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Prefácio
Eu nunca fui vítima de bullying. Antes de começar, acho im-
portante pôr tudo em pratos limpos. Felizmente, nunca sofri 
de bullying por parte dos meus colegas de escola e sempre 
tive a sorte de me dar bem com toda a gente, mesmo que 
fosse apenas uma relação de respeito. Infelizmente, conheci 
de muito perto os efeitos terríveis do bullying através de 
uma grande amiga que durante anos foi vítima de bullying, 
e se hoje em dia estou muito ligado a associações de apoio 
a jovens é por causa desta pessoa incrível que me ensinou 
tanta coisa.

Ela é espantosa, na forma como sorri, fala e grita de ale-
gria, mas nem sempre foi assim… Quando nos conhecemos, 
tinha acabado de ser agredida (literalmente) e não queria 
falar comigo. Vivia apavorada e temia qualquer gesto que 
um ser humano pudesse ter para com ela. A nossa cami-
nhada foi muito grande até que ela esboçasse um sorriso. 
Muitas pessoas vivem esta experiência na primeira pessoa, 
outras na terceira, eu conheci esta realidade como Nós, a 
minha amiga e eu.

Juntos, sofremos imenso, chorámos enquanto ela desa-
bafava, gritámos quando ela precisou de gritar, comíamos 



mesmo quando ela suplicava para não comer e, acima de 
tudo, deitámos fora todos os instrumentos que pudessem 
ser usados para a magoar (tu sabes do que falo).

Se estás a ler este prefácio, é porque compraste este 
livro, ou emprestaram-to, ou porque pretendes lê-lo, e exis-
te uma grande probabilidade de te encontrares na mesma 
situação em que a Aija e a minha amiga se encontravam. E 
nesse caso já tens toda a minha admiração por aquilo que 
estás a fazer, estás a admitir que precisas de ajuda, e isso 
é o maior passo que podes dar em direção à saída desta 
situação em que te encontras. Obrigado por confiares em 
Nós, mais uma vez, para te ajudarmos.

Neste livro vais (re)descobrir a tua Luz, sim, (re)desco-
brir porque, como vais perceber nestas páginas, ela existe 
dentro de ti e está desejosa que a mostres ao mundo, e 
podes (re)encontrar em cada pedacinho desta obra uma 
maneira de te mostrares a ti própria/o que tens essa luz.

Eu próprio aprendi muito com este livro, aprendi que a 
coisa mais natural do mundo é ter medo, mas o que importa 
(e tu também vais perceber isto) é a forma como lidamos 
com ele, porque a luz ao fundo do túnel não é algo que se vê, 
é algo em que se acredita. Mas não só, a determinada altura, 
a Aija fala de algo muito importante, diz-te para dizeres 
«Adeus» ao teu velho eu e «Olá» ao novo, e seguindo este 
principio, vou confessar-te algo: quando me convidaram 
para escrever este prefácio, pensei imediatamente que não 
seria capaz, arranjei imensas razões para não o fazer, até que 
se fez luz na minha cabeça e percebi que a minha atitude, 
naquele momento, de descrença em mim, foi precisamente 
o que levou a Aija Mayrock a escrever esta obra. Pensei au-



tomaticamente que não ia conseguir, mas depois de tantas 
razões para não o fazer, apareceu uma razão a favor: a de 
provar a mim próprio que era capaz. E depois surgiram 
outras, a de provar à minha amiga que isto faz sentido, e a 
de provar a ti que não há nada maior do que o teu sorriso 
de superação no final de uma dura caminhada.

Todos temos algo em comum, enfrentamos os nossos 
medos e receios e damos a cara por aquilo em que acre-
ditamos, e sei que neste momento podes estar a pensar 
que escrever um texto não é o mesmo que enfrentar uma 
situação de bullying, mas lembra-te de que não há objetivos 
grandes ou pequenos, mais fáceis ou difíceis, existem ape-
nas objetivos e o que os torna atingíveis é a nossa vontade 
de os alcançar. Se eu, a minha amiga e a Aija conseguimos 
alcançar os nossos, tu também vais conseguir!

