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[Igreja Viva] Apesar de to-
da a informação, persiste por 
vezes alguma confusão sobre 
o que é bullying. Como é que 
se pode definir este fenóme-
no e distinguir das normais 
brincadeiras?
[Prof. Ana Tomás] A defini-
ção deste fenómeno, que nos 
é dada pela investigação, dis-
tingue os comportamentos de 
bullying de outros comporta-
mentos agressivos e das brin-
cadeiras agressivas. Há efecti-
vamente várias características 
que ajudam a essa distinção e 
para as quais devemos estar 
atentos. São várias caracterís-
ticas e não uma, e juntas dão 
uma carga mais agressiva aos 
comportamentos de bullying. 
Passando a citá-las, a primeira 
destas características é o de-
sequilíbrio de poder ou força 
entre o dito agressor e a dita 
vítima. Esta diferença de po-
der ou força pode tratar-se de 
capacidades físicas para des-
ferir muros, pontapés, pan-
cadas, todo um conjunto de 
agressões físicas às quais a ví-
tima que sofre esses ataques 
não tem a mesma capacidade 
de resposta. Essa diferença de 
poder ou força pode ter ori-
gem no estatuto ou apoio so-
cial que tem o agressor numa 
situação ou momento mui-
to concretos. Esse estatuto, 
que se relaciona com carate-
rísticas pessoais, relaciona-se 

também com a popularida-
de, o comando ou a influên-
cia social sobre o grupo que, 
aos olhos de todos e, particu-
larmente, para os diretamen-
te implicados na situação de 
bullying, reforçam a posição 
dos agressores e retiram ca-
pacidade de resposta e defesa 
às vítimas que são alvo desses 
ataques. 

A segunda característi-
ca dos comportamentos de 
bullying é o seu carácter re-
petitivo ou sistemático. Por 
oposto às agressões ocasio-
nais a que qualquer um es-
tá sujeito – basta apanhar 
alguém mal encarado pe-
la frente – em agressões de 
bullying, os ataques, as ofen-
sas, as provocações, os olha-
res intimidatórios, as hu-
milhações repetem-se e su-
cedem-se no tempo, con-
tribuindo para assustar, 
amedrontar, instalar o senti-
mento de impotência e fra-
queza perante o domínio 
e controlo da situação pelo 
agressor ou agressores. No-
te-se que a recorrência das 
agressões é um meio muito 
eficaz de confirmar e refor-
çar o poder, o apoio e a in-
fluência social sobre o gru-
po e sobre a vítima. Precisa-
mente, este efeito de reforço 
do comportamento agres-
sivo tem um impacto mui-
to importante na relação dos 

agressores e das vítimas. E, 
como tem sido demonstra-
do em muitos estudos cientí-
ficos, uma das maiores moti-
vações do bullying é o reforço 
dado pelas expressões de me-
do, fragilidade, impotência, 
desprotecção, derrota, de-
pressão, tristeza e abandono 
das vítimas. Estas expressões 
emocionais são estímulos 
muito fortes que encorajam 
a outras agressões, gratificam 
a auto-estima e alimentam a 
auto-imagem dos agressores. 
São apontados como uma 
resposta das vítimas que, re-
forçando o comportamen-
to dos agressores, prolonga 
e agrava o ciclo da violência. 
A terceira característica que 
distingue o bullying de outras 
formas de agressão é a inten-
cionalidade. Por definição, 
um comportamento inten-
cional é, antes de tudo, um 
acto voluntário. Esta carac-
terística, que deveria ser su-
postamente fácil de identifi-
car em face das duas carac-
terísticas descritas acima, é 
aquela que gera mais discus-
são e se demonstra mais am-
bígua. Assim é. Apesar de esta 
característica servir para de-
signar e classificar o compor-
tamento de voluntário e vin-
car que a intenção subjacen-
te à agressão está relacionada 
com um efeito ou resultado 
antecipado pelo sujeito dessa 

