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‘Bullying’ Psicóloga Tânia Paias fala ao Destak sobre
a ‘violência’ mais comum na escola (a ameaça física) e
diz quais os sintomas a que pais devem estar atentos.

Medoderetaliações
impededenúncias
123RF

Escolas apoiaram
166 crianças alvo de
‘bullying’ só no último
ano lectivo, revela
psicóloga ao Destak.
PATRÍCIA SUSANO FERREIRA
pferreira@destak.pt

Irritabilidade extrema,
dores de cabeça e barriga, falta de vontade de ir à
escola, apatia e desinteresse
pelas actividades de que habitualmente se gostava são
alguns sintomas que podem
denunciar situações de bullying e aque os pais devem estar atentos, explica ao Destak
a psicóloga Tânia Paias.
Em termos gerais, bullying
é «todo o acto intencional e
continuado que pretenda
humilhar, denegrir e intimidar
colegas, produzindo um desequilíbrio de poder entre agressor e vítima», acrescenta a
especialista, que sublinha que
o tipo de ‘violência’ mais
frequente é a ameaça física.
Medo de retaliações
Apesar de no último ano lectivo as escolas terem acompanhado 166 vítimas de bullying,
a maioria das crianças não denuncia «por medo de retaliações». «O receio de sofrerem
novas ameaças e humilhações,
aliado ao medo da exposição,
reforça a ideia de que não vale a pena denunciar.» Apsicólogalembrao que lhe disse um

Jovens preferem manter-se como vítimas do que expor a sua situação

É preciso «consciencializar e responsabilizar» as crianças que
intimidam colegas

aluno: «Prefiro continuar aser
vítima do que todos saberem
que já fui vítima de bullying.»
Não podemos esquecer que
esta violência deixa graves sequelas nas vítimas ao afectar
a sua relação com terceiros e
reduzir o sentimento de confiança. No entanto, também é
importante intervir navertente dos agressores, sendo preciso «consciencializá-los e responsabilizá-los». De salientar
que o canal Nickelodeon tem
uma campanha de alerta contra o bullying que disponibiliza um número de apoio gratuito para as crianças: 116 111.

Governo aprova criação do crime de violência escolar
O Executivo de Sócrates aprovou em Conselho de Ministros
a criminalização da violência
escolar, que vai abranger «os
maus-tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações de liberdade
e ofensas sexuais a qualquer
membro da comunidade escolar a que pertença o agressor»,
mas também o bullying. A lei
visa produzir dois efeitos no
ambiente escolar: primeiro ser
dissuasor de violência e segun-

do servir de punição. A ministra da Educação acrescentou
que a lei vai distinguir as «situações mais graves das menos graves», sendo que para
estas últimas será a escola a
decidir. Haverá ainda diferenças consoante a idade do agressor. Se for menor, a punição
nunca passará de «medidas
tutelares educativas»; se for
maior ou se a violência for mais
grave, pode implicar uma pena
de prisão entre 1 e 5 anos.

Alçada diz que lei vai distinguir
casos segundo a sua gravidade
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ACTUALIDADE PÁGINA 10

Vítimasde‘bullying’nãodenunciam
violênciapormedoderetaliações
Apesar de no último ano lectivo as escolas terem apoiado 166 vítimas de violência escolar, a maioria não a denuncia «por medo
de retaliações», explica ao Destak a psicóloga Tânia Paias. Em resposta a este fenómeno, o Governo aprovou a sua criminalização.