Um abraço, D8



Aos rapazes e às raparigas
Aos gays e aos héteros
Aos gordos e aos magros
Aos altos e aos baixos

Aos fortes e aos esforçados

Vocês nunca estão sozinhos.



A minha dádiva
O Bullying  era uma nuvem escura por cima da 
minha cabeça. As vozes dos miúdos que me agrediam eram 
as gotas de chuva que molhavam o meu dia. E os seus olha-
res de ódio os raios da trovoada de que me tentava escapar.

Só percebi como o bullying ocupara tanto da minha 
vida quando eu e a minha família mudámos de cidade, no 
final do 8.º ano.

Percebi então como andava a sofrer, mas também como 
era forte. Comecei a escrever poemas, guiões e histórias. 
Pus toda a dor na minha obra. Tinha finalmente encontrado 
este escape espantoso. E, através dele, descobri a minha 
primeira missão de vida.

Estava consciente de que havia milhões de miúdos em 
todo o mundo a sofrer em silêncio por causa do bullying. 
Enquanto dormia, conseguia sentir o seu medo, a sua im-
potência e a sua dor. Sonhava que poderia de alguma forma 
ajudá -los e mostrar -lhes que não estavam sozinhos nesta 
batalha.

Um dia percebi que tinha de criar um pequeno mas 
poderoso manual para sobreviver ao bullying a que qual‑
quer miúdo pudesse recorrer no ginásio, no refeitório, 
junto aos cacifos, na sala de aula, nos corredores — em 
qualquer lado. Um manual que pudesse ajudar a secar as 
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lágrimas de qualquer miúdo e desenhar ‑lhe um sorriso no 
rosto. Um manual que pudesse convencê ‑lo a sair da casa 
de banho em que se trancara e ver a luz, tremeluzente, 
ao fundo do túnel. Um manual que pudesse ser um mapa, 
uma lanterna, um amigo.

Ei -lo. Este livro é a minha dádiva para ti. Os conselhos 
que nele encontras baseiam -se em toda a minha vivência 
durante os muitos anos em que fui vítima de bullying, e nas 
conversas que tive com pais, professores e outras vítimas. 
Colaborei ainda com especialistas em saúde mental.

Sê bem ‑vindo ao meu livro 
e ao teu novo começo!
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A minha história

Aos oito anos
Parei aqui em frente
Prestes a rebentar
De tanto bulício, sem saber
Que era este o meu suplício
Lutar para sobreviver

Aos nove tentei ser eu
Não me vestia prò mundo
Escrever era viver
E assim fui ao fundo
Só por tentar ser eu

Aos dez tentava encaixar
Um inferno
Era sempre inverno
Vestia ‑me de igual
Para entrar na cena
Mas a minh’alma tinha nome
E não era o dos outros
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Aos onze
Fiquei em silêncio
Já não aguentava violência aqui dentro
Precisava de fugir
Mas fiquei presa neste teatro
Tão ingrato
Escrever era voar
Fugir do ato
Mas assim tive de ficar
Sem poder escapar

Aos doze
Queria fama e futuro
Tinha sonhos de cinema
De fuga de tudo
Mudava de forma
Mudava de mundo
Sem precisar de voltar à primeira vida
Disseram ‑me: só serás
Destroços de destroços
Gozaram do meu desejo de representar
Obrigaram ‑me: não vás
Mas eu sabia o segredo
A sonhar acordada
Só podia confiar
Em mim

ON
ZE

doze
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Aos treze assombravam ‑me as trevas
Temia perder ‑me
Nos olhares e nas palavras
De temor e reprovação
Do que sou, do que visto
Sem querer comer
E eu, a sofrer
Fugia das trevas
Que sempre
Me perseguiam…

Aos catorze era hora
De escapar
E foi mesmo a hora
De me libertar
Para outra dimensão
Mas não era solução

