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Introdução 

O Bullying, como uma forma de violência que ocorre no ambiente escolar – embora 

não seja restrito a ele, podendo ocorrer em qualquer outro espaço de convivência entre pares – 

tem chamado a atenção de pesquisadores no mundo inteiro. As pesquisas realizadas por Dan 

Olweus (1995), da Universidade de Bergem (Noruega), no final do século XX, já apontavam 

que 5% a 35% dos alunos estavam envolvidos em situações de bullying – dados que se 

repetem nos dias atuais em diferentes investigações (Alonso, 2009; Avilés, 2002/2003; 

Barrio, 2003; Ortega, 2011; entre outros). De acordo com o mesmo autor (Olweus, 1995), 

apesar de o bullying ser um problema antigo e de sua existência ser sabida há bastante tempo, 

somente no começo da década de 1970 esse fenômeno tornou-se alvo de investigação, 

inicialmente na Suécia e na década de 1980 na Noruega. No início da década de 1990, países 

como Inglaterra, Austrália, Japão, Holanda, Canadá e Estados Unidos passaram a ter esse 

fenômeno como objeto de estudos. No Brasil, Cleo Fante (2005) foi a pioneira nos estudos a 

respeito desse tema, seguida por outros pesquisadores que, nos últimos anos, vêm se 

dedicando a aprofundar os conhecimentos que se têm sobre o assunto (Fischer, 2010; Frick, 

Menin, Tognetta, 2012; Tognetta, 2010; Tognetta e Vinha, 2009; entre outros).  

 O termo - do inglês bully, enquanto nome, traduzido como “valentão”, “tirano” e, 

como verbo, “tiranizar”, “amedrontar” (Fante, 2005) – refere-se a uma forma de violência 

gratuita e cruel, na qual os mais fortes convertem os mais fracos em objetos de diversão e 

prazer através de ações que disfarçam o propósito de maltratar e intimidar. É, portanto, a 



prática de atos agressivos entre estudantes (Olweus, 1998; Ruiz e Mora-Merchán, 1997a, 

1997b; Martinez, 2001; Fante, 2004) e configura-se como uma intimidação, um conjunto de 

ações intencionais, agressivas e repetidas praticadas por um ou mais alunos contra outro. A 

manutenção do termo em inglês, mesmo em países de língua latina, está pautada na 

dificuldade de se encontrar uma forma de tradução que mantenha a seriedade e a 

complexidade do problema. A expressão “maus-tratos entre iguais” tem sido usada por alguns 

autores (Almeida, Lisboa, Caurcel, 2005 e 2007; Avilés, 2013) como uma alternativa à 

denominação original, entretanto, esta ainda não parece corresponder ao significado do termo 

em inglês. 

É possível, assim, destacar cinco características fundamentais na identificação de uma 

situação para que ela possa ser definida como bullying. Trata-se de uma (i) violência entre 

pares, ou seja, não há desigualdade de poder instituído ou de autoridade entre aqueles que 

participam. No entanto, existe um desequilíbrio de poder físico ou psicológico entre o autor e 

o alvo, tornando possível a (ii) intimidação deste último. Além disso, é necessário que haja 

(iii) intenção do autor da agressão em causar danos; e as agressões devem ocorrer (iv) 

repetidamente sobre o mesmo alvo, o qual, por sua vez, concorda com o que os autores 

pensam dele, demonstrando sua fragilidade. Por fim, tudo isso costuma se passar diante de um 

(v) público que presencia a agressão e nada faz (Tognetta, 2005; 2013). 

Diversos pesquisadores notaram que há manifestações constantes e habituais entre os 

protagonistas do bullying. Assim, sem a intenção de descrever perfis, podemos considerar que 

haverá sempre um autor que intencionalmente ameaça, intimida, apelida e menospreza. 

Parece ter o controle da situação, sabe o que quer e o que deve fazer para consegui-lo, nem 

que para isso precise simular sorrisos ou utilizar qualquer outra habilidade social (a de 

manipular os outros é a mais frequente). Alguns autores podem interpretar situações sociais 

no grupo como ataques contra eles. Essa distorção cognitiva os leva a praticar ataques contra 

os outros que, em realidade, são mecanismos de defesa diante do modo como interpretam as 

situações que vivem (Avilés, 2013). 

O alvo, caracterizado como frágil, se vê com tão pouco valor a ponto de acreditar que 

merece ser provocado e diminuído, não tendo força para reagir (Tognetta, 2013). Fala-se de 

indefensibilidade própria e pessoal (Avilés, 2006) na medida em que não dispõe de 

ferramentas psicológicas de defesa para afrontar o maltrato. Associada a esta, a maioria dos 

alvos manifesta a indefensibilidade alheia (Avilés, 2006), uma vez que não há ninguém no 

grupo que os defenda, ou os ajude a se defender (Avilés 2013). É importante considerar que 



nem sempre o alvo é tímido, calado e sensível e acaba reagindo de forma a irritar ou a 

provocar ainda mais os seus algozes, caracterizando um perfil que vem sendo denominado de 

vítima provocadora. (Tognetta, 2013; Avilés, 2013) 

Grande parte dos que contemplam seus colegas sendo maltratados acredita que o que 

está acontecendo não lhes diz respeito, que é um assunto entre o autor e o alvo, e que eles 

devem resolvê-lo. Estes são os chamados espectadores indiferentes (Avilés, 2013). Entretanto, 

muitos deles acreditam que deveriam fazer algo, mas não o fazem porque não sabem 

exatamente como ajudar, ou ainda temem ser os próximos alvos. Salmivalli et al (1996) 

realizaram estudos em que nomearam os espectadores de acordo com o seu posicionamento 

na situação de bullying que presenciam. Desta forma, nomeou-se assistentes e reforçadores 

aqueles que se juntam aos autores (idealizadores dos maus tratos) e fornecem um feedback 

positivo para as intimidações (por exemplo, rindo, aplaudindo, ou apenas dando audiência); 

espectadores propriamente ditos, os que ficam afastados das situações de bullying e, 

finalmente, os defensores, aqueles que tomam partido das vítimas, consolando e apoiando-as 

Pesquisas recentes (Tognetta 2010; Tognetta e Bozza 2010; Tognetta e Rosário 2012) 

apontaram que o autor de bullying tem uma hierarquia de valor invertida, prevalecendo os 

valores individuais (valentia, intimidação, etc.) sobre os morais (humildade, justiça, etc.). 

Além disso, carecem de sensibilidade moral, ou seja, a capacidade de se sensibilizar com a 

dor do outro.  

Existe, assim, um problema de convivência nesse grupo social. Isso porque “o grupo é 

o suporte no qual se situa a relação desigual entre o autor e o alvo” (Avilés, 2013).  É, pois, o 

grupo que legitima a forma como as relações vão se caracterizando dentro do espaço de 

convivência, que fortalece o poder daquele(s) que o exerce(m) de forma abusiva, bem como a 

fragilidade e a pouca – por que não dizer, nenhuma – condição de defesa do alvo.  

Dessa forma, intervir nessas relações grupais se apresenta como um meio produtivo 

para a solução do problema. É o que diferentes pesquisas têm apontado como caminho. 

Algumas delas, por exemplo, tem apontado que em situações de maus tratos e intimidações, 

as vítimas recorrem aos seus amigos/colegas tanto para compartilhar o ocorrido, como na 

busca de ajuda para uma possível solução.  Apontam ainda que, muitas vezes, os professores 

não se dão conta que estas situações ocorreram. Uma pesquisa brasileira, realizada por 

Tognetta et al, em 2010, obteve resultados semelhantes: 76% das vítimas de bullying, quando 

menosprezados, buscam os colegas para contar o acontecido.  

As investigações de Naylor e Cowie, (1999); Uranga, (1998); Torrego, (2000b); 

Fernández e Funes, (2001), são unânimes em considerar que os pares, os colegas de classe ou 



de escola  podem ser um recurso importantíssimo para a melhoria das relações interpessoais 

dos alunos com maiores dificuldades em relacionar-se, bem como prevenir agressões.  

Diferentes pesquisas mostram que as ações mais eficazes para a intervenção ao 

bullying têm se pautado em estratégias de apoio ou suporte realizado entre os próprios alunos 

(Avilés, 2013,; Cowie and Wallace, 2000, ; Torrego, 2000). Esses programas têm como 

característica principal o fato de não se centrarem na atuação direta dos gestores, mas 

valerem-se do protagonismo juvenil, isto é, o aluno como responsável por determinadas ações 

entre os demais (alunos como ele), com o objetivo de promover uma convivência favorável 

entre si. Os professores, por sua vez, assumem o papel de formadores, acompanhadores e 

tutores. Os sistemas de apoio entre pares pretendem oferecer aos alunos recurso que os ajude 

em diversas situações, tais como dificuldades acadêmicas, dificuldade na adaptação da rotina 

escolar, problemas pessoais ou familiares, questões culturais ou dificuldades nas relações com 

os colegas, confusões, entre outros.  

