


DIÁLOGO ENTRE JOEY, PETRA e MARK

 
PETRA: Você me perguntou, porque eles tiveram uma semana anti-bullying 
na escola, se eu achava que você era um valentão. Eu disse: bem, eu real-
mente não sei, pelo menos até onde eu sei, mas - e então você não gostou 
disso - porque você faz soar como se eu soubesse? Não, eu não estou com 
você o tempo todo, eu não estou com você na aula, então eu não posso falar 
de algo que acontece quando eu não estou lá ... você acha que é um valen-
tão? 

JOEY: Às vezes, sim. 

MARK H: Isso poderia fazer você perder seus amigos? (Joey assente) E o 
tipo de coisas intimidadoras que você pode causar, isso incluiria gritos no ros-
to das pessoas? (Joey assente) Há outras coisas também que você acha que 
as pessoas podem considerar como bullying? 

JOEY: Hum, tirar sarro das pessoas… eu faço muito isso.

MARK H: Mais alguma coisa Joey? Que tal borrar os desenhos das pessoas 
do quadro? 

JOEY: Eu fiz isso uma vez.

MARK: E quanto aos combates, que acontecem com frequência, poderiam 
ter sido chamado intimidação, a luta que você entra ou não?

JOEY: Eu acho que sim.

MARK H:  E quanto as lutas, que acontecem com frequência, poderiam ter 
sido chamadas de bullying? Eu sei que as escolas não gostam de bullying, 
mas o que você acha?

JOEY: Eu acho que nem todo mundo faz, mas... 

MARK H: Então, se você não continuar, o que, você sabe ... o que você ia 
dizer? 

JOEY: Oh, eu não sei explicar.

MARK H: Eu estava apenas perguntando sobre o que você pensa sobre o 
bullying porque algumas pessoas realmente odeiam o bullying, algumas pes-
soas pensam que o bullying é normal, é só o caminho que o mundo faz. Você 
sabe ... Eu fiquei me perguntando realmente o que você pensava sobre isso. 
Você está um pouco no meio? Ou depende de quem está fazendo isso, ou...

JOEY: Um pouco no meio ... quero dizer que as pessoas podem ser critica-
das de certa forma e, tipo, obviamente, há a piada, está brincando, mas eu 



acho que pode virar uma brincadeira um pouco ultrapassada, de um certo 
ponto.

MARK H: Sim, ou você pode achar que está brincando, mas eles podem sen-
tir isso como bullying,

JOEY: Sim.

MARK H: Então, são duas coisas diferentes, poderia ser tomada como brin-
cadeira passada, pode começar brincando e ir longe, e ficar realmente pes-
soal ou algo assim, ou pode parecer brincadeira para você e pode não se 
sentir como brincadeira para os outros- são aquelas coisas que você acha 
que pode acontecer com você às vezes.

JOEY: Sim.

MARK H: Quais dessas coisas? 

JOEY: Ambos. Eu realmente percebi que na hora do círculo que fizemos... 
porque muito... hum eu, havia um menino que era um dos meus amigos e eu 
ficava dizendo que ele era parte do clube dos anões, e tipo, ele meio que 
concordou com isso, e ... houve outro amigo, que eu me divertia com o sota-
que dele, e eles seguiram com isso também e depois daquele círculo eu tive 
uma visão completamente diferente, primeiro eles estavam indo junto na 
brincadeira, e então eles estavam completamente chateados.

MARK: Às vezes as pessoas aceitam o bullying para tentar fazer com que 
parem, não para tentar parar de se machucar - você fez isso - quando as 
pessoas fizeram isso para você.

JOEY: Eu acho que às vezes funciona, mas as pessoas dizem que se alguém 
me chama de idiota eu vou acabar dizendo: "Sim, olhe para mim, eu sou um 
idiota", mas então às vezes tudo pode ficar pior, porque eles dizem: "Ah, você 
acabou de admitir que é um idiota". 

MARK H: Esse é um número. Eu tenho cinco tipos diferentes de bullying aqui 
que você encontrou se metendo às vezes, o que, quero dizer, não tenho cer-
teza do que você pensa sobre estas coisas, se você acha que elas são OK 
ou parcialmente OK ou não OK ou ... devo passar por cima disso, por exem-
plo, tirando sarro de pessoas, gritando nos rostos das pessoas, lutando, pas-
sando por brincadeiras e piadas, mas a outra pessoa sente que é bullying ... 
o que você pensa sobre esse tipo de maneiras de agir, você sabe, entre as 
crianças? 

JOEY: Eu acho que a coisa de brincadeira é perfeitamente normal, mas eu 
penso, que gritar, discutir, usar luta física, eu não deveria estar fazendo isso. 

MARK: Você já discutiu sobre tipos de bullying no passado? 



JOEY: Sim.

MARK H: Porque discutindo com seu pai, você provavelmente não chamaria 
isso de bullying... mas você começou a discutir que poderia ser chamado de 
uma espécie de bullying? 

JOEY: Sim.

MARK H: E então se você está brincando, mas se você continuar brincando, 
você não ligaria para a intimidação ou você está bem com isso.

JOEY: Hum, acho que estou bem sobre a parte de brincar, mas acho que é 
muito difícil dizer quando você passou da brincadeira, então essa é a parte 
difícil. 

MARK H: É difícil, não é? Isso acontece com você, como quando o Tom brin-
ca e depois passa e ele pode não saber? 

JOEY: Eu acho que houve momentos, mas ás vezes que eu me lembro.

MART: Há momentos em que Joey tolera a atitude e o comportamento de 
Tom, apesar de Tom tem sido bastante desprezível, é a melhor descrição 
para o Tom nesse momento, e existem momentos em que o comportamento 
de Tom é, é quase como um pano vermelho para um touro com ele ... depen-
de em como a mente de Joey sente isso no momento e em como ele lida 
com isso.

MARK H: Então você já recebeu algumas dessas coisas ... você acha que é 
mais fácil entrar ... tendo sido o destinatário, como se você tivesse que rece-
bê-lo você se sente á vontade de distribuir às vezes ou alguma coisa desse 
tipo?

JOEY: Não, eu nunca me senti assim, mas me sinto muito mal quando al-
guém diz para mim, tipo, você sabe "eu acho que você está me intimidando" 
porque eu recebi praticamente todos os tipos de bullying e eu não gosto e en-
tão, meio que faz eu me sentir triste por ter sido um valentão, eu realmente 
não gosto disso.

MARK H: Então, como você mais quer ser, se você não quer ser um valen-
tão, como seria? você descreve como você quer ser ... se você está se li-
vrando do bullying você está se aproximando, que tipo de maneira de ser ou 
tratar as outras pessoas você imagina? 

JOEY: Hum, eu não sei… apenas um bom amigo. 

MARK H: Um bom amigo? O que está envolvido nisso? Em boa amizade? 

JOEY: Trate-os com respeito.



MARK H: Respeito, então é isso que você quer mais, respeito, entendi.