Aos quinze estaria eu liberta
De quem me perseguia?
Pois um dia
Um papão deitou ‑me a mão
Na rede digital
Era impossível escapar
A tormento tal
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Resgatou ‑me escrever
Sobre agressões e a viagem
Prò Além
Não queria morrer
Mas passar esta mensagem
Vivia na dor
Dela não fugia
E por isso ganhei
Mas o negro passado não me deixou
Sem mais nem menos
Comer? Nem pensar
Nem isso queria
Olhava ‑me ao espelho
Cobria ‑me isto
<<Gorda>>, <<Nojenta>>, <<Dás ‑me vómitos>>
Eu era isto, só isto,
Já nada me fazia rir

Aos dezasseis
Chorava noite após noite
Quando se matavam miúdos
Para escapar às trevas
Fugir desta vida
Não dormia
E sabia que não os ensinava a lutar
Assim arrancou este livro
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Que te mostra o segredo
Para sobreviver ao degredo

Aos dezassete
Domei as vozes
As imagens
Sei o meu nome
E como tenho fome deste mundo
Pra este livro acabar
Preciso de um último olhar
À escola em que a dor
Foi rei e senhor

Eis ‑me aqui
Cá fora, na escola vazia
Onde tudo aconteceu.
Pelo corredor vejo
Num segundo
A miúda que me observa
Tão bem vestida
Tão bela
Tão doce
Olha, afinal
Sou eu…
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Ela diz ‑me adeus,
Sorri
Por entre uma lágrima
Dela e minha
Olha ‑me
E desaparece
Por uma porta invisível
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*  INTRODUÇÃO *

Parabéns!
Conseguiste chegar aqui. Compraste ou deram -te este li-
vro. Reconheceste que és vítima de bullying e queres que 
as coisas mudem. É um passo importante. Para o dares, 
precisas de conhecer o teu verdadeiro eu. Não se trata de 
mudares. Trata -se antes de encontrar e aceitar quem ver-
dadeiramente és. O teu verdadeiro eu não anda longe. Se 
queres saber a verdade, tem estado sempre bem dentro de 
ti. Tenho esperança de que este livro te ajude a descobrir 
quem é essa pessoa bonita.

Sei o que é odiarem ‑nos sem razão, isolarem ‑nos sem 
explicação, sentirmo ‑nos sozinhos sem nenhum fim à 
vista. Por isso, vou tentar aqui ajudar -te a lidares com o 
bullying a cada passo deste caminho. Vou dizer -te como 
ultrapassei as alturas difíceis. E vou contar -te parte da mi-
nha história. Mas não vou perder muito tempo com o que 
me fez cair, porque não tem tanta importância quanto o 
que me fez voltar a levantar. 

Não sou médica, nem professora, nem terapeuta. Sou 
apenas uma rapariga. Mas sou uma rapariga que não só 
sobreviveu ao bullying — como evoluiu por causa dele.
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Vivi tempos mesmo muito difíceis, mas mostraram -me 
a força que tinha. Fizeram -me querer usar a minha voz para 
ajudar os outros, discutir temas importantes e deixar uma 
marca no mundo. Foi por isso que escrevi este livro.

Quero que tu e todos os miúdos que sofrem sejam ca-
pazes de sobreviver a esse sofrimento. E quero que tenham 
uma vida extraordinária.

* Quero que sejam felizes.
* Quero que realizem os sonhos mais loucos. 
* Quero que sejam capazes de se libertarem do passado.

Não te posso dizer que os métodos deste livro resultem 
contigo, mas consigo prometer -te que é possível. Por isso, 
leva o que puderes deste livro e abre o teu próprio caminho. 
O bullying é o presente, mas não existe no teu futuro.

És mais forte do que pensas.
Vais sobreviver. Vais progredir.

Criar uma nova vida não será tão difícil  
quanto julgas.

Estás no caminho certo para um  
futuro mais feliz.
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O velho eu  
e o verdadeiro eu

Estarei ao teu lado neste caminho de libertação do velho 
eu e descoberta do verdadeiro eu. Não é fácil deixar o 
bullying no passado quando é parte tão importante do 
teu presente.

