superior ao terceiro valor próprio observado na PC (1,18), sugerindo a 

adoção de uma estrutura bifatorial.  
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Portanto, de acordo com o critério (Horn), realizou-se uma nova análise PC, 

fixando dois fatores, com rotação varimax. Não obstante, os resultados não corroboraram 

a estrutura bifatorial, visto que os achados não apresentam uma estrutura que viabilize 

uma compreensão clara dos dois componentes. Deste modo, optou-se por fixar a extração 

de um componente, cujos resultados são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Estrutura fatorial da Escala de Atitudes Positivas Frente a Potenciais Alvos de 

Bullying 

Conteúdo dos itens 
Cargas 

Fatoriais 

21 Um homem fraquinho é péssimo amigo e namorado. 0,66 

16 Sair com um amigo feio é pedir para passar vergonha. 0,65 

17 Se o nerd é tão inteligente, deveria ficar em casa. 0,63 

18 Ser gordo é ruim até como parceiro em uma festa, pois não 

deixa nada para nós. 
0,63 

23 Uma pessoa com a voz ou a cara feia é horrível. 0,63 

09 É melhor evitar uma pessoa que não sabe se vestir. 0,62 

12 Ir ao shopping ou à praia com uma pessoa gorda não é boa ideia. 0,62 

13 Mulher gorda serve apenas para descontrair e rir um pouco. 0,62 

Figura 6. Representação Gráfica dos Valores Próprios da EAFPAB 
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11 Homem sensível é algo inadmissível. 0,60 

06 É ridículo um homem todo magrinho, sem musculosos. 0,58 

07 Gordinho é bom mesmo de a gente sacanear com a cara dele. 0,57 

15 O nerd atrapalha a aula, interferindo nas explicações dos 

professores. 
0,57 

20 U 

 

ma pessoa que anda com uma roupa brega é algo horrível. 

0,56 

22 Não é bom ter um amigo tímido, que não fala com ninguém. 0,56 

14 Mulher tem que ter rosto feminino, angelical. 0,55 

19 Uma pessoa feia não deveria nem ter nascido. 0,55 

25 Não tem jeito de conviver bem com pessoas de outras classes 

(por exemplo, estudantil, econômica, social). 
0,55 

08 Homem medroso é a pior coisa que tem. 0,54 

03 Um homem com cabelo de franja e brincos é para desconfiar. 0,52 

02 A pessoa nerd fala mais do que deveria. 0,51 

10 Homem que não briga ao menos uma vez na vida, é estranho. 0,51 

04 É loucura usar roupas e cortes de cabelo excêntricos. 0,42 

01 A melhor pessoa para colocar apelido é a gorda. 0,41 

05 É reprovável uma mulher toda masculina, parecendo um 

homem. 
0,40 

24 O homem não tem que se vestir como mulher. 0,28 

 Número de itens 24 

 %Variância explicada 7,75 

 Alfa de Cronbach 0,91 

 

 De acordo com os valores apresentados pela Tabela 9, fica evidente que a escala 

possui uma estrutura unifatorial, que agrupa 24 itens com valor próprio de 7,75, 

explicando 31% da variância total e com saturações variando de 0,40 (Item 05. É 

reprovável uma mulher toda masculina, parecendo um homem) a 0,65 (Item 21. Um 

homem fraquinho é péssimo amigo e namorado). Optou-se por selecionar itens com 

cargas fatoriais acima de 0,30 e que saturassem em apenas um fator. Sua consistência 

interna foi verificada por meio do alfa de Cronbach (α = 0,91) e da correlação média 

item-total (rmi = 0,29), neste caso variando de 0,10 (Itens 5 e 9) a 0,52 (Itens 12 e 13). 
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4.3.1.2.2.  Escala Califórnia de Vitimização do Bullying  

 Inicialmente, buscou-se explorar a estrutura fatorial da ECVB por meio de uma 

análise de Componentes Principais (PC). Com o objetivo de verificar a adequação de se 

realizar uma PC, sem fixar o número de fatores e a rotação, com a matriz de correlação 

correspondente aos seus sete itens da ECVB, tomaram-se como referência os indicadores 

de KMO (0,82) e o Teste de Esfericidade de Bartlett [χ² (21) = 866, 574, p < 0,001], cujos 

resultados apoiam a realização desta análise, permitindo identificar um único fator com 

valor próprio (eigenvalue) superior a 1 (2,95) (Critério de Kaiser), explicando 42,1% da 

variância total. A seguir, tem-se a representação gráfica dos valores próprios (Critério de 

Cattell). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com base na Figura 7, verifica-se que somente um componente se sobressai 

dos demais, tal como ressaltado pelo “cotovelo” que se configura a partir do segundo 

valor próprio. Desta forma, ao tracejar uma linha pontilhada pode-se observar que os 

demais valores próprios quase não se diferenciam dos demais, corroborando a existência 

de uma estrutura unifatorial. Não obstante, apesar de estes resultados corroborarem a 

Figura 7. Representação Gráfica dos Valores Próprios da ECVB 
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unidimensionalidade da medida, optou-se por realizar uma análise mais robusta, a análise 

paralela (AP) (Critério de Horn). Conforme o resultado, a partir do segundo componente 

o valor próprio observado (0,85) foi inferior ao simulado (1,08) sugerindo a extração de 

um único componente. 

 

Tabela 10. Estrutura Fatorial da Escala Califórnia de Vitimização do Bullying - ECVB 

Itens Conteúdo dos itens Carga h² 

05 Você foi ameaçado por seu(s) colega(s)? 0,75 0,56 

04 Você foi empurrado ou agrediu fisicamente? 0,71 0,51 

07 
Você teve comentários sexuais ou gestos correspondentes 

dirigidos a você? 
0,64 0,41 

03 
Você foi deixado de fora do grupo ou ignorado por seu(s) 

colega(s)? 
0,63 0,40 

02 
Você teve rumores, boatos ou fofocas espalhados sobre 

você por seu(s) colega(s) pelas suas costas? 
0,60 0,36 

06 
Você teve suas coisas roubadas ou danificadas por seu(s) 

colega(s)? 
0,60 0,36 

01 Você foi provocado ou apelidado por seu(s) colega(s)? 0,58 0,34 

Número de itens                                          7 

Valor Próprio                                                  2,95 

% de variância                                              42,1 

alfa de Cronbach                                                  0,75 

 

  Segundo a Tabela 10, a estrutura da medida é representada por um componente, 

que emergiu tal como o modelo teórico que a fundamenta. Todos os itens apresentam 

saturações superiores a 0,40, variando de 0,58 [Item 01 - Você foi provocado ou apelidado 

por seu(s) colega(s)?] a 0,75 [item 05 - Você foi ameaçado por seu(s) colega(s)?].  
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Quanto à consistência interna da medida, calcularam-se os valores de alfa de 

Cronbach (α = 0,75) e homogeneidade (correlação média inter-itens, rm.i = 0,32), esta 

variando de 0,20 (Itens 3 e 7) a 0,54 (Itens 4 e 5), que apresentaram valores satisfatórios.  

 

4.3.1.3. Estilos Parentais 

 No presente estudo também foram consideradas medidas para avaliar a percepção 

que os filhos possuem de seus pais (pai e mãe). Neste sentido, utilizou-se o Questionário 

de Percepção dos Pais em sua versão reduzida, constituída por 40 itens divididos em duas 

partes, uma em que o filho (a) respondeu tendo em consideração o que pensa sobre sua 

figura paterna e a outra partindo da sua percepção acerca da figura materna. Dos itens que 

compuseram a escala, dez itens abordaram atitudes disciplinadoras (autoridade) e outros 

10 tratam dos comportamentos responsivos dos pais (afetividade). Optou-se por realizar 

uma Análise de Componentes Principais (PC) com rotação varimax, fixando a extração 

de dois fatores, conforme teoricamente esperado (afetividade e autoridade). A seguir, são 

apresentados os resultados das análises empregadas para avaliar as evidências de validade 

e precisão desta escala, considerando cada versão especifica. 

 

4.3.1.3.1. Questionário de Percepção dos Pais – Versão Pai (QPP-P) 

Primeiramente, comprovou-se a adequação de empregar a análise de 

Componentes Principais (PC) para tratar os dados, tendo sido observado indicadores 

satisfatórios: KMO = 0,90 e Teste de Esfericidade de Bartlett (190) = 3802,253, p < 0,001 

identificando dois componentes com valores próprios superiores a 1 (Critério de Kaiser). 

De acordo com o scree plot, também foram identificados dois componentes, como pode 

ser observado na figura a seguir.    
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Procedeu-se então à análise de PC, fixando a extração de dois fatores e a rotação 

varimax. Os componentes identificados permitiram explicar conjuntamente 41,7% da 

variância total, tendo uma estrutura fatorial distribuída equitativamente entre os dois 

componentes de percepção dos pais. Ressalta-se que apenas um item (18 - Não parece 

notar muito se me comporto bem em casa ou me saio bem na escola) não apresentou 

saturação superior a│0,30│. Os resultados desta análise são resumidos na Tabela 11.  

 

  

Figura 8. Representação Gráfica dos Valores Próprios do QPP-P 
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Tabela 11. Estrutura Fatorial do Questionário de Percepção dos Pais - Pai. 

ITENS CONTEÚDO DOS ITENS 
COMPONENTES  

I II 

10 Procura me animar quando estou triste 0,77* 0,13 

11 É fácil conversar com ele 0,72* 0,09 

20 
Fica feliz de me ver quando volto da escola ou de algum 

passeio 
0,72* 0,17 

08 
Faz-me sentir melhor depois que falo com ele sobre meus 

problemas 
0,71* 0,16 

15 Diz-me quando gosta de mim 0,71* 0,16 

13 É muito interessado naquilo eu aprendo na escola 0,64* 0,20 

06 Passa muito tempo comigo 0,64* 0,22 

17 Aceita minhas opiniões mesmo quando diferem das suas 0,62* 0,03 

12 Gosta de falar comigo a respeito do que lê 0,61* 0,19 

16 Permite que eu receba meus amigos em casa 0,54* 0,06 

02 Está sempre me dizendo como devo me comportar 0,16 0,70* 

05 
Acredita que todos os meus comportamentos maus devem 

ser castigados de alguma forma 
0,06 0,66* 

19 Castiga-me quando eu não o obedeço 0,15 0,65* 

09 Acha que devo obedecer todas as suas ordens 0,18 0,64* 

01 Fica sempre me lembrando das coisas que não posso fazer 0,12 0,62* 

07 Não esquece facilmente as coisas que eu faço errado 0,16 0,60* 

04 É durão comigo -0,17 0,58* 

03 
Quando estou fora de casa quer saber exatamente onde 

estou e o que estou fazendo 
0,31 0,53* 

14 
Não quer se incomodar de fazer com que suas regras sejam 

obedecidas 
0,18 0,36* 

18 
Não parece notar muito se me comporto bem em casa ou 

me saio bem na escola 
0,17 0,24 

Número de itens                                                                      10                  9  

Valor Próprio                                                                         5,95             2,39        

% de variância  24,0             17,7 

Alfa de Cronbach    0,87            0,79 

Nota: * Item com saturação igual ou superior a |0,30| no fator teórico correspondente (critério de seleção). 
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De acordo com a Tabela 11, os itens apresentaram saturações que variam de 0,36 

(Não quer se incomodar de fazer com que suas regras sejam obedecidas) a 0,77 (Procura 

me animar quando estou triste), sendo cada componente descrito a seguir: 

Componente I – Afetividade. Este componente agrupou 10 itens, com saturações 

variando de 0,54 (Permite que eu receba meus amigos em casa) a 0,77 (Procura me 

animar quando estou triste). Seu valor próprio foi de 5,95, explicando 24,0% da 

variância. A consistência interna do instrumento foi mensurada por meio do alfa de 

Cronbach (α = 0,79) e da homogeneidade - correlação média inter-item [rm.i = 0,29; 

(amplitude de 0,22 Itens 12 e 16) a 0,56 Itens 10 e 11]. 

