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ma década após Eric D.
Harris e Dylan B. Klebold
lerem assassinado 13 pesso-
as c ferido mais 23 na Escola

Coiumbine, nos Estados Unidos, pes-
quisadores ainda buscam respostas
para as perguntas que surgiram após
o famoso ataque.

Vários livros e estudos estão sen-
do lançados este ano, que marca o dé-
cimo aniversário do massacre ocor-
rido cm 20 de abril de 1999, quando
dois jovens de classe média mataram
12 colegas e um professor antes de co-
meterem suicídio. Os autores buscam
paralelos entre esse ataque e as dú-
zias de outