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EDUCAÇÃO
| José Paulo Silva | 

Setenta e cinco por cento das
crianças e jovens vítimas de
‘bullying’ nas escolas não de-
nunciam as agressões. A estatís-
tica consta da tese de doutora-
mento de um investigador do
Instituto de Educação da Uni-
versidade do Minho e motivou a
criação da Associação Anti-bul-
lying com Crianças e Jovens
(AABCJ). 

Paulo Costa, professor de Edu-
cação Física, juntou-se a um
grupo de alunos e encarregados
de educação e fundou a AABCJ
com o objectivo de “sensibili-
zar” a sociedade para a questão
do ‘bullying’  e para “dar apoio”
a vítimas e agressores.

A AABCJ, ontem apresentada
em conferência de imprensa,
surge para “agir ao nível da sen-
sibilização” porque, como expli-
cou o seu mentor, “muitas das

vezes o agressor não percebe
que está a agredir e a vítima não
percebe que está a ser vítima  de
agressões”. Aquele docente e in-
vestigador apontou uma “defini-
ção fácil” de ‘bullying': “Muitas
vezes o agressor diz que estava a
brincar e aí eu pergunto-lhe se a
vítima também estava a brincar,
porque uma brincadeira pressu-
põe que ambos se estejam a di-
vertir e de certeza que a vítima
não estava a achar piada”.

Na opinião de Paulo Costa, “a
temática do ‘bullying' devia fa-
zer parte dos planos extracurri-
culares e da formação dos pro-
fessores para que as escolas
também ouvissem o que as
crianças têm a dizer sobre este
assunto, uma vez que podem ser
elementos pró-activos”.

Hoje celebra-se o Dia Mundial
de Combate ao Bullying, data
assinalada com a tomada de pos-
se dos primeiros órgãos sociais
da AABCJ, cerimónia agendada

para o final da tarde, na delega-
ção do Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ).

Ontem, o Município de Braga
formalizou apoio institucional  à
AABCJ, tendo o presidente Ru-
Ricardo Rio recebido alguns dos
fundadores da associação, que
lhe entregaram um laço verde,
símbolo do combate ao ‘bul-
lying’ que hoje é distribuído à
população bracarense, numa ac-
ção de rua, entre as 10 horas e as
17 horas, na Avenida Central.

O vereadora da Juventude, Sa-
meiro Araújo, revelou que o pla-
no de actividades da Câmara
Municipal para 2016 prevê ac-
ções de sensibilização em esco-
las do concelho, em parceria
com a AABCJ, considerando a
responsável camarária que “é
fundamental trazer este tema pa-
ra a discussão”. 

Paulo Costa salientou que uma
em cada três crianças, com ida-
des entre os 13 e os 15 anos, são

vítimas regulares da prática de
‘bullying’ nas escolas, embora
nem todas as vítimas tenham
consciência de que o são. “Além
do objectivo de erradicar o ‘bul-
lying' das escolas, queremos que
as crianças, professores e auxi-
liares de educação percebam que
tipo de comportamentos são es-
tes e o que podem fazem, no-
meadamente denunciar”.

‘Braga é anti-bullying’ é o le-
ma da AABCJ, cujo trabalho de
sensibilização e de denúncia
passa também pelo sítio internet
www.facebook.com/AABcCJ.

Os resultados do trabalho de
Paulo Costa indicam que 37%
das crianças e jovens ausculta-
dos foram vítimas de comporta-
mentos agressivos e intimidató-
rios na escola e que não se
verificam diferenças estatica-
mente significativas quanto ao
género com excepção do ‘bul-
lying' homofóbico que tem
maior prevalência no sexo mas-

culino. O investigador do Centro
de Estudos da Criança da Uni-
versidade do Minho concluiu
também que 75% das vítimas
confessaram não terem feito de-
núncia.

Manuel Barros, delegado Re-
fional do Instituto Português do
Desporto e Juventude, declarou
ontem que a AABCJ surge como
“uma espécie de brigada de boa
vontade” para combater um fe-
nómeno que é uma verdadeira
“tragédia social”.

Associação declara guerra ao ‘bullying’  
BRAGA É ANTI-BULLYING é o lema de uma das primeiras associações portuguesas anti-bullying com crianças e jovens. Com
sede em Braga, a AABCJ assinala hoje o Dia Mundial do Combate ao Bullying com a tomada de posse dos primeiros dirigentes.
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Presidente da Câmara recebeu ontem o laço verde símbolo do combate ao ‘bullying’
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AABCJ foi ontem apresentada no Instituto Português do Desporto e Juventude

“Queremos contribuir 
para que os mais jovens
assumam uma atitude 
anti-bullying, intervindo
directamente ou denun-
ciando situações de
violência.” 

Paulo  Costa
Investigador

Braga
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