Componente II – Autoridade. Este reuniu 9 itens, com saturações variando de 

0,24 (Não parece notar muito se me comporto bem em casa ou me saio bem na escola) a 

0,70 (Está sempre me dizendo como devo me comportar). O valor próprio foi de 2,39, 

explicando 17,7% da variância. A consistência interna do instrumento foi mensurada por 

meio do alfa de Cronbach (α = 0,87) e da homogeneidade - correlação média inter-item 

[rm.i = 0,41; (amplitude de 0,12 Itens 09 e 14) a 0,49 Itens 01 e 02].  

 Apesar das análises indicarem a presença de dois componentes, optou-se por 

calcular a consistência interna do instrumento considerando o conjunto dos 19 itens, 

sendo o resultado do alfa de Cronbach é de 0,87.  
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4.3.1.3.2. Questionário de Percepção dos Pais – Versão Mãe (QPP-M) 

A adequação de se realizar uma análise de Componentes Principais (PC) com os 

itens desta medida foi previamente avaliada. Os resultados a respeito foram favoráveis 

para realização deste tipo de análise estatística: KMO = 0,92 e Teste de Esfericidade de 

Bartlett (190) = 4876,064, p < 0,001. Por meio do scree plot, foram identificados dois 

componentes, como pode ser observado na figura a seguir.    

 

Neste caso, também optou-se por realizar uma análise de PC fixando a extração 

de dois fatores e a rotação varimax. Os dois componentes encontrados permitiram 

explicar conjuntamente 47,0% da variância total, apresentando uma estrutura bifatorial. 

A percepção das mães. Os principais resultados são apresentados na Tabela 12.  

  

Figura 9. Gráfico dos valores próprios do QPP-M 
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Tabela 12. Estrutura Fatorial do Questionário de Percepção dos Pais - Mãe 

ITENS CONTEÚDO DOS ITENS 
COMPONENTES  

I II 

13 Procura me animar quando estou triste.  0,81* 0,12 

07 Consola-me quando estou com medo.  0,76* 0,07 

04 Tenta ser minha “amiga” ao invés de uma “chefe”.  0,75* 0,04 

18 Gosta de discutir os assuntos e conversar comigo.  0,73* 0,15 

14 É fácil conversar com ela.  0,72* -0,03 

01 Fica feliz de me ver quando volto da escola ou de um passeio.  0,70* 0,19 

08 Quer saber realmente como penso sobre certos acontecimentos.  0,70* 0,15 

20 É muito interessada naquilo que aprendo na escola. 0,64* 0,22 

02 Passa muito tempo comigo.  0,63* 0,21 

12 Gosta de falar comigo a respeito do que lê.  0,59* 0,20 

05 
Gostaria que eu ficasse mais em casa onde ela pode cuidar de 

mim.  
0,50* 0,32* 

06 
Quando estou fora de casa quer saber realmente onde estou e o 

que estou fazendo.  
0,44* 0,40* 

15 Castiga-me quando eu não a obedeço.  0,15 0,76* 

10 Acha que deve me castigar para me corrigir e melhorar.  0,09 0,75* 

19 
Acredita que todos os meus comportamentos maus devem ser 

castigados de alguma forma.  
0,15 0,73* 

09 Castiga-me severamente.  0,01 0,71* 

16 Está sempre me dizendo como devo me comportar.  0,16 0,61* 

17 
Se eu quebro uma promessa fica por algum tempo sem confiar 

em mim.  
0,02 0,58* 

03 Fica sempre me lembrando das coisas que não posso fazer.  0,21 0,51* 

11 
Não parece notar muito se me comporto bem em casa ou me 

saio bem na escola.  
0,08 0,32* 

Número de itens    10                  8  

Valor Próprio                                                                              6,82            2,58        

% de variância       34,11          12,92 

alfa de Cronbach        0,90             0,80 

Nota: *p < 0,05 
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Segundo os resultados desta tabela, todos os itens apresentaram cargas fatoriais 

iguais ou superiores a │0,30│, variando de 0,81 (Item 13. Procura me animar quando 

estou triste) 0,32 (Item 05. Gostaria que eu ficasse mais em casa onde ela pode cuid

 ar de mim; Item 02. Não parece notar muito se me comporto bem em casa ou me 

saio bem na escola). Não obstante, os itens 05. (Gostaria que eu ficasse mais em casa 

onde ela pode cuidar de mim) e 06. (Quando estou fora de casa quer saber realmente 

onde estou e o que estou fazendo) obtiveram cargas acima de 0,30 nos dois fatores, não 

sendo incluídos para compô-los. A seguir são descritos os componentes.  

Componente I – Afetividade.  Os dez itens agrupados neste fator apresentaram 

saturações que variam de 0,59 (Gosta de falar comigo a respeito do que lê) a 0,81 

(Procura me animar quando estou triste), e valor próprio de 6,82, que explicou 34,1% da 

variância. O instrumento apresentou alfa de Cronbach (α = 0,90) e homogeneidade - 

correlação média inter-item, [rm.i = 0,46; amplitude de 0,33 (Itens 12 e 14) a 0,67 (Itens 07 

e 13)]. 

Componente II – Autoridade. Neste componente foram reunidos oito itens, com 

saturações variando de 0,32 (Não parece notar muito se me comporto bem em casa ou 

me saio bem na escola) a 0,76 (Castiga-me quando eu não a obedeço). O valor próprio 

foi de 2,58, explicando 12,6% da variância. Sua consistência interna foi mensurada por 

meio do alfa de Cronbach (α = 0,80) e da homogeneidade (correlação média inter-item, 

rm.i = 0,33; amplitude de 0,14 (Itens 03 e 11) a 0,59 (Itens 15 e 19)].  

 

4.3.2. Correlatos Valorativos do Bullying 

 Neste tópico são apresentadas as análises estatísticas que foram empregadas para 

testar cada uma das hipóteses previamente formuladas. Deste modo, apresentam-se, a 

seguir, os resultados específicos a respeito. 
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Hipótese 1. A pontuação em valores dos filhos será congruente com as pontuações 

dos valores percebidos em seus pais. 

Para levar a cabo esta hipótese, procedeu-se a uma Análise Diática dos Dados 

(Dyadic Data Analysis – DyadicDA). Este procedimento consiste na realização de uma 

análise pareada dos dados empregada em diversas situações de pesquisa, tais como, por 

exemplo, com pares de pessoas (e.g., casais, amigos, pais-filhos), participantes de 

pesquisa em laboratório que não interagem, mas recebem a mesma informação no 

experimento (e.g., pesquisas com pré e pós teste), aspectos individuais duplos (e.g., 

registros dos dois hemisférios cerebrais, dos dois olhos), entre outras situações de 

pesquisa cujo objetivo seja analisar emparelhadamente dois participantes avaliados nas 

mesmas variáveis (Alferes & Kenny, 2009; Barni, Ranieri, Scabini, & Rosnati, 2011; 

Kenny, Kashy, & Cook, 2006).      

Neste sentido, calculou-se uma correlação intra-diática (Within-dyad correlations; 

Kenny & Acitelli, 1994), a fim de avaliar a congruência entre os valores dos filhos e 

aqueles que eles percebem como sendo endossados por seus pais. Semelhante ao 

coeficiente de correlação, a correlação entre as duplas também varia entre -1 (totalmente 

incongruentes) e +1 (totalmente congruente). De acordo com Cohen (1988), coeficientes 

inferiores a 0,30 (valor absoluto) expressam uma baixa associação (congruência), 

enquanto que coeficientes superiores a 0,50 (valor absoluto) indicam associações 

elevadas.  

Foram calculadas correlações entre os valores representados nas seis subfunções 

(experimentação, realização, existência, suprapessoal, interativa e normativa) no grupo 

de filhos (valores próprios – valores percebidos em seus pais). Os resultados são 

apresentados na Tabela 13 a seguir. 
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Tabela 13. Correlações entre as prioridades valorativas dos filhos e os valores percebidos 

em seus pais. 

 Notas: *p < 0,01. Graus de Liberdade = 349.  

 

De acordo com o observado na Tabela 13, os resultados desta análise permitem 

corroborar a Hipótese 1, ou seja, os valores dos filhos são congruentes com os percebidos 

em seus pais. Todas as correlações entre os pares foram positivas e estatisticamente 

significativas (p < 0,01), variando de 0,40 (suprapessoal) a 0,67 (existência), indicando 

a presença de elevada congruência entre os próprios valores e os percebidos em seus pais 

(r > 0,50) (Cohen, 1988). 

Apesar de não terem sido formuladas hipóteses acerca das fontes de transmissão 

dos valores, neste caso focando-se no papel dos pais especificamente, a relação entre os 

valores dos filhos e: (a) dos pais, (b) do pai e da mãe individualmente, (c) dos pais e os 

que eles almejam para os filhos e (d) dos filhos com os valores almejados para eles por 

seus pais, decidiu-se conhecê-las. Como mencionando anteriormente no marco teórico, 

as prioridades valorativas dos pais influenciam os valores apresentados por seus filhos. 