 Cowie e Sharp (1996) descrevem três tipos de sistema de apoio entre pares: 

befriending, sistema de apoio aos alunos mediante o reforço das relações de amizade; 

mentoring - alunos tutores, com mais capacidade ou experiência, ajudam os mais novos ou 

com mais necessidades; counselling - sistema de apoio que fornece orientações aos 

companheiros necessitados de alguma ajuda. Desde 2008, Avilés, Torres e Vián elaboram 

estruturas sociais nas escolas que trazem os alunos como protagonistas nas intervenções em 

situações de violência, bem como de estratégias que visam a melhoria da convivência escolar. 

Organizados em diferentes modalidades, seja individual (Fernandez, Villoslada y Fuentes, 

2008), ou em equipes, contribuem para a melhoria das relações interpessoais na escola e 

especificamente nas intervenções em casos de bullying bem como em sua prevenção. 

 Avilés (2013) é o autor do modelo das “Equipes de Ajuda”, adotado em algumas 

escolas brasileiras, pioneiras na implantação desta estratégia de intervenção nas questões de 

convivência no país. Tal proposta considera que, em grupos, meninos e meninas trabalharão 

juntos, de modo colaborativo e cooperativo, unidos por uma mesma atividade e poderão 

ajudar-se mutuamente em momentos determinados, independentemente de suas idades. Tem-

se como objetivo, nesta modalidade, que o aluno não se sinta sozinho na tarefa de ajudar e que 

fundamentalmente aprenda a cooperar com os outros. Desta maneira, caracteriza-se como um 

grupo de referência na escola, onde as crianças e jovens, vítimas de violência ou envolvidos 

em conflitos, possam buscar suporte e discutir estratégias para a solução de tais questões.  A 

opção pelo trabalho em equipe não foi aleatória, uma vez que este traz a ideia de um grupo 

que opera em busca de um mesmo objetivo, com um sentimento comum de apoio, evitando 



assim a sobrecarga de responsabilidade ao indivíduo (Avilés e Alonso, 2008; Sharp, Cowie e 

Smith, 1994). Além disso, os membros da equipe se sentirão mais respaldados em suas 

decisões, bem como o respeito e a confiança do grupo de iguais em relação aos membros da 

equipe de ajuda aumentarão. 

Faz-se relevante apontar também que a escolha dos alunos que farão parte da Equipe 

de Ajuda é feita pelos próprios colegas, baseado no critério de confiança. Além disso, fazer 

parte de um sistema de apoio entre pares, exige que o aluno tenha boas habilidades de 

comunicação e um importante nível de empatia e assertividade. Por isso, os integrantes deste 

grupo, submetem-se a um processo de formação e contam com o apoio e acompanhamento de 

seus professores. 

Em seus estudos, Cowie e Wallace (2000) identificaram dados relevantes em relação 

às contribuições que um sistema de apoio entre pares pode propiciar. Dentre elas, destaca-se: 

1. A probabilidade de um jovem contar o que se passa com ele a um igual é muito maior 

do que a de ele contar a uma autoridade. 

2. Os alunos identificam com mais facilidade as formas de violência que ocorrem entre 

seus pares do que os adultos. 

3. Os professores nem sempre dispõem de tempo e/ou recursos para intervir nos conflitos 

interpessoais. 

4. Entre os alunos, é bem provável que se encontrem alguns com habilidades valiosas de 

ajudar o outro e, assim, exercer o verdadeiro sentido de cidadania. 

5. Muitas vezes, entre os ajudantes, encontra-se um número significativo de jovens que 

foi vítima de algum tipo de violência. Esses parecem ser os mais disponíveis a ajudar 

os outros e, através dessa atitude, passam a se fortalecer e a se ver como valor. 

6. A existência de um sistema de apoio entre pares pode trazer às vítimas de bullying 

uma sensação de proteção e segurança que não tinham antes. 

7. A escola, com o tempo, passa a ser vista como uma instituição que se preocupa com o 

bem-estar daqueles que dela fazem parte. 

8. É possível que os sistemas de ajuda possam ser integrados a outros serviços escolares, 

tais como a Orientação Educacional e a Coordenação Pedagógica.  

 

As mesmas autoras apontam ainda três características principais para o sistema de 

apoio entre pares:  

 As crianças e os adolescentes que participam dos sistemas de apoio são formados para 

trabalhar em grupos para além das relações de amizade.  



 Os participantes dos sistemas de apoio entre pares têm a oportunidade de conhecer o 

outro  e aprender a se conhecer, além de perceber suas próprias emoções nas relações 

que estabelecem com os colegas e praticar formas de comunicação mais efetivas. 

 A formação das crianças e dos jovens tem como objetivo maior favorecer as relações 

interpessoais entre eles, para que os conflitos sejam resolvidos de maneira não 

violenta. 

