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O BULLYING E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 
Não há como falar em Bullying, sem reavaliar situações de vida, em que a 

violência pode ser silenciosa e cotidiana em todos os ambientes de convívio, e, a 
qual muitas vezes já é tão normalizada que não mais impacta e passa 
despercebida. Para conquista da paz na escola, faz-se necessário observar a paz 
em si e uma autoanálise de cada família.   

A violência está por trás da cultura da prática do bullying e traz em seu bojo, a 
falta de diálogo, de escuta, de expectativa e de esperança. Por isso, repensar e 
entender melhor as relações de convivência em casa, no trabalho e na escola são 
primordiais para compreender a paz, que não é uma utopia, e sim, um convite para 
lidar com as emoções, independente do ambiente, tendo em vista que como 
responsáveis e professores, somos todos educadores com repertório de vivência 
de ações compartilhadas entre família e escola, pois possui desdobramentos. 

O bullying, além de tantos conflitos possíveis ao ambiente escolar e familiar, 
pode não ser o mais frequente, mas é o mais cruel, uma vez que, alguns momentos 
envolvem características invisíveis que se desdobram de diversas maneiras. Neste 
caso, sofre quem pratica, o alvo e quem assiste, com impactos diferentes em 
expressão de sentimentos. Para quem agride, é fundamental a intensificação de 
valores positivos; para a vítima é essencial um trabalho de autoafirmação e já para 
quem assiste, fica vulnerável pelo temor de ser o próximo que precisa ser 
descaracterizado a partir de condutas assertivas de comunicação. 

Desta forma, torna-se fundamental refletir a paz no dia a dia, em que o 
objetivo é claro, em relação ao estímulo da comunicação positiva diária, consigo, 
com os filhos e alunos, em que família e escola pela convivência saudável buscam 
desenvolver competências emocionais que visem à saúde mental que a paz agrega 
a cada um de nós pelo cuidado com o convívio. 

Aprender a se comunicar melhor, cooperar e exercitar a mediação de conflito 
em casa e na escola é uma maneira construtiva de estímulo à paz, pois se a 
criança e ou o adolescente agem com agressividade, seja de forma verbal ou física, 
é porque não encontraram uma alternativa mais eficaz de comportamento para lidar 
com situações difíceis. 

Como responsáveis e educadores, cabe-nos orientar que o conflito é uma 
oportunidade de aprendizado para a vida e para a paz, através de estratégias 
resilientes de humildade e respeito a si e ao próximo, que podem ser reforçadas 
por um tempo mais qualificado de interação em família, oportunizando espaço de 
diálogo com os filhos em uma educação para a paz. 
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