Valores 
Valores dos  

Filhos 

Percebidos nos 

Pais Teste t r 

 M DP M DP 

Pessoal 41,76 5,23 55,84 8,07 11,44 0,48* 

Experimentação 33,70 5,33 50,45 7,06 9,77 0,46* 

Realização 49,83 7,14 61,23 12,69 9,10 0,44* 

Central 50,49 6,21 55,98 8,87 12,82 0,57* 

Suprapessoal 50,50 6,75 61,49 13,02 8,08 0,40* 

Existência 50,49 7,33 50,47 7,80 16,78 0,67* 

Social 50,46 6,50 50,55 6,78 16,79 0,66* 

Interativa 50,65 7,36 50,87 7,36 13,71 0,59* 

Normativa 50,26 7,56 50,23 7,95 13,58 0,59* 
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Neste sentido, os resultados correspondentes a estas correlações podem ser observados 

na Tabela 14 a seguir:  

 

Tabela 14. Correlação entre valores de pais e filhos em diferentes contextos. 

Valores Pais e Filhos 

Filhos – Pais Filhos – 

Desejados por 

seus pais 

Filhos – 

Percebidos 

nos pais Pai Mãe 

Pessoal 0,23**  0,18 0,23** 0,20** 0,48** 

Experimentação 0,13*  0,13 0,12*        0,09 0,46** 

Realização 0,23** -0,10 0,30** 0,25** 0,44** 

Central 0,23**  0,03 0,14* 0,21** 0,57** 

Suprapessoal 0,17** -0,15 0,26** 0,17** 0,40** 

Existência 0,21**  0,15 0,24** 0,18** 0,67** 

Social 0,21**  0,10 0,22** 0,21** 0,66** 

Interativa 0,19**  0,11 0,22** 0,18** 0,59** 

Normativa 0,16**  0,09 0,19** 0,20** 0,59** 

Nota: * p < 0,05, ** p < 0,01.  

 

Considerando os coeficientes de correlação testados, observou-se que a maioria 

apresentou índices positivos e estatisticamente significativos. Tratando-os 

separadamente, observaram-se os seguintes resultados:  

a) Valores de Pais e Filhos. Todas as subfunções valorativas dos pais estiveram 

direta e significativamente correlacionadas com as dos filhos, variando de 0,13 

(Experimentação) a 0,23 (Realização). Quanto aos critérios de orientação (pessoal, 

central e social), os três se correlacionam positiva e significativamente (r = 0,23, 0,23 e 

0,21, respectivamente).    

b) Valores de Pai – Mãe e Filhos. Quanto aos valores apresentados pelo Pai e sua 

relação com o dos Filhos, não foram identificadas correlações significativas. Por sua vez, 

os valores das Mães apresentaram correlações positivas e estatisticamente significativas 

tanto nas subfunções, variando entre 0,12 (Experimentação) a 0,30 (Realização), quanto 

nos critérios de orientação pessoal (r = 0,23), social (r = 0,14) e central (r = 0,22).   
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c) Valores desejados pelos Pais e o dos Filhos. Neste caso, correlacionaram-se os 

valores dos filhos com aqueles que os pais indicaram desejar para eles. Das seis 

subfunções, apenas a de experimentação (r = 0,09; p > 0,05) não se correlacionou 

significativamente. As demais se correlacionaram positiva e significativamente, variando 

de 0,17 (suprapessoal) a 0,20 (normativa).  

d) Valores dos Filhos e os valores percebidos em seus pais. Em termos dos valores 

dos filhos e os percebidos em seus pais, todas as subfunções se correlacionaram direta e 

significativamente, variando de 0,44 (realização) a 0,67 (existência). Este mesmo padrão 

foi observado, como os critérios de orientação: pessoal (r = 0,48), social (r = 0,57) e 

central (r = 0,67).   

Foi empregado o teste para comparação de coeficientes de correlação em amostras 

independentes, por meio da rotina Corrs, elaborada na plataforma de dados do Excel. Os 

resultados indicaram que a correlação dos valores dos filhos com o dos pais se 

diferenciaram significativamente com os valores observados em seus pais nas subfunções 

experimentação (p < 0,05), realização (p < 0,001) e suprapessoal (p < 0,001), e no critério 

de orientação pessoal (p < 0,001). 

Com a finalidade de testar esta hipótese, inicialmente analisou-se a percepção dos 

filhos diante da autoridade e afetividade de pais e mães. Para tal, procedeu-se a um teste 

t de Student para amostras emparelhadas (medidas repetidas), sendo os resultados 

apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15. Comparando Afetividade e Autoridade Percebida de Pais e Mães. 

         Pai              Mãe                     Contraste 

 M DP M DP t g.l p 

Afetividade 4,51 1,55 5,21 1,44 -8,86 350 0,001* 

Autoridade 3,48 1,42 4,21 1,17 -10,95 350 0,001* 

Nota: * = p < 0,01.  
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Segundo os resultados apresentados nesta tabela, observa-se que os participantes, 

em geral, percebem as mães como mais afetivas (M = 5,21) do que seus pais (M=3,48), 

ocorrendo o mesmo com respeito à autoridade: M = 4,21 e 3,48, respectivamente.  Em 

seguida, calcularam-se as correlações entre os estilos parentais, o bullying e os valores 

que os pais desejavam para seus filhos. Os resultados são apresentados na Tabela 16: 

Tabela 16. Correlação dos Valores e Bullying com Estilos Parentais. 

 
Pai Mãe 

Autoridade Afetividade Autoridade Afetividade 

ECVB -0,10* 0,04 0,07 -0,04 

Pessoal 0,15** 0,07 0,14** 0,01 

Experimentação 0,17** 0,09 0,12* 0,03 

Realização 0,09 0,03 0,13* 0,01 

Central 0,02 0,11* -0,03 0,09 

Suprapessoal 0,02 0,08 -0,11 0,09 

Existência 0,01 0,12* -0,05 0,07 

Social 0,07 0,08 0,01 0,11* 

Interativa 0,06 0,07 0,01 0,10 

Normativa 0,09 0,13* 0,05 0,10* 

Notas: ECVB = Escala Califórnia de Bullying. * p<0,05; ** p<0,01.  

 De acordo com os resultados, observa-se que a percepção de pais autoritários se 

correlacionarou negativamente com a Escala Califórnia de Bullying (p<0,05) e 

positivamente com a subfunção experimentação (r = 0,17, p < 0,01) e o critério de 

orientação pessoal (r = 0,15, p < 0,01). A percepção dos pais afetivos se correlacionarou 

diretamente com as subfunções existência (r = 0,12, p < 0,01) e normativa (r = 0,13, p < 

0,01), e com os valores centrais (r = 0,11, p < 0,01). Por sua vez, a percepção das mães 

autoritárias se correlacionou positivamente com os valores de experimentação (r = 0,12, 

p < 0,01) e realização (r = 0,13, p < 0,01), assim como com o critério de orientação 

pessoal (r = 0,14, p < 0,01) no caso da percepção das mães afetivas, correlacionou-se 
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diretamente com a subfunção normativa (r = 0,10, p < 0,05) e os valores sociais (r = 0,11, 

p < 0,05). Portanto, o autoritarismo dos pais e das mães se correlacionou positivamente 

com valores pessoais (r = 0,15 e 0,14, respectivamente) almejados para seus filhos, 

corroborando-se a hipótese 2. 

Inicialmente, com o objetivo de testar a Hipótese 3, verificou-se a predição dos 

valores pessoais, centrais e sociais (zpessoais, zcentrais e zsociais) percebidos nos pais e 

priorizados pelos filhos. Os resultados confirmaram esta predição, apresentando pesos de 

regressão padronizados de 0,48 (sociais), 0,57 (centrais) e 0,49 (pessoais). Em seguida, 

procedeu-se a análise de moderação por meio da entrada do termo de interação [variável 

moderadora (zAfetividade_mãe/pai) x variáveis independentes(zPessoais, zCentrais e 

zSociais dos valores percebidos nos pais)].  

 

Figura 10. Modelo de moderação valores x afetividade da mãe/pai 
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De acordo com o modelo, identificou-se que os valores pessoais (percebidos nos 

pais e priorizados pelos filhos) foram moderados pela afetividade da mãe (χ²/gl = 51,73, 

GFI = 0,91, CFI = 0,94 e λ = -0,10, p < 0,05). Assim como a afetividade dos pais moderou 

a relação entre os valores centrais e pessoais (percebidos nos pais e priorizados pelos 

filhos) (χ²/gl = 49,46, GFI = 0,91, CFI = 0,94 e λ = -0,15 e 0,07; p < 0,05). Estes resultados 

corroboram a Hipótese 3. 

Para averiguar esta hipótese, optou-se por realizar uma análise de correlação entre 

a Escala de Atitudes Positivas Frente a Potenciais Alvos de Bullying (EAFPAB) e as seis 

subfunções valorativas nos dois grupos (pais e filhos). Os resultados são mostrados na 

Tabela 17 a seguir.  

 

Tabela 17. Correlações entre as Atitudes Positivas Frente a Potenciais Alvos de Bullying 

(EAFPAB) e as subfunções valorativas dos filhos e dos Pais. 

Notas: ** p < 0,05. 1= Atitudes Positivas Frente a Potenciais Alvos de Bullying; 2= Experimentação; 3 = 

Realização; 4 = Suprapessoal; 5 = Existência; 6 = Interativa e 7 = Normativa; 8 = Correlação entre EAFPAB 

de pais e filhos 

De acordo com os resultados, pode-se verificar que a pontuação dos filhos 

(vertical superior) na EEFPAB se correlacionou negativa e significativamente com as 

subfunções suprapessoal e interativa (r = -0,14; p < 0,05). Para ambas do mesmo modo, 

as atitudes dos pais se correlacionaram negativamente com valores de existência (r = -

0,25; p < 0,05), interativa (r = -0,23; p < 0,05) e suprapessoal (r = -0,22; p < 0,05). Além 

 1 2 3 4 5 6 7 

EAFPAB - -0,01 0,06 -0,14** -0,07 -0,16** -0,05 

Experimentação   0,03 - 0,40**  0,47**  0,47**  0,43**  0,33** 

Realização   0,02  0,41** -  0,42**  0,44**  0,42**  0,38** 

Suprapessoal -0,22**  0,26** 0,41** -  0,55**  0,52**  0,46** 

Existência -0,25**  0,26** 0,42**   0,67** -  0,60**  0,53** 

Interativa -0,23**  0,21** 0,41**  0,57**  0,59** -  0,52** 

Normativa  -0,10  0,15** 0,36**  0,59**  0,67**  0,59** - 
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disto, pode-se contatar que as atitudes positivas frente a potenciais alvos de bullying dos 

pais e filhos apresentaram uma correlação direta e significativa (r = 0,44; p < 0,05), 

corroborando a Hipótese 4.  