Quando somos vítimas de bullying, habituamo -nos a 
ficar sozinhos e a que não gostem de nós. Verás que é pre-
ciso pores de lado a dor e o passado para te tornares o 
verdadeiro eu e começares uma nova fase da tua vida.

Não fiques à espera  
de super ‑heróis

Aprendi que, ao fundo da rua, não está ninguém para te 
salvar. Não há nenhum super -herói que entre a voar pe-
la tua janela e te leve para um mundo perfeito. Tens de 
compreender que o bullying não é culpa tua, mas é um 
problema teu. Ganhar consciência disto é o primeiro passo.

Aprendi que, para sobreviver, tive de me tornar heroína 
da minha própria vida. Tive de me salvar a mim mesma. 
Vais ter de fazer o mesmo.
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Os roemas
O roema, uma palavra inventada por mim, é um poema 
em rap. Escrevi um como introdução de cada capítulo.  
O primeiro é a minha história. Escrevi estes roemas à me-
dida que vivia o processo de recuperação do bullying entre 
os dezasseis e os dezoito anos. Inspiraram -me o ritmo e a 
batida da música rap, que foi muitíssimo importante para 
mim nos anos mais duros. Descobri que o rap dá -me força 
e inspiração, pelo que quis criar a minha própria forma a 
partir dele. Espero que também te ajudem, que consigas 
ligar -te a eles e que te acalmem nos momentos mais difíceis. 
És inteiramente livre de escreveres os teus próprios roemas. 
Conta a tua história. Vais ver que te vai ajudar.

Eis o mapa
Cada etapa põe -te mais perto do teu novo começo e da 
descoberta do teu verdadeiro eu.

CAPÍTULO 1

Porquê eu? Porque és normal
És normal, especial e singular. Mas nem sempre nos senti-
mos assim quando nos agridem.

CAPÍTULO 2

O velho eu: Presos numa situação
Precisas de te aceitar como és. Não tentes ser quem não 
és. A tua vida vai ser melhor quando aprenderes a aceitar 
o teu verdadeiro eu.
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CAPÍTULO 3

O verdadeiro eu: Adeus, velho; olá, novo
Torna -te a pessoa que queres ser. Ama -te a ti próprio. Sonha 
com o que queres criar na tua vida. Terás um futuro mais 
luminoso, e o bullying será uma recordação distante.

CAPÍTULO 4

Pedir ajuda: Torna ‑te o teu próprio super ‑herói
Não tenhas medo de pedir ajuda aos teus pais e professores. 
Sei que mete medo, mas não deves passar por isto sozinho. 
Arrisca e torna -te o teu próprio super -herói.

CAPÍTULO 5

Medo: O túnel escuro
Todos temos medos. Não estás sozinho. Aceita -os, que vai 
ajudar -te a encontrares a luz ao fundo do túnel.

CAPÍTULO 6

Palcos de guerra: Sobreviver nas trincheiras
Prepara -te e planeia todas as situações dentro e fora da 
escola. Tens de estar sempre em segurança. Tu és a tua 
própria prioridade. Deves estar sempre um passo à frente.

CAPÍTULO 7

#Ciberbullying: Prime para apagar
A Internet é o mundo do desconhecido. Tens de saber 
proteger -te.
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CAPÍTULO 8
Criatividade: Volta a ser feliz
Acredita em ti próprio e no teu potencial. Expressa -te atra-
vés do que gostas. És uma possibilidade infinita.

CAPÍTULO 9

Vantagens de sermos vítimas de bullying: 
Encontra a luz ao fundo do túnel
Na verdade, o bullying tem muitos benefícios: só precisas 
de estar disposto a vê -los.

O que É O Bullying?
Antes de darmos o primeiro passo, vamos antes perceber 
o que é o bullying.