agressão, a intencionalidade 
carece de um juízo feito por 
um avaliador. Normalmen-
te, os professores, os educa-
dores ou os profissionais, na 
escola ou fora dela, que são 
chamados a intervir e a dar 
uma resposta social ao pro-
blema conjugam intenciona-
lidade e responsabilidade. E 
a avaliação do foro compor-
tamental passa a incluir uma 
conotação moral. O que é in-
tencionalidade reveste-se de 
controlo pessoal, autonomia, 
de consciência social e mo-
ral. Esta assunção de respon-
sabilidade como um pressu-
posto para que se possa de-
terminar o controlo pessoal 
como sinónimo de inten-
cionalidade do bullying é o 
cerne de muitas discussões. 
E é precisamente neste ponto 
que muitas vezes se perde 
o fio à meada. Refiro-me 
a quando os professores, 
os educadores, os pais, os 
profissionais da saúde e 
da justiça desvalorizam a 
necessidade de responder ao 
comportamento agressivo. E 
esta desvalorização é grave 
porque, na realidade, acresce 
ao sentimento de protecção 
dos agressores e desprote-
ção das vítimas. Acresce ain-
da a avaliar como brincadei-
ra agressiva comportamentos 
que deveriam conhecer limi-
tes. E acresce também a per-
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der a oportunidade de edu-
car alternativas ao compor-
tamento agressivo e a iden-
tificar situações de bullying. 
Todos estes filtros sociais são 
importantes para as apren-
dizagens sociais, emocio-
nais e morais das crianças, 
adolescentes e adultos. Pen-
so que estará claro que não 
se trata de uma brincadei-
ra que possa ser minimiza-
da, mesmo quando envolve 
crianças pequenas. Aliás, tem 
consequências para a apren-
dizagem social e emocional 
das crianças não as ajudar a 
compreenderem o efeito dos 
comportamentos de bullying.

[Igreja Viva] Os dados reve-
lam que um em cada quatro 
jovens se envolve em situa-
ções de bullying como vítima, 
agressor ou ambos. Isto signi-
fica que é um fenómeno rela-
tivamente comum e também 
complexo, portanto?
[Prof. Ana Tomás] Sim, é um 
fenómeno comum e comple-
xo e que não devemos relati-
vizar. Aliás, é porque se rela-
tiviza que convivemos com 
muitos comportamentos de 
bullying e o fenómeno se tor-
nou num problema social. 
E o bullying só passou a ser 
visto como problema social 
quando deixou de ser um 
problema de comportamento 
de agressores e vítimas e 
passou a afectar o rendimen-
to escolar, o clima de escola, 
a segurança das crianças na 
escola, o direito a crescerem 
num ambiente que repro-
va e não-condescende com 
as práticas de bullying. Mas o 
bullying torna-se um proble-
ma social quando se eviden-
cia que tem sérias repercus-
sões negativas na relação pro-
fessor-alunos, nas relações 
entre alunos, na relação das 
famílias com a escola, na rela-
ção da sociedade e dos meios 
de comunicação com as es-
colas e com os grupos direc-
tamente envolvidos e todos 
os outros que são afectados. 
Ninguém fica bem nesta fo-
tografia. É que quando se fala 
de um problema de bullying – 
e não podemos esquecer que 
fenómenos de bullying estive-
ram na origem de morte en-
tre crianças, pré-adolescentes 
e adolescentes – nasceram e 
cresceram de comportamen-
tos que foram desvaloriza-
dos e que aconteceram sob os 
olhos e chegando aos ouvidos 
de muitos adultos.

[Igreja Viva] O bullying 
só acontece na infância e 
adolescência?

[Prof. Ana Tomás] Não, in-
felizmente não. Aprende-se 
que se pode viver e convi-
ver com o bullying. Algumas 
pessoas acreditam até que as 
crianças e os adolescentes po-
dem aprender a ser mais du-
ros. Outros defendem que 
tem muitas outras vantagens 
e que o bullying entre pares 
os prepara para as injustiças 
e desigualdades que irão en-
frentar pela vida fora. Esta  é 
uma crença muito espalha-
da e cujas raízes remontam 
aos modelos educativos e às 
práticas que reforçam, con-
descendem e, sobretudo, que 
perpetuam este tipo de mal-
trato entre pares. Precisa-
mente, esta crença de que o 
mundo é violento, que mais 
vale aprender a lidar com o 
bullying, os abusos de poder, 
as humilhações, as provoca-
ções preparam-nos para justi-
ficar a violência, e a procurar 
depois formas de a minimizar 
e até de a desculpar. Vários in-
vestigadores estudaram es-
tes mecanismos e explicaram 
que este efeito de minimiza-
ção se deve à necessidade de 
nos de-sensibilizarmos. O pe-
rigo está à vista! Tornando-
-nos insensíveis, habituamo-
-nos aos horrores e às atroci-
dades, à desumanização das 
vítimas. Somos até capazes de 
nos identificar com os atribu-
tos positivos dos agressores 
ou de não os contrariar. In-
felizmente, na história da hu-
manidade todos conhecemos 
muitos exemplos de agresso-
res de bullying idolatrados. A 
história do Holocausto é um 
marco centenário dessa idea-
lização do mal. 