 Em seguida, após avaliar a percepção dos respondentes sobre potenciais alvos de 

bullying, descrevem-se os resultados apresentados pelos filhos na ECVB. Esta escala 

classifica os respondentes em não vítimas (não pontuaram na escala), vítimas dos pares 

(quando relatam ao menos uma experiência com qualquer frequência sem se identificar 

relação desigual de poder) e vítimas de bullying (relatam ao menos um tipo de vitimização 

que ocorreu com, pelo menos, duas ou mais vezes no último mês). Neste sentido, levando 

em consideração apenas os estudantes que se enquadraram na posição de vitima de 

bullying, calculou-se o percentual de vezes que meninos e meninas (N = 174) vivenciaram 

ao menos duas ou mais vezes no último mês cada situação.  

 

Tabela 18. Percentual de comportamentos de bullying apresentados pelos filhos. 

Itens 

Comportamentos de Bullying 

Masculino 

N = 88 (%) 

Feminino 

N = 86 (%) 

Apelidos 72,8 44,5 

Rumores 25,0 40,7 

Ignorado 21,6 29,0 

Agredido 25,0 9,3 

Ameaçado 13,6 5,7 

Roubado 14,8 24,4 

Comentários 

sexuais 
16,0 15,2 

  

Os resultados indicam que a forma de bullying mais sofrida entre os estudantes do 

sexo masculino e feminino foi a de ser provocado ou apelidado por seus colegas (72% e 

44,5%, respectivamente). Em segundo lugar, no caso específico dos meninos, estes 
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indicaram sofrer com colegas que espalham rumores, boatos ou fofocas por suas costas 

(25%) e com empurrões e agressões físicas (25%). As meninas relatam serem vítimas 

(em segundo lugar) de rumores, boatos ou fofocas (40,7%).   

 Com a finalidade de identificar qual o posicionamento dos pais em situações 

específicas de alunos expostos ao bullying, elaboraram-se seis cenários em que estudantes 

com diferentes características (emos, ser educado e apresentar dificuldade de 

aprendizagem) foram vítimas de bullying, solicitando-se que os pais se posicionassem 

diante da situação. Para tal, foram realizadas três questões referentes a: (1) como ele 

descreveria a pessoa que sofreu a agressão (Antônio), (2) como ele classificaria a ação e 

(3) o que ele teria a dizer sobre os agressores. Como opções de resposta foram 

apresentadas oito pares de adjetivos, que variam de 1 a 6. Itens foram invertidos a fim de 

facilitar a interpretação dos resultados, ou seja, considera-se que pontuações maiores 

indicaram concordância com adjetivos positivos.  

Cada tipo de questionário variava quanto ao grupo do qual a vítima de bullying 

fazia parte (Tipo I e II: jovem com traços femininos; Tipo III e IV: jovem com dificuldade 

de aprendizagem; e Tipo V e VI: Emo) e o nível de relacionamento que o respondente 

poderia ter com a vítima e os agressores (Tipo I, III e V - não conhecia a vítima e os 

agressores; e Tipo II, IV e VI - um dos agressores era seu filho). 

Neste sentido, procedeu-se uma MANOVA considerando como variáveis inter-

sujeitos as variações dos tipos de questionário, ou seja, a proximidade dos pais com a 

vítima e os agressores (conhece – não conhece) e o grupo em que se inclui a vítima (emo, 

educada, com dificuldade de aprendizagem) e como variável critério (dependente) as três 

questões elaboradas sobre os cenários, com o propósito de comparar as pontuações dos 

pais nos diferentes cenários com estas questões. No entanto, não foram evidenciadas 
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diferenças estatisticamente significativas entre os tipos de cenários e as respostas dos 

participantes [Lambda de Wilks = 0,94, F(6,372) = 1,97, p > 0,05]. 

Tabela 19. Análise descritiva das questões dos cenários de bullying 

Questões dos 

cenários de bullying 

Conhece Não – conhece 

Educada Dificuldade Emo Educada Dificuldade Emo 

M DP M DP M DP M DP M DP M DP 

Vítima 4,80 0,94 4,51 1,11 4,23 0,88 4,40 1,28 4,55 0,95 4,16 0,84 

Ação dos agressores 1,97 0,74 2,17 0,92 2,06 0,79 2,60 1,15 2,02 0,68 1,95 0,55 

Agressores 1,77 1,09 1,91 1,23 1,72 1,05 2,28 1,38 1,79 0,82 1,82 0,95 

 

Com o propósito meramente descritivo, são apresentadas na Tabela 19 as 

pontuações dos participantes nas três questões do instrumento, ressaltando-se que a maior 

média na questão 1 (opinião sobre a vítima) foi quando conheciam a vítima e os 

agressores e ela pertenciam ao grupo de crianças educadas (M = 4,80; DP = 0,94); na 

segunda questão (opinião sobre a ação dos agressores) atribuiu-se maior média quando  

não conheciam os envolvidos e a criança era descrita como educada; e na última 

pergunta, referente à opinião que apresentavam sobre os agressores, a maior média foi 

observada quando não os conheciam e pertenciam ao grupo de crianças consideradas 

educadas.   

Para averiguar estas duas hipóteses, optou-se por calcular a correlação r de 

Pearson (r) da Escala Califórnia de Vitimização do Bullying e as prioridades valorativas 

dos participantes que responderam a medida de valores específica para crianças (QVB-I) 

e a de adultos (QVB).  

Ao proceder às análises de correlação (r de Pearson) identificou-se que os 

participantes que responderam o QVB-I, não apresentavam resultados estatisticamente 



144 
 

significativos. Assim, segmentou-se a amostra e realizaram-se as análises separadamente 

(respondentes do QVB-I e QVB). De acordo com os resultados, os participantes que 

responderam o QVB, obtiveram correlações positivas e estatisticamente significativas 

com os valores pessoais (r = 0,10, p < 0,05) e negativas com os valores sociais (r = -0,12, 

p < 0,05) corroborando, as hipóteses 5 e 6. 

Tabela 20. Correlações entre a Escala Califórnia de Vitimização do Bullying e os valores 

humanos 

Notas: Todos os valores foram transformados em pontuações T. *p < 0,05, **p < 0,01.  1= Escala California  

Bulling; 2= Experimentação; 3 = Realização; 4 = Suprapessoal; 5 = Existência; 6 = Interativa e 7 = 

Normativa. 

Diante das hipóteses previamente testadas e corroboradas, permite-se pensar na 

possibilidade de os valores humanos atuarem como variáveis preditoras do 

comportamento de bullying. Neste sentido, formulou-se a hipótese 7. 

Com a finalidade de testar a predição dos tipos de orientação e das subfunções 

valorativas em relação ao bullying, realizaram-se duas análises de regressão linear 

(método enter). Neste caso, os tipos de orientação (pessoal, central e social) e as seis 

sibfunções valorativas (normativa, interativa, experimentação, realização, suprapessoal 

e existência) foram consideradas variáveis antecedentes e o bullying mensurado por meio 

 Filhos – QVB-I Filhos QVB 

 M DP ECVB M DP ECVB 

Pessoal 3,68 0,68 -0,07 5,09 1,18   0,10* 

Experimentação 4,14 0,80 -0,04 5,30 1,22     0,09 

Realização 3,23 0,96 -0,07 4,88 1,23   0,10* 

Central 4,25 0,61 -0,03 5,88 1,23 -0,01 

Suprapessoal 4,07 0,75 -0,04 5,48 1,13 -0,01 

Existência 4,43 0,70 -0,02 5,88 1,11 -0,02 

Social 4,25 0,68 -0,07 5,37 1,10  -0,12* 

Interativa 4,31 0,75 -0,06 5,31 1,19    -0,03 

Normativa 4,20 0,85 -0,08 5,42 1,29    -0,18** 
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da Escala Califórnia de Vitimização do Bullying como consequente. Os resultados destas 

análises são apresentados na Tabela 21.  

Tabela 21. Regressão Linear tendo os valores como preditores do bullying. 

Valores Bullying 

 B Beta t 

Pessoal 0,12 0,23 3,51* 

Central 0,04 0,07 0,85 

Social -0,17 -0,30 -4,13* 

R = 0,24       R² = 0,06 

F(3, 397) = 8,32 

Interativa -0,02 -0,03 0,66 

Normativa -0,15 -0,30 -4,61* 

Experimentação 0,04 0,07 0,74 

Realização 0,07 0,14 1,54 

Suprapessoal -0,01 -0,02 0,76 

Existência 0,06 0,11 0,15 

 
R = 0,27       R² = 0,07 

F(6, 394) = 5,36 

      Nota: * p < 0,01. O valor estatisticamente significativo do Beta é apresentado em negrito. 

 Diante dos resultados apresentados, considera-se que esta hipótese pôde ser 

corroborada, isto é, os valores humanos, especificamente os que compõem os tipos 

motivadores pessoais e sociais e a subfunção normativa, foram os que explicaram mais 

adequadamente o comportamento de bullying, corroborando a hipótese de que os valores 

são seus preditores. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSSÃO GERAL 
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 A presente dissertação teve como objetivo identificar a relação entre os valores 

humanos e o comportamento de bullying, considerando uma amostra composta por pais 

e filhos. Inicialmente, realizou-se uma revisão da literatura acerca dos construtos de 

interesse (bullying, socialização e valores humanos). Em seguida, partiu-se para um 

estudo empírico cujos objetivos específicos foram: (1) elaborar uma medida de atitudes 

frente a potenciais vítimas de bullying, (2) validar e verificar as evidências de validade e 

precisão desta medida e de outros instrumentos utilizados na pesquisa (ECVB, QVB, 

QVB-I, Estilos Parentais), (3) verificar a congruência valorativa de pais e filhos, (4) 

identificou o efeito moderador da afetividade dos pais (mãe e pai) nos valores humanos, 

(5) conhecer os correlatos valorativos do bullying e (6) avaliar em que medida se os 

valores humanos predizem os comportamentos de bullying. Consistente com tais 

objetivos, formularam-se seis hipóteses, cujos resultados principais são resgatados a 

seguir. Nesta oportunidade, são igualmente elencadas algumas limitações potenciais, 

discutindo estudos futuros e apontando o principais resultados e expondo algumas. 