Isto posto, ressalta-se aqui que este estudo tem como hipótese que a presença de 

sistemas de apoio entre iguais poderá fornecer aos centros educacionais possibilidades de 

diminuição na frequência e nos tipos de problemas existentes nas relações entre pares. Além 

disso, objetiva investigar as contribuições sentidas pelos participantes das Equipes de Ajuda 

com a implantação do programa, bem como as contribuições sentidas pelos demais alunos das 

escolas em que foi implantado o programa a partir de tal procedimento. 

 

Método (participantes, instrumentos e procedimento e análise de dados) 

 

 Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter exploratório e descritivo que conta com 

a participação de alunos de escolas públicas e particulares do Estado de São Paulo, Brasil, 

numa amostra escolhida por conveniência. No total, conta-se com a participação de 200 

alunos, do Ensino Fundamental II, de escolas em que o Programa de Apoio em Iguais, 

chamado de Equipes de Ajuda, foi implantado. Os instrumentos para essa pesquisa foram 

utilizados em pré e pós teste. Para verificar a frequência e a presença de situações de bullying 

entre os alunos foi utilizado um questionário fechado adaptado de Olweus (1994), Avilés 

(2002) e Tognetta, Rosário e Avilés (2014). O questionário foi aplicado de forma anônima e 

voluntária, nas escola em que as Equipes de Ajuda foram implantadas. Os dados estatísticos 

serão analisados usando o programa SPSS. Tal instrumento que apresenta os diversos tipos de 

agressões presentes no cotidiano da escola percebidas pelos alunos será novamente aplicado 

depois em caráter longitudinal após três meses de implantação do sistema e depois de um ano 

de sua existência no contexto educativo.  

Para constatar as contribuições sentidas pelos participantes e não participantes do 

programa serão realizadas sessões de grupos focais em que esta discussão esteja presente. Até 

o envio deste, a pesquisa encontrava-se em sua fase inicial, ou seja, finalizando a aplicação do 

instrumento. Os dados obtidos serão apresentados em publicação posterior. 



Resultados preliminares 

 Ainda que não se tenha, até o momento, evidências comprovadas em relação à 

diminuição dos casos de intimidação nas escolas em que houve a atuação das Equipes de 

Ajuda, uma avaliação preliminar dos dados obtidos, aponta para esse caminho. Ou seja, a 

partir da implantação deste modelo de sistema de apoio entre pares, na perspectiva dos 

estudantes, houve uma sensível diminuição na incidência dos casos de violência escolar. 

Entretanto, aparece aqui um questionamento acerca do conhecimento que a comunidade 

escolar tinha a respeito do bullying, antes do processo formativo que precedeu a implantação 

das Equipes de Ajuda, o que pode ter interferido nos resultados do pré-teste. Pressupõe-se que 

muitas ações vistas como “brincadeiras” ou percebidas pelos estudantes como naturais desse 

cotidiano, depois do estudo, das reflexões proporcionadas pela implantação desses sistemas de 

apoio, foram revistas e entendidas como problemas em que o conteúdo moral do respeito não 

está presente. Ao que parece, os alunos envolvidos neste programa vem se beneficiando, 

desde sua formação, especialmente no que se refere à empatia, escuta ativa e especialmente a 

capacidade de pensar diferentes possibilidades antes de agir na solução de um 

problema/conflito interpessoal.   

Discussões/Conclusões 

 A implantação dos sistemas de apoio entre pares, notadamente o modelo espanhol das 

Equipes de Ajuda, adotado por algumas escolas brasileiras, reflete a preocupação da 

comunidade escolar em relação ao fenômeno bullying. A implementação deste programa, 

favoreceu a conscientização de alunos, professores e pais em relação a esta forma de 

intimidação.  Corroborando o que já foi apontado em outras pesquisas, a atuação das Equipes 

de Ajuda tem promovido maior conscientização das questões de convivência nas escola em 

que ocorre, bem contribui para uma melhora do clima escolar (Avilés, Torres e Vian, 2008). 

 A existência de um sistema de apoio entre pares, ainda, oportuniza a criação de um 

canal de a comunicação e ajuda, (Avilés, Torres e Vian, 2008; Cowie e Naylor, 1999) que 

favorece plenamente a construção de um ambiente em que a convivência seja um valor. A 

experiência de meninos e meninas brasileiros mostra-nos a possibilidade de dar voz e vez aos 

alunos, como protagonistas de sua própria atuação e como sujeitos cuja escola objetiva que 

sejam autônomos no futuro, experimentem a autonomia no presente. É possível reconhecer 

que a implantação de sistemas de apoio entre iguais proporciona, na escola, a mudança do 

clima de confiança e a presença de valores morais num cotidiano, que muitas vezes, era 

marcado pela violência.  
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