Segundo os organismos oficiais:

• o bullying é um comportamento agressivo e 
indesejado;

• este comportamento tem por base uma diferença 
de poder, que pode advir da força física, de acesso 
a informação embaraçosa ou da popularidade;

•  o comportamento tem de ocorrer mais de uma vez 
e existir possibilidade de continuar;

• são exemplos de bullying ameaças, rumores, 
ataques físicos ou verbais e exclusão de um grupo 
propositadamente.
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HÁ TRÊS  
TIPOS DE bullying:

Bullying verbal
• provocar;
• ofender;
• humilhar;
• ameaçar fisicamente;
• fazer comentários sexuais impróprios.

Bullying social
• excluir alguém propositadamente;
•  dizer aos outros para não serem amigos  

de alguém;
• espalhar boatos sobre alguém;
• envergonhar alguém em público.

Bullying físico
• dar beliscões, murros, pontapés;
• cuspir;
• passar rasteiras, empurrar;
• tirar as coisas de alguém ou parti ‑las;
• fazer gestos ruins ou obscenos.
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PODES PERGUNTAR ‑TE 
PORQUE É QUE ALGUÉM  

FAZ ISTO 
Eis algumas razões:

*    Podem ser também vítimas em casa dos 
pais, dos irmãos, de vizinhos, etc.

*    Podem sentir -se inseguros, pelo que descar-
regam nos outros.

*    Podem não perceber que são agressores.

*    Podem acreditar que este tipo de comporta-
mento é «normal».

*    Podem ser mais populares e sentir maior 
poder por rebaixar os outros.

O círculo de bullying 
As crianças podem desempenhar muitos papéis numa si-
tuação de bullying. Podem ser vítimas, agressoras ou tes-
temunhas. 
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Quando uma criança  
vê bullying,  

pode:
*    participar na agressão. Ainda que algumas 

crianças não tomem iniciativa nem a dianteira, 
podem por vezes aderir. Isso pode encorajá -las 
a continuar o bullying;

*    reforçar o bullying ao observar e rir -se. Isto 
também pode encorajá -la a prosseguir;

*    estar de fora a observar sem fazer nada;
*    defender, ao assumir uma posição e tentar  

parar.

Independentemente de onde uma criança se encontre no 
círculo de bullying, precisa de apoio e de orientação, e deve 
pedir ajuda aos pais ou professores. 
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Chuva de cacos

Não se explicam os fracassos
Numa chuva de cacos
Como te olham
O que te atiram

Fazem ‑te sentir
Sem chão, sem rumo
Tudo turvo

E enlouqueces
Porque as ofensas
Só podem ser
Verdade
Como garra afiada
Que t’arranha a pele
Jorra sangue
e choram lágrimas
Ficas sozinho
Em casa ou no recreio
Frente a frente ao teu receio
Podes ter secado o rosto
Mas aqui ainda há desgosto
Farás tudo para o conter
E está tão perto de ceder
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Quando te invadem faces
Quando te perdoam vozes
E afinal não estás só

Domina ‑te a mente
Ela brinca contigo
Torna ‑te prisioneiro
Dentro de ti
Corre, sem vagar,
P’la tua alma
E assume um lugar
Dentro de ti
Nunca te esqueces…
Da querela
E ela pode fazer
Nascer a tua nova vida

a tua MENTEa tua VIDA
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* CAPÍTULO 1 *

Porquê eu?
Porque és normal

Um dia, no 3.º ano, uma rapariga veio visitar -nos à escola. 
Estava a pensar em mudar para a nossa escola no ano se-
guinte. Chamemos -lhe Sofia. Pareceram todos entusiasma-
dos com a ideia. Eu também era nova na escola nesse ano, 
e não conseguia perceber porque não havia entusiasmo 
nenhum quando cheguei. Não conseguia perceber porque 
é que ninguém se sentava comigo ao almoço nem me res-
pondia quando os cumprimentava. Um dia decidi perguntar 
a uma rapariga da minha turma. Chamemos -lhe Diana.

— Porque estão todos tão entusiasmados com a vinda 
da Sofia? — perguntei.