 

5.1. Limitações Potenciais do Estudo  

 Apesar desta dissertação contribuir com as evidências empíricas já relatadas 

anteriormente, tais como, por exemplo, para as medidas de atitudes frente a possível 

vítimas de bullying, além de colaborar com a compreensão da relação entre as medidas 

de bullying, estilos parentais e os valores humanos, é impossível imaginar uma pesquisa 

empírica isenta de limitações e vieses. Dentre as limitações potenciais que podem ser 

ressaltadas, destaca-se inicialmente a que diz respeito a natureza da amostra, uma vez que 

esta não foi probabilística, mas de conveniência, não possibilitando a generalização dos 

resultados para além do escopo desta dissertação (Cosby, 2003). Ademais, no caso dos 

pais ou responsáveis, não foi possível coletar as informações dos pais e das mães 
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diretamente, pois o questionário foi entregue aos filhos e suas respostas coletadas sem a 

presença dos aplicadores, o que pode ter interferido nas respostas dos participantes devido 

à impossibilidade de retirar eventuais dúvidas. Entretanto, há que frisar que todas as 

instruções foram repassadas para os aluno com o intuito de os mesmos orientarem seus 

pais acerca da maneira de responder a pesquisa. 

 Outro aspecto que demanda atenção se refere ao emprego apenas de medidas de 

autorrelato, isto é, a mensuração dos construtos estudados foi realizada apenas por 

medidas do tipo “lápis e papel”, que necessita de um correspondente basicamente 

comportamental. A utilização deste tipo de instrumento implica em algumas 

desvantagens, visto que o participante pode falsear suas respostas, diferindo-as da 

realidade (Kohlsdorf & Costa Junior, 2009) ou tê-las enviesada devido a desejabilidade 

social, fato inerente às pesquisas com valores humanos (Schwartz, Verkasalo, 

Antonovsky, & Sagiv, 1997) e bullying, visto que este comportamento é considerado 

indesejável socialmente (Salmivalli, et. al., 1996; Saúde, 2011). Quanto ao delineamento 

(ex post facto) deste estudo, não foram estabelecidos controles rígidos para as variáveis 

intervenientes que poderiam afetar as relações entre as variáveis, sendo impossível 

estabelecer relações de causa e efeito.    

 Não obstante, apesar de serem reconhecidas algumas limitações potenciais que 

ressaltam a necessidade de se despender maior atenção na replicação e em estudos futuros 

com a temática, a diversidade amostral e os cuidados metodológicos apresentados pelos 

pesquisadores permitem pensar que os resultados podem ser considerados, tendo sido 

consistentes com aqueles encontrados na literatura sobre o tema. Diante destas 

considerações, parece pertinente discutir os principais achados, levando-se em conta o 

marco teórico.  
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5.2. Resultados principais 

 Quanto aos achados principais, estes são discutidos de acordo com a ordem de 

formulação das hipóteses. A primeira (H1) indicava que as pontuações em valores dos 

filhos seriam congruentes com aquelas dos valores percebidos em seus pais.  Os 

resultados corroboraram esta hipótese, indicando que as seis subfunções valorativas 

(experimentação, realização, suprapessoal, existência, interativa e normativa) e os três 

critérios de orientação (pessoal, central e social) das crianças são congruentes com os 

valores observados nos seus pais, ou seja, a atribuição de importância que uma criança dá 

a um determinado valor está relacionado aos valores que ela observa em seus pais. Em 

outras palavras, o ditado popular “não faça o que digo, mas o que faço” cai por terra, pois 

se observa que as prioridades valorativas das crianças se correlacionam em maior grau 

com aqueles que elas percebem como sendo adotados por seus pais, em lugar dos valores 

apresentados pelos mesmos (Knafo & Schwartz, 2001; 2004; 2009).  

Ainda nesta direção, foi calculada a diferença entre as correlações dos valores de 

pais e filhos com os valores desejados, observados, do pai e da mãe individualmente, 

tendo os resultados indicado diferenças significativas, em especial, com os valores que os 

filhos observam nos pais, estando de acordo com pesquisas realizadas anteriormente, tais 

como a de Schneider (2001), que empregou a teoria funcionalista e comprovou este 

relacionamento a de Grusec e Goodnow (1994), cujo principal interesse era analisar a 

eficácia da internalização dos valores considerando que sua assimilação é primeiramente 

motivada por fatores intrínsecos ou internos no contexto familiar; e a de Whitbeck e 

Gecas (1988) a partir dos quais também se comprovou que os valores dos filhos na 

socialização correspondem aos percebidos como sendo adotados por seus pais. 

 A segunda hipótese (H2) previa que a pontuação dos filhos na dimensão de estilo 

parental autoritária se correlacionara positivamente com as pontuações nos valores 
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pessoais (experimentação e realização) almejados pelos pais para os filhos. Este resultado 

foi precisamente observado, corroborando esta hipótese. Como disposto na literatura, pais 

autoritários tendem a priorizar para seus filhos valores mais relacionados ao poder, por 

exemplo. Assim, partindo do modelo funcionalista dos valores, as subfunções valorativas 

que representam tais valores pertencem mais aos valores pessoais. Assim, pais 

autoritários tendem a adotar valores mais direcionados ao alcance de metas pessoais, 

garantia de benefícios particulares e condições que proporcionem o alcance de suas metas 

(Gouveia, 2012; Knafo, 2003; Knafo & Schwartz, 2004).  

No que se refere à terceira hipótese (H3), está também foi corroborada, visto que 

a relação entre os valores humanos foi moderada pela variável afetividade dos pais. Desta 

maneira, identificou-se que a afetividade das mães é moderadora do relacionamento 

estabelecido entre os valores que as crianças percebem nos pais e aqueles que elas passam 

a endossar. Do mesmo modo, a afetividade dos pais surge moderando a relação entre ao 

valores centrais e pessoais dos filhos. Estes resultados ressaltam a importância dos 

sentimentos (apego, afeto) no processo de identificação e internalização dos valores das 

crianças (Molpeceres, 1994; Schneider, 2001).  

Quanto à quarta hipótese (H4), esta também foi corroborada, visto que a atitude 

dos filhos diante de potenciais vítimas de bullying se correlacionou de maneira positiva 

com a dos pais. Neste sentindo, considerando que os pais ou responsáveis são os primeiros 

agentes socializadores que as crianças mantêm contato e exercem forte influência nas 

suas atitudes, crenças, valores e comportamentos, incluindo nos antissociais (Finzi-

Dottan, Bilu, & Golubchik, 2011; Scott, 2008; Toyokawa & Mcloyd, 2011), parece 

pertinente associação positiva. 

 A hipótese cinco (H5) previa que o bullying dos filhos se correlacionaria 

positivamente com seus valores pessoais (experimentação e realização). Por outro lado, 
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que a hipótese seis (H6) definia que o bullying dos filhos se correlacionaria negativamente 

com os valores sociais (interativa e normativa). No entanto, segundo os resultados, estas 

hipóteses foram corroboradas unicamente quando considerados os participantes que 

responderam o instrumento de valores elaborado para amostra de adolescentes e adultos, 

ou seja, não foram observadas correlações significativas na amostra de estudantes que 

responderam a versão infantil (QVB-I). Conjectura-se que estes resultados podem se 

dever ao fato de os respondentes da medida de valores infantis apresentarem idades 

variando de 9 a 13 anos, podendo estes não apresentar uma compreensão clara do que 

vem a ser o comportamento de bullying ou de como responder adequadamente o 

instrumento empregado, independente da explicação e do apoio oferecido pelos 

pesquisadores. Outro aspecto que pode ter influenciado nos resultados foi o fato da 

amostra de filhos que responderam o QVB ser superior (N = 401) a do QVB-I (N = 227), 

apresentando maior variabilidade nos intervalos de confiança, não mostrando diferenças 

significativas, tal como o ocorrido na pesquisa do PeNSE (2009) e de Malta et al. (2010). 

Deste modo, verificou-se que o comportamento de bullying dos participantes se 

correlacionou positivamente com valores pessoais, fazendo-o negativamente com os 

sociais, isto é, quando maior for a pontuação das pessoas na escala de bullying, mais elas 

priorizaram valores de foco intrapessoal (pessoais) e atribuem menor importância à vida 

em sociedade, como evidenciado por um foco interpessoal (social).     

 Por fim, a hipótese sete (H7) definia que os valores dos filhos seriam preditores do 

comportamento de bullying. Como visto anteriormente, parece evidente a relação 

estabelecida entre os valores humanos e o comportamento de bullying dos estudantes 

(Knafo, 2003). Assim, optou-se por sugerir que os valores podem apresentar um papel 

importante neste contexto, passando a predizer os comportamentos de bullying e, 
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especificamente, aqueles dos critérios de orientação pessoal e social. Esta configuração 

foi confirmada nas análises e corrobora a sétima hipótese.  

 Foi possível, pois, demonstrar empiricamente a associação entre os valores 

humanos e o bullying, corroborando as sete hipóteses previamente formuladas e 

favorecendo a comunidade acadêmica com os achados descritos. Portanto, considerando 

os resultados e o que foi apresentado no marco teórico, confia-se que a presente 

dissertação oferece contribuições relevantes e acerca desta temática. Não obstante, cabe 

ressaltar a necessidade de novos estudos a respeito. 

 

5.3. Direções Futuras 

 Como supracitado, esta dissertação teve como objetivo conhecer a relação entre 

os valores humanos e o comportamento de bullying. No entanto, conforme apontado 

anteriormente, uma das limitações do estudo foi não ter contado com a participação do 

pai e da mãe dos alunos simultaneamente. Neste sentido, estudos futuros poderão ampliar 

o número de participantes, incluindo tanto o pai quanto a mãe, visando identificar em que 

medida a diferença do sexo do responsável interfere na compreensão do relacionamento 

estabelecido entre valores humanos e bullying. O que acontece quando, por exemplo, as 

crianças são filhos de mães presentes que priorizam valores mais pessoais e pais que 

valorizam dimensões mais sociais? 

 É necessário também incluir na amostra crianças com idades inferiores a 9 anos, 

tendo em vista a verificação de quais fatores realmente podem influenciar as respostas 

dos participantes mais novos. Pensa-se em adaptar uma medida especificamente para este 

público, realizando a aplicação em um número maior de estudantes a fim de reduzir a 

possibilidade de erro devido ao tamanho amostral.  
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 Quanto ao processo de internalização e socialização dos valores nas crianças e nos 

adolescentes, será importante analisar a congruência valorativa de pais e filhos, 

comparando os valores dos pais e das mães separadamente, o que possibilitará verificar 

o grau de influência de cada um neste processo. Na mesma direção, deve-se de incluir 

esta divisão na análise das variáveis referentes ao bullying.  

 Será interessante para pesquisas futuras adotar métodos diferentes de mensuração, 

e não apenas de autorrelato, mas também outros tipos, a exemplo das medidas implícitas 

de valores (Athayde, 2013) para os pais, elaborando um instrumento semelhante para a 

população infantil e uma direcionada para a mensuração do bullying. Além disso, será 

interessante analisar o contexto escolar em que as crianças estão inseridas, visto a 

importância deste ambiente nos estudos relacionados ao bullying (Raaska et al., 2012). 