Mas o bullying é ainda per-
petuado na violência no na-
moro, na violência de género, 
no assédio moral em contex-
to laboral, nas praxes e rituais 
de passagem em contextos 
prisionais, militares, e nas 
universidades.

[Igreja Viva] O bullying vai 
além da violência psicológica 
sobre o outro?
[Prof. Ana Tomás] Obvia-
mente que sim. Seria óptimo 
que as vítimas se sentissem 
mais protegidas e capazes de 
afirmar o seu sofrimento sem 
sentir que saem mais fragili-
zadas, envergonhadas e aban-
donadas quando se expõem. 
São histórias de depressão, 
de somatização, de isolamen-
to que normalmente são vi-
vidas em solitário ou, quan-
do existe essa possibilidade, 
acompanhadas no gabinete 
dos psicólogos escolares, dos 
directores de turma ou direc-

ção da escola, dos psicotera-
peutas e de outros profissio-
nais de ajuda. Seria óptimo 
que esta rede de apoio social 
contasse com os amigos, os 
pais e professores que convi-
vem diariamente e estão pró-
ximos e conhecedores das 
situações de bullying. Seria 
igualmente importante que 
esta rede de apoio estives-
se mais preparada e apoia-
da para lidar com agressores 
de bullying. E finalmente que 
houvesse mais informação e 
conhecimento das respostas 
para actuar perante situações 
concretas.  

[Igreja Viva] Como se pode 
combater o bullying?
[Prof. Ana Tomás] Talvez a 
boa notícia é que há muitas 
formas e meios de comba-
ter o bullying. Refiro-me so-
bretudo ao bullying em meio 
escolar e de bullying entre 
crianças e adolescentes do 
mesmo grupo etário, o que 
designamos também por 
bullying entre pares. Desde 
que o fenómeno começou a 
ser estudado foi dada aten-
ção à investigação com o ob-
jectivo de promover a inter-
venção. Caberá distinguir o 
que são respostas que se des-
tinam a actuar de forma pre-
ventiva e as que têm o pro-
pósito de remediar os efei-
tos de uma situação que está 
a decorrer. 

Os programas mais co-
nhecidos e mais bem sucedi-
dos englobam estes diferen-
tes níveis e objectivos da in-
tervenção. São modelos que 
preconizam uma interven-
ção holística e sistémica e 
que partem do conhecimen-
to dos contextos escolares e 
do levantamento das neces-
sidades de intervenção. Ha-
bitualmente, há que consti-
tuir uma equipa que se tor-
ne responsável por coorde-
nar o plano de intervenção,  
articular as acções e a co-
municação entre os vários 
elementos e recursos en-
volvidos. A avaliação é uma 
componente muito impor-
tante e necessária ao desen-
volvimento, revisão e me-
lhoria deste plano de inter-
venção. Na prática, qualquer 
intervenção que a escola ou 
o sistema educativo enten-
da levar a cabo deve ser en-
tendido como uma estraté-
gia para alcançar os objecti-
vos que se pretendem. Como 
tal, a melhoria das práticas 
de actuação em situações de 
bullying carece da colabora-
ção de toda a sociedade com 
as comunidades escolares. 

29%
dos jovens é vítima de 
bullying tanto online como 
cara-a-cara.

22%
das vítimas de ciberbullying 
não pede ajuda.
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15.º
lugar
A classificação de Portugal 
na lista de países da Euro-
pa e América do Norte, em 
2017, à frente dos Estados 
Unidos da América.

57%
Percentagem de casos em 
que a situação de agressão ou 
humilhação termina se quem 
assiste à situação intervir nos 
primeiros 10 segundos.

7,3%
A percentagem de bullying 
nas escolas portuguesas em 
2018. Em 2013 era de 15,3%.