— Porque ela é toda gira, magrinha e perfeita — retor-
quiu a Diana.

— Então, porque não houve entusiasmo nenhum quando 
vim para a escola? — insisti.

— Porque tu não és como ela — respondeu a Diana.
Eu tinha oito anos e não compreendia. Eu só queria ir à 

escola para brincar no recreio e andar com os meus colegas. 
Não me passava pela cabeça ser «perfeita».
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Demorei muitos anos a perceber que a Diana tinha ra-
zão. Não havia entusiasmo nenhum por eu ir para a escola 
porque eu não cabia no padrão «gira, magrinha e perfeita» 
como a Sofia. Eu era perfeita à minha maneira, mas os 
meus colegas não o viam. E foi em parte por isso que não 
fui aceite.

Perguntava -me sempre: «Porquê EU?»
Nunca irei saber ao certo porque fui vítima de bullying. 

Só sei que me escolheram a mim. Decidiram que seria eu a 
rapariga com quem seriam maus. Um dia, anos mais tarde, 
perguntei à Diana porque continuavam a ser maus comigo. 
Ela respondeu -me:

— Não é nada de pessoal. És só tu.
Como pode uma coisa ser sobre mim, mas não ser pes-

soal? Compreendi então que fazia todo o sentido. De facto 
não era pessoal. O bullying pode ter começado por alguma 
coisa que alguém não gostava em mim, mas continuou 
porque foi a mim que decidiram fazer mal. Já não era sobre 
mim. Era eu ou outra rapariga, e escolheram -me a mim.

<<Nunca és culpada
de seres vítima de bullying.>>

Gal Abey ‑Bey (a minha mentora)
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Queremos acreditar que o alvo é alguma coisa em nós, algo 
que podemos mudar. Será a minha voz? A minha pele? O 
meu corpo? O meu andar? A cor do meu cabelo? As minhas 
roupas? Não é. Nós somos perfeitos à nossa própria manei-
ra. Não és tu que tens um problema, são aqueles que te 
agridem. Vais ver.

Mesmo que tenhas problemas com a forma como fa-
las, com o teu peso ou com a tua pele, isso não faz de TI o 
problema. Ninguém é perfeito. Portanto, se és vítima de 
bullying porque és um pouco diferente, quem tem proble-
mas é quem te agride.

Durante anos pensei no que haveria de errado comigo 
para que me perseguissem de forma tão implacável. Pa-
ra ser franca contigo, há dias em que ainda me pergunto: 
PORQUÊ? O que odiavam tanto em mim, porque eram 
agressivos comigo? O que poderia eu ter mudado em mim 
própria? Nunca terei uma resposta a essa pergunta, a não 
ser que sou quem sou. Ao fim de muitos anos a odiar -me e 
a esconder quem sou: 

adoro o que me torna
única.

35



MOTIVOS PELOS QUAIS  
SE FAZ BULLYING:

Parece magra/gorda
Parece velha/nova/estranha

Anda sempre doente
Tem uma deficiência
Tem boas/más notas

A zona onde vive
As roupas que veste

A cor da pele
O país onde nasceu
A religião que tem

Os pais/o irmão/a irmã
A família é pobre/rica

Um familiar sofre de deficiência
Muito alto/baixo

Anda na educação especial
Zanga ‑se muito

Não se dá com os outros
É homossexual

É transexual
O modo de andar

Inveja
Por nenhuma razão
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És uma criança normal.
Acredita, é verdade!

Não há nada de errado com o que incluí nesta lista de ra-
zões. Não deve haver uma pessoa no mundo a quem não 
se aplicassem oito ou nove destas categorias. Por exemplo, 
és um estudante de estatura baixa, que parece mais novo, 
tem boas notas, vem de uma família pobre e vai à missa. 
Tens ainda um irmão ou uma irmã na educação especial e, 
sim, a tua pele tem cor. Acabei de enumerar sete razões, e 
todas me parecem perfeitamente normais.