Outro aspecto a considerar será a possibilidade de realizar estudos que levassem em 

consideração os novos arranjos familiares (família formada por avós, tios e outros 

parentes), filhos de casais homoafetivos e pais divorciados.  

 Por fim, outra sugestão de estudos futuros refere-se à elaboração de projetos de 

intervenção pautados na mudança de valores visando a promoção aqueles que reduzam 

comportamentos antissociais, incluindo o de bullying. Para isto, poderá ser considerado 

o modelo de Bardi e Goodwin (2011), que descreve as rotas automática e deliberada. Na 

primeira, empregar-se-ia técnicas de mensuração implícita denominada priming (Petty, 

Fazio & Briñol, 2009) e, no caso da segunda rota, utilizaria métodos explícitos, tais como 

o de autoconfrontação de Rokeach (1973), além de tentativas diretas de intervenção, 

como palestras e encontros de crianças e adolescentes. 
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5.4. Conclusão 

 Nos últimos anos tanto a mídia como o próprio meio acadêmico tem despendido 

atenção às questões relacionadas ao bullying. No entanto, isto não garante um aporte 

teórico consistente, visto que até mesmo aspectos básicos, como a definição do fenômeno, 

não é unanime entre os pesquisadores (Olweus, 1991; Salmivalli, 2010; Vanderbilt & 

Augustyn, 2010). Neste sentido, o presente empreendimento científico parece contribuir 

com a área ao apresentar uma visão mais empírica e psicológica deste construto.  

 De acordo com os resultados anteriormente apresentados, foi possível reunir 

evidência de validade e precisão de medidas que podem ser empregadas no estudo de 

múltiplos construtos, como o bullying e dos valores, favorecendo comprovar a relação 

entre estes construtos. No que diz respeito à congruência valorativa de pais e filhos (Knafo 

& Schwartz, 2001), a presente dissertação possibilitou comprovar sua existência, 

identificando também o relacionamento entre os estilos parentais, as prioridades 

axiológicas e o comportamento de bullying dos participantes. Portanto, parece plausível 

considerar que os estudos sobre valores humanos, em particular de sua congruência, tem 

muito a contribuir com fenômenos sociais, a exemplo do bullying, pois baseado nestes 

conhecimentos é possível endossar nos jovens valores que reduzam atitudes e 

comportamentos antissociais em indivíduos que se encontram socialmente desajustados. 

Quiçá contribuindo com uma sociedade mais justa.    
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Anexo 1: Escala de Atitudes Positivas Frente a Potenciais Alvos de Bullying. 

 

INSTRUÇÕES. Abaixo são listadas frases que podem ser escutadas no dia a dia. 

Independente do que possam pensar os demais ao seu redor, gostaríamos que indicasse 

em que medida você concorda ou discorda com cada uma delas. Seja o(a) mais honesto(a) 

e sincero(a) possível nas suas respostas. Responda circulando um número na escala de 

resposta ao lado de cada frase, segundo seu grau de concordância ou discordância. 

FRASES DO DIA A DIA 
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01. A melhor pessoa para colocar apelido é a gorda. 1 2 3 4 5 6 

02. A pessoa nerd fala mais do que deveria. 1 2 3 4 5 6 

03. Um homem com cabelo de franja e brincos é para desconfiar. 1 2 3 4 5 6 

04. É loucura usar roupas e cortes de cabelo excêntricos. 1 2 3 4 5 6 

05. É reprovável uma mulher toda masculina, parecendo um 

homem. 
1 2 3 4 5 6 

06. É ridículo um homem todo magrinho, sem musculosos. 1 2 3 4 5 6 

07. Gordinho é bom mesmo de a gente sacanear com a cara dele. 1 2 3 4 5 6 

08. Homem medroso é a pior coisa que tem. 1 2 3 4 5 6 

09. É melhor evitar uma pessoa que não sabe se vestir. 1 2 3 4 5 6 

10. Homem que não briga ao menos uma vez na vida, é estranho. 1 2 3 4 5 6 

11. Homem sensível é algo inadmissível. 1 2 3 4 5 6 

12. Ir ao shopping ou à praia com uma pessoa gorda não é boa ideia. 1 2 3 4 5 6 

13. Mulher gorda serve apenas para descontrair e rir um pouco. 1 2 3 4 5 6 

14. Mulher tem que ter rosto feminino, angelical. 1 2 3 4 5 6 

15. O nerd atrapalha a aula, interferindo nas explicações dos 

professores. 
1 2 3 4 5 6 

16. Sair com um amigo feio é pedir para passar vergonha. 1 2 3 4 5 6 

17. Se o nerd é tão inteligente, deveria ficar em casa. 1 2 3 4 5 6 

18. Ser gordo é ruim até como parceiro em uma festa, pois não deixa 

nada para nós. 
1 2 3 4 5 6 

19. Uma pessoa feia não deveria nem ter nascido. 1 2 3 4 5 6 

20. Uma pessoa que anda com uma roupa brega é algo horrível. 1 2 3 4 5 6 

21. Um homem fraquinho é péssimo amigo e namorado. 1 2 3 4 5 6 

22. Não é bom ter um amigo tímido, que não fala com ninguém. 1 2 3 4 5 6 

23. Uma pessoa com a voz ou a cara feia é horrível. 1 2 3 4 5 6 

24. O homem não tem que se vestir como mulher. 1 2 3 4 5 6 

25. Não tem jeito de conviver bem com pessoas de outras classes 

(por exemplo, estudantil, econômica, social). 
1 2 3 4 5 6 
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Anexo 2: Escala Califórnia de Vitimização do Bullying. 

INSTRUÇÕES. A seguir são apresentadas situações que os jovens podem encontrar no seu dia a dia na escola. Independente 

da experiência dos demais ao seu redor, gostaríamos que indicasse com que frequência teve cada uma destas vivências no 

contexto escolar. Responda da forma mais honesta e sincera possível, circulando um número na escala de resposta ao lado 

de cada comportamento, segundo a frequência com que o experimentou. Posteriormente, indique se os comportamentos 

indicados tiveram importância para você, isto é, o magoaram. 

COMPORTAMENTOS 

VIVENCIADOS NO CONTEXTO 

ESCOLAR 

Nunca 

Apenas 

uma vez 

no mês 

passado 

Duas ou 

três vezes 

no último 

mês 

Apenas 

uma vez 

nesta 

semana 

Várias 

vezes 

durante  

esta 

semana 

Este 

comportamento foi 

intencional e teve 

importância para 

você (0 magoou)? 

Não Sim 

01. Você foi provocado ou apelidado 

por seu(s) colega(s)? 
0 1 2 3 4 0 1 

02. Você teve rumores, boatos ou 

fofocas espalhados sobre você 

por seu(s) colega(s) pelas suas 

costas? 

0 1 2 3 4 0 1 

03. Você foi deixado de fora do grupo 

ou ignorado por seu(s) colega(s)? 
0 1 2 3 4 0 1 

04. Você foi empurrado ou agrediu 

fisicamente? 
0 1 2 3 4 0 1 

05. Você foi ameaçado por seu(s) 

colega(s)? 
0 1 2 3 4 0 1 

06. Você teve suas coisas roubadas ou 

danificadas por seu(s) colega(s)? 
0 1 2 3 4 0 1 

07. Você teve comentários sexuais ou 

gestos correspondentes dirigidos 

a você? 
0 1 2 3 4 0 1 

 

INSTRUÇÕES. Caso você tenha se envolvido em uma ou mais das situações anteriormente descritas, 

gostaríamos que se comparasse com a "principal pessoa que fez tais coisas a você". Neste sentido, leia cada uma 

das características que podem descrever seu(sua) colega e indique em que medida ele a apresenta mais, igual ou 

menos que você. Circule um número na escala ao lado de cada característica. 

 

CARACTERÍSTICAS 

DO(A) COLEGA 
Menos do que eu Parecido comigo Mais do que eu 

01. Popular 0 1 2 

02. Esperto(a) 0 1 2 

03. Fisicamente forte 0 1 2 

04. Bonito(a) 0 1 2 

05. Simpático(a) 0 1 2 

06. Extroverdito(a) 0 1 2 

07. Inteligente 0 1 2 

08. Magro(a) 0 1 2 

09. Atraente 0 1 2 

10. Companheiro(a) 0 1 2 
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Anexo 3: Questionário de Percepção dos Pais – versão pai 

 

INSTRUÇÕES: Considere por um momento a lista de frases a seguir. Todas se referem 

ao seu PAI. Utilizando a escala de resposta abaixo, indique o quanto cada uma é 

aplicável a ele ou pode descrever-lhe adequadamente. Por favor, responda a todas as 

frases da forma mais sincera possível; saiba que não existem respostas certas ou erradas. 

Todas as informações prestadas serão tratadas em seu conjunto de forma estatística e 

confidencial. 

1 2 3 4 5 6 7 

Nada 

Aplicável 

Pouco 

Aplicável 

Algo 

Aplicável 

Medianamente 

aplicável 

Bastante 

Aplicável 

Muito 

Aplicável 

Totalmente 

Aplicável 

 

01.____Fica sempre me lembrando das coisas que não posso fazer.  

02.____Está sempre me dizendo como devo me comportar.  

03.____Quando estou fora de casa quer saber exatamente onde estou e o que estou 

fazendo.  

04.____É durão comigo.  

05.____Acredita que todos os meus comportamentos maus devem ser castigados de 

alguma forma.  

06.____Passa muito tempo comigo.  

07.____Não esquece facilmente as coisas que eu faço errado.  

08.____Faz-me sentir melhor depois que falo com ele sobre meus problemas. 

09.____Acha que devo obedecer todas as suas ordens.  

10.____Procura me animar quando estou triste.  

11.____É fácil conversar com ele.  

12.____Gosta de falar comigo a respeito do que lê.  

13.____É muito interessado naquilo eu aprendo na escola.  

14.____Não quer se incomodar de fazer com que suas regras sejam obedecidas. 

15.____Diz-me quando gosta de mim.  

16.____Permite que eu receba meus amigos em casa.  

17.____Aceita minhas opiniões mesmo quando diferem das suas.  

18.____Não parece notar muito se me comporto bem em casa ou me saio bem na 

escola. 

19.____Castiga-me quando eu não o obedeço.  

20.____Fica feliz de me ver quando volto da escola ou de algum passeio 
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Anexo 4: Questionário de Percepção dos Pais – versão mãe 

INSTRUÇÕES: Considere por um momento a lista de frases a seguir. Todas se referem 

a sua MÃE. Utilizando a escala de resposta abaixo, indique o quanto cada uma é 

aplicável a ela ou pode descrevê-la adequadamente. Por favor, responda a todas as frases 

da forma mais sincera possível; saiba que não existem respostas certas ou erradas. Todas 

as informações prestadas serão tratadas em seu conjunto de forma estatística e 

confidencial. 

1 

Nada 

Aplicável 

2 

Pouco 

Aplicável 

3 

Algo 

Aplicável 

4 

Medianamente 

aplicável 

5 

Bastante 

Aplicável 

6 

Muito 

Aplicável 

7 

Totalmente 

Aplicável 

01.____Fica feliz de me ver quando volto da escola ou de um passeio.  

02.____Passa muito tempo comigo.  

03.____Fica sempre me lembrando das coisas que não posso fazer.  

04.____Tenta ser minha “amiga” ao invés de uma “chefe”.  

05.____Gostaria que eu ficasse mais em casa onde ela pode cuidar de mim.  

06.____Quando estou fora de casa quer saber realmente onde estou e o que estou 

fazendo.  

07.____Consola-me quando estou com medo.  

08.____Quer saber realmente como penso sobre certos acontecimentos.  

09.____Castiga-me severamente.  

10.____Acha que deve me castigar para me corrigir e melhorar.  

11.____Não parece notar muito se me comporto bem em casa ou me saio bem na 

escola.  

12.____Gosta de falar comigo a respeito do que lê.  

13.____Procura me animar quando estou triste.  

14.____É fácil conversar com ela.  

15.____Castiga-me quando eu não a obedeço.  

16.____Está sempre me dizendo como devo me comportar.  

17.____Se eu quebro uma promessa fica por algum tempo sem confiar em mim.  

18.____Gosta de discutir os assuntos e conversar comigo.  

19.____Acredita que todos os meus comportamentos maus devem ser castigados de 

alguma forma.  

20.____É muito interessada naquilo que aprendo na escola. 



183 
 

Anexo 1: Questionário de Valores Básicos 

INSTRUÇÕES.  Leia as afirmações abaixo e indique o quanto cada uma delas é importante para 

você. Faça isso escrevendo um número ao lado de cada valor para indicar em que medida a 

considera importante, segundo o que você acha. 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

não 

Importante 

Não 

Importan

te 

Pouco 

Importante 

Mais ou 

menos 

Importante 

Importante Muito 

Importante 

Extremament

e Importante 

01.____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco 

conhecidos; tentar descobrir coisas novas sobre o mundo. 

02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 

03.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no 

mundo. 

04.____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 

05.____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

06.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe 

de uma equipe. 

07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém 

para compartilhar seus êxitos e fracassos. 

08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir 

a vontade de Deus. 

09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes mesmo de ficar doente; não estar 

física ou mentalmente enfermo. 

10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 

11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho 

receber uma homenagem por suas contribuições. 

12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar seus 

pais, os superiores e os mais velhos. 

13.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem 

hoje; ter uma vida organizada e planificada. 

14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de 

algum grupo, como: social, esportivo, entre outros. 

15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a 

museus ou exposições onde possa ver coisas belas. 

16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da 

sua sociedade. 

17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; 

viver em um lugar com abundância de alimentos. 

18.____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na vida; 

desenvolver todas as suas capacidades. 
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Anexo 2: Questionários de Valores Básicos – versão infantil 

 

INSTRUÇÕES.  Leia as afirmações abaixo e indique o quanto cada uma delas é importante para você. Faça isso 

marcando um X na carinha ao lado de cada afirmação, segundo o que você acha. 

1 2 3 4 5 

 Nenhuma 

Importância 

Pouca 

Importância 

Média 

Importância 

Grande 

Importância 

Máxima 

Importância 

 

SAÚDE. Não ficar doente; estar sempre animado(a), com vontade de brincar; e evitar fazer 

coisas que prejudiquem à saúde. 
 

ÊXITO. Ser o(a) vencedor(a) nas competições em que participe; ser o(a) número 1, o(a) 

melhor; e fazer as coisas melhor que os(as) demais colegas. 
 

TRADIÇÃO. Seguir as regras de boa educação e costumes da sua família; viver ou vestir 

do mesmo modo que seus pais; e seguir as normas de casa e da escola. 
 

IGUALDADE. Querer que não haja diferença entre ricos e pobres, que todos sejam 

tratados igualmente; dar as mesmas oportunidades a todas as pessoas; e tratar igualmente 

meninos e meninas. 

 

EMOÇÃO. Desafiar o perigo, procurar novas aventuras; assistir ou fazer esportes de 

emoção, como corrida de bicicleta; e buscar aventuras, como viajar com amigos(as) ou 

acampar em florestas. 

 

APOIO SOCIAL. Ser ajudado(a) pelos pais e familiares quando precise; ter alguém que 

cuide de você; e receber apoio dos amigos(as) em momentos difíceis. 
 

ESTABILIDADE. Ter segurança em casa e na escola; saber que nunca vai faltar dinheiro 

ou comida para você; e saber que seus pais têm um trabalho seguro. 
 

PODER. Ser o(a) chefe ou líder do grupo de amigos(as); mandar nos(as) outros(as) 

colegas; e ter poder para decidir as coisas. 
 

RELIGIOSIDADE. Rezar, orar e ir à missa ou culto religioso; crer em Deus como o 

salvador da humanidade; e participar das atividades da Igreja. 
 

ARTES. Ir a exposições de quadros e esculturas; ouvir música, ir ao teatro ou ao cinema; 

e aprender a desenhar e pintar. 
 

PRAZER. Aproveitar a vida, brincar e se divertir; comer e beber tudo o que gosta; e ir à 

praia, aos shoppings ou parques onde possa se divertir. 
 

AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda com seus(suas) irmãos(ãs) e/ou 

familiares; ter alguém com quem compartilhar suas alegrias, tristezas e segredos; e ter 

um(a) amigo(a) íntimo(a) em quem confiar. 

 

SOBREVIVÊNCIA. Ter uma casa para morar com seus pais; ter água e comida sempre 

que necessite; e poder dormir bem todos os dias. 
 

PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece; receber elogios dos seus pais ou 

professores; e ser sempre escolhido(a) para representar os(as) seus(suas) colegas. 
 

OBEDIÊNCIA. Respeitar aos pais e aos mais velhos; obedecer aos seus professores e 

fazer os deveres de casa; e ser educado(a) e disciplinado(a). 
 

CONHECIMENTO. Descobrir coisas novas sobre o mundo; procurar saber tudo sobre a 

origem do homem e do universo; e conhecer como são e funcionam as coisas. 
 

ESTIMULAÇÃO. Sempre fazer algo diferente, não estar parado(a); participar em todas 

as brincadeiras que puder; e estar sempre se divertindo, buscando o que fazer. 
 

CONVIVÊNCIA. Conviver bem com familiares e vizinhos; ter amigos(as) no colégio ou 

no bairro; e participar de atividades e brincadeiras com os(as) colegas. 
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Anexo 7: Cenários de Bullying no Contexto Escolar – Tipo I 

INSTRUÇÕES. Leia com atenção a descrição abaixo de uma situação real. 

Posteriormente, responda as perguntas que seguem. 

Antônio, um jovem de 14 anos, mora em João Pessoa. Ele é uma pessoa educada, meiga 

e tranqüila. Em virtude de suas características delicadas remeterem a traços femininos, 

na escola ele é alvo de brincadeiras maldosas por parte de alguns colegas. Recentemente, 

cinco rapazes de sua escola o encontraram no banheiro e, aproveitando o instante, 

passaram batom em seus lábios e jogaram spray rosa no seu cabelo. Suponha que você 

tenha sabido do ocorrido, mas não dispôs de detalhes suficientes, pois não conhecia de 

perto o Antônio nem os rapazes envolvidos no incidente. 

Tendo em conta a história acima, por favor, pedimos que responda o mais honestamente 

possível o que pensa a respeito. No caso, primeiramente queremos conhecer sua opinião 

sobre Antônio. Neste sentido, considere os pares de adjetivos abaixo e assinale, para cada 

um, o número que melhor o descreve; ele é uma pessoa.... 

 

Fraca 1 2 3 4 5 6 Forte 

Honesta 1 2 3 4 5 6 Desonesta 

Boa gente 1 2 3 4 5 6 Mau caráter 

Desagradável 1 2 3 4 5 6 Agradável 

Confiável 1 2 3 4 5 6 Não confiável 

Esquisita 1 2 3 4 5 6 Normal 

Inocente 1 2 3 4 5 6 Culpada 

Simples 1 2 3 4 5 6 Metida 

Por favor, agora pense na ação realizada pelos rapazes. Como ela poderia ser classificada? 

Faça isso selecionando o número que descreve sua opinião em relação a cada par de 

adjetivos. A ação dos rapazes foi... 

 

Leve 1 2 3 4 5 6 Pesada 

Agressiva 1 2 3 4 5 6 Não agressiva 

Divertida 1 2 3 4 5 6 Preocupante 

Reprovável 1 2 3 4 5 6 Aceitável 

Inocente 1 2 3 4 5 6 Maldosa 

Normal 1 2 3 4 5 6 Criminosa 

Incorreta 1 2 3 4 5 6 Correta 

Injustificável 1 2 3 4 5 6 Justificável 

 

Finalmente, o que se poderia dizer acerca dos rapazes? Indique sua opinião em relação a 

cada par de adjetivos. Os rapazes são... 

Normais 1 2 3 4 5 6 Desequilibrados 

Agressivos 1 2 3 4 5 6 Não agressivos 

Inocentes 1 2 3 4 5 6 Culpados 

Educados 1 2 3 4 5 6 Mal educados 

Consequentes 1 2 3 4 5 6 Inconsequentes 

Maldosos 1 2 3 4 5 6 Bondosos 

Responsáveis 1 2 3 4 5 6 Irresponsáveis 

Injustos 1 2 3 4 5 6 Justos 
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 Cenários de Bullying no Contexto Escolar por Tipo 

Tipo II: Antônio, um jovem de 14 anos, mora em João Pessoa. Ele é uma pessoa 

educada, meiga e tranqüila. Em virtude de suas características delicadas remeterem a 

traços femininos, na escola ele é alvo de brincadeiras maldosas por parte de alguns 

colegas. Recentemente, cinco rapazes de sua escola o encontraram no banheiro e, 

aproveitando o instante, passaram batom em seus lábios e jogaram spray rosa no seu 

cabelo. Suponha que você tenha sabido do ocorrido, tendo detalhes suficientes a respeito, 

pois conhecia de perto os rapazes envolvidos no incidente, inclusive um deles era seu 

filho. 