Voltamos então a fazer a pergunta. 
Porquê eu? Porquê tu?
A lista não tem nada de estranho ou bizarro. Toda a 

gente está nesta lista. És só tu, apenas tu. És vítima de 
bullying porque és normal e saudável.

Dica de
sobrevivência

Repete isto três vezes por dia:
Não há  

NADA DE ERRADO  
comigo.
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Em baixo, encontras algumas das coisas que me tornam úni-
ca. Era vítima de bullying por estas razões, mas hoje adoro-
-as em mim. São parte do que me torna única e especial.

Sou silenciosa. Sou -o porque estou sempre a observar 
tudo e toda a gente. Hoje gosto muito desta característica. 
Por vezes, quando te descontrais e escutas, aprendes muito 
sobre as pessoas que te rodeiam.

Sou criativa. Talvez haja quem tenha reparado nisto 
quando eu andava na escola, e sentiram que fazia de mim 
diferente. Mas agora sei que é o que sou. É o que me fez 
conseguir escrever este livro. Não poderia ser mais feliz 
por ser criativa. Demorou apenas algum tempo a aceitá -lo.

Sou bem ‑educada. Acredito no respeito pelos outros. 
Contudo, alguns dos meus colegas achavam -no estranho, 
ou julgavam que queria ser a menina bonita dos professo-
res. Mas a boa educação levou -me a conhecer e a ganhar o 
respeito de pessoas que são importantes para mim. Jamais 
mudaria isto.

Tenho cabelo longo e espesso. Não gostava nada do 
meu cabelo, porque os miúdos que me perseguiam diziam 
que era nojento. Só queria cortá -lo. Mas hoje sinto que o 
cabelo é um dos meus melhores traços: já fui convidada 
para ser modelo de cabelo! 
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O que é único em ti? Constrói a tua própria lista! Nunca 
se sabe: o que te torna diferente hoje pode ter um grande 
papel no que serás no futuro. Podes mesmo aprender a 
gostar dessas características em ti, como eu.

Pensa nisso: podes continuar a acreditar que há algo de 
errado contigo e é esse o motivo pelo qual te perseguem. 
Quando descobri como pessoas bem -sucedidas e que eu 
admirava tinham sido vítimas de bullying, isso mudou por 
completo a minha visão das coisas. Compreendi que não im-
porta o quão bonito, inteligente, bem -sucedido, talentoso ou 
famoso pode alguém ser: ainda assim, pode ter sido vítima. 
Pesquisa na Internet e lê sobre todas as celebridades que 
sofreram como tu e eu. Vê como ultrapassaram o bullying. 
Talvez estas histórias te inspirem.

Neste momento, há milhares de crianças  
vítimas de bullying em todo o mundo.  

E, um dia, serão adultas. Estão destinadas  
a ser médicos, atores, cientistas,  

escritores, políticos, músicos, qualquer coisa!  
O caminho parece hoje duro e difícil.  

Mas as dificuldades NÃO duram para sempre.
Não desistas.

O teu destino é ser alguém.
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Vitalidade

Já olhaste o precipício
E sonhaste com um sítio
Pra aonde fugir
De pessoas sem fim
De palavras sem fim
Em busca da terra de ninguém
Por ser tanta, tanta a dor
Parecer tão, tão maior
Do que ser feliz
A felicidade
Não se rouba
Fere ‑se, esbate ‑se
Perde ‑se, esquece ‑se
Mas vais a tempo
De ganhá ‑la
Na terra da liberdade
Sem infelicidade
Onde podes amar ‑te
E ser um ser
Inteiro
Que merece 
Pôr fim à hostilidade
Um ser que merece

MÁÁGOA

lu
ta
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Admiração e
Inspiração
P’la vida
Um ser de direitos
Um ser de armas
Por uma vida tão, tão dura
Mas nem tudo são barreiras
Tens destino marcado
Sem mágoa
Mergulhado na fantasia
Apartado da ignomínia
Verás
A mortalidade
Da brutalidade
E redescobrirás
A vitalidade

lu
ta
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