 

Tipo III: Antônio, um jovem de 14 anos, mora em João Pessoa. Ele apresenta 

dificuldade de compreender e acompanhar o conteúdo dado em sala de aula, sendo 

o último a terminar seus deveres. Em virtude de suas características intelectuais, na 

escola ele é alvo de brincadeiras maldosas por parte de alguns colegas. Recentemente, 

cinco rapazes de sua escola o encontraram no pátio e, aproveitando o instante, colocaram 

em Antônio um chapéu e um rabo de burro. Embora você tenha sabido do ocorrido, não 

dispôs de detalhes suficientes, pois não conhecia de perto o Antônio nem os rapazes 

envolvidos no incidente.  

 

Tipo IV: Antônio, um jovem de 14 anos, mora em João Pessoa. Ele apresenta 

dificuldade de compreender e acompanhar o conteúdo dado em sala de aula, sendo 

o último a terminar seus deveres. Em virtude de suas características intelectuais, na 

escola ele é alvo de brincadeiras maldosas por parte de alguns colegas. Recentemente, 

cinco rapazes de sua escola o encontraram no pátio e, aproveitando o instante, colocaram 

em Antônio um chapéu e um rabo de burro. Suponha que você tenha sabido do ocorrido, 

tendo detalhes suficientes a respeito, pois conhecia de perto os rapazes envolvidos no 

incidente, inclusive um deles era seu filho. 

 

Tipo V: Antônio, um jovem de 14 anos, mora em João Pessoa. Ele usa cabelos longos, 

roupas escuras e gosta de músicas cujas letras referem-se a sentimentos melancólicos 

ou angustiantes, caracterizando-se como um integrante de um grupo denominado 

EMO. Em virtude de suas características, na escola ele é alvo de brincadeiras maldosas 

por parte de alguns colegas. Recentemente, cinco rapazes de sua escola o encontraram no 

pátio e, aproveitando o instante, colocaram em Antônio maquiagem e cortaram parte de 

sua franja. Suponha que você tenha sabido do ocorrido, mas não dispôs de detalhes 

suficientes, pois não conhecia de perto o Antônio nem os rapazes envolvidos no 

incidente. 

 

Tipo VI: Antônio, um jovem de 14 anos, mora em João Pessoa. Ele usa cabelos longos, 

roupas escuras e gosta de músicas cujas letras referem-se a sentimentos melancólicos 

ou angustiantes, caracterizando-se como um integrante de um grupo denominado 

EMO. Em virtude de suas características intelectuais, na escola ele é alvo de brincadeiras 

maldosas por parte de alguns colegas. Recentemente, cinco rapazes de sua escola o 

encontraram no pátio e, aproveitando o instante, colocaram em Antônio maquiagem e 

cortaram parte de sua franja. Suponha que você tenha sabido do ocorrido, tendo detalhes 

suficientes a respeito, pois conhecia de perto os rapazes envolvidos no incidente, 

inclusive um deles era seu filho. 
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Anexo 8: Questões sociodemográficas - Pais 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES. Finalmente, gostaríamos de obter 

algumas informações sobre você. Assim, solicitamos que responda as perguntas a 

seguir. Lembramos que não pretendemos identificá-lo (a), por isso não assine ou 

coloque seu nome neste caderno. 

1. Idade: _____ anos  2. Sexo:  Masculino  Feminino 

3. Estado civil:  Solteiro   Casado  Separado  Outro 

4. Escolaridade: 

 Ensino fundamental completo   Ensino médio completo 

 Superior incompleto     Superior completo 

     Qual o curso_______________       Qual o curso___________ 

  Pós-graduação... Qual a área _______________ 

5. Você tem uma religião?  

      Não  Sim... Qual?  Católica  Espírita     Protestante  Outra 

6. Em que medida você se considera religioso? 

Nada 

religioso 
0 1 2 3 4 

Totalmente 

religioso 

7. Em comparação com as pessoas da sua cidade, você diria que sua família é da 

(circule): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Classe baixa Classe média Classe alta 

8. Tempo, aproximado, que passa com seu filho(as) por dia? _____________Horas 

9. Já ouviu falar no termo “bullying”? 

 Não 

 Sim, por meio de:   Programas de TV  Internet  Palestras   

                Escola do filho(a)  Amigos(as)  Outros _________ 

10. Seu filho (a) conhece alguém que já foi molestado (a) (sofreu bullying)? 

 Sim    Não 

11. Seu filho (a) tem algum amigo (a) que já foi molestado (a) (sofreu bullying)? 

 Sim    Não 

12. Seu filho (a) já foi molestado(a) (sofreu bullying)?   Sim    Não 

  



188 
 

Anexo 9: Questões sociodemográficas – Crianças 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES. Finalmente, com o propósito de 

conhecer algo mais acerca dos participantes deste estudo, solicitamos que responda as 

perguntas a seguir. Lembramos que não interessa identificá-lo, assim, não assine ou 

escreva seu nome neste caderno. 

1. Idade: _____ anos  2. Sexo:  Masculino  Feminino 

3. Série: _______________ 

5. Você tem uma religião?  

 Sim. Se sim, qual?                        Não 

 Católica     Espírita     

 Protestante     Outra.     Qual?_____________ 

 

8. Em que medida você se considera religioso?    

Nada   0      1      2      3      4    Muito 

 

9. Você mora com quem? 

 Pai e Mãe   Só mãe  Só pai  

 Avós    Outros: _____________ 

10. Em comparação com as pessoas da sua cidade, você diria que sua família é da 

classe sócio-econômica: 

 Baixa  Média-Baixa  Média  Média-Alta   Alta 

 

11. Tempo, aproximado, você passa com seus pais (por dia)? _____________Horas 

 

12. Quando alguém lhe faz mal (por exemplo, põe apelidos, bate, briga, aborrece, 

humilha) com que freqüência você comunica aos seus pais? 

1 2 3 4 5 6 7 

      NUNCA        SEMPRE 

13. Já ouviu falar no termo “bullying”? 

 Não 

 Sim, por meio de:   Programas de TV  Internet  Palestras   

                Escola do filho(a)  Amigos(as)  Outros _________ 

 

14. Você que conhece alguém que já foi molestado (a) (sofreu bullying)? 

 Sim    Não  

 

15. Você tem algum amigo que já foi molestado (a) (sofreu bullying)? 

 Sim    Não 

 

16. Você já foi molestado(a) (sofreu bullying)? 

 Sim    Não   
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Anexo 10: Termo de consentimento para os pais 

 

 

 

Senhores Pais: 

Estamos realizando uma pesquisa com os estudantes com o propósito de conhecer 

possíveis fatores contribuintes para a explicação de comportamentos sociais, especificamente, 

o bullying. Esta pesquisa tem por finalidade contribuir com pesquisas acerca da temática, 

possibilitando o desenvolvimento de políticas públicas que viabilizem a realização de campanhas 

para combater o problema.  

Esta pesquisa está sendo desenvolvida pelo núcleo de pesquisa Bases Normativas do 

Comportamento Social da Universidade Federal da Paraíba, sob orientação do Prof. Dr. Valdiney 

Veloso Gouveia para dissertação da aluna Ana Karla Silva Soares. 

O propósito da pesquisa fundamenta-se em conhecer possíveis fatores contribuintes 

para a explicação de comportamentos sociais, especificamente, o bullying. Com a finalidade de 

contribuir com pesquisas acerca deste tema. 

Solicitamos a sua colaboração ao permitir a participação de seu(s) filho (a) para participar 

desta pesquisa, como também autorização para publicar os resultados deste estudo em revista 

científica. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 

não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador(a). Podendo, a qualquer momento, desistir do mesmo. 

Para que você possa respondê-lo com a máxima sinceridade e liberdade, queremos lhe 

garantir o caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. Contudo, antes de 

prosseguir, de acordo com o disposto nas resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de 

Saúde, faz-se necessário documentar seu consentimento. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para meu filho(a) participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou 

ciente que receberei uma cópia desse documento.  

_________________________________________ 
Assinatura do participante da Pesquisa 

 

Por fim, nos colocamos a sua inteira disposição no endereço abaixo para esclarecer 

qualquer dúvida que necessite.  

Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, 

Departamento de Psicologia, Campus I, Cidade Universitária, Ambiente 12A. 

CEP: 58.051-900 

Telefone do Ambiente de Trabalho: (83) 3216-7924 

Telefone Pessoal: (83) 8114-2228 

                  

 Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante  

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CCHLA – DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
DOUTORADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 
CEP 58.051-900 – João Pessoa – PB 
E-MAIL: akssoares@gmail.com/vvgouveia@gmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS 

Universidade Federal da Paraíba 

CAMPUS I, Cidade Universitária 

CEP: 58.051-900 

Fone: 3216-7791 

 

eticaccsufpb@hotmail.com 
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Anexo 11: Termo de consentimento para alunos 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CCHLA – DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DOUTORADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 
CEP 58.051-900 – João Pessoa – PB 

E-MAIL: akssoares@gmail.com/vvgouveia@gmail.com 

Esta pesquisa é sobre comportamentos sociais e está sendo desenvolvida pelo 

núcleo de pesquisa Bases Normativas do Comportamento Social da Universidade 

Federal da Paraíba, sob orientação do Profº Valdiney Veloso Gouveia para dissertação 

da aluna Ana Karla Silva Soares. 

O propósito da pesquisa fundamenta-se em conhecer possíveis fatores 

contribuintes para a explicação dos comportamentos sociais. Com a finalidade de 

contribuir com pesquisas acerca deste tema. 

Solicitamos a sua colaboração para participar desta pesquisa, como também sua 

autorização para publicar os resultados deste estudo em revista científica. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 

senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pelo Pesquisador(a). Podendo, a qualquer momento, desistir do mesmo. 

Para que você possa respondê-lo com a máxima sinceridade e liberdade, 

queremos lhe garantir o caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. 

Contudo, antes de prosseguir, de acordo com o disposto nas resoluções 196/96 e 

251/97 do Conselho Nacional de Saúde, faz-se necessário documentar seu 

consentimento. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou 

ciente que receberei uma cópia desse documento.  

_________________________________________ 
Assinatura do participante da Pesquisa 

 

Por fim, nos colocamos a sua inteira disposição no endereço abaixo para 

esclarecer qualquer dúvida que necessite.  

Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, 

Departamento de Psicologia, Campus I, Cidade Universitária, Ambiente 12A. 

CEP: 58.051-900 

Telefone do Ambiente de Trabalho: (83) 3216-7924 

Telefone Pessoal: (83) 8114-2228 

                  

 Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante  

  

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS 

Universidade Federal da Paraíba 

CAMPUS I, Cidade Universitária 

CEP: 58.051-900 

Fone: 3216-7791 

 

eticaccsufpb@hotmail.com 
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Anexo 32: Aprovação do Comitê de Ética 

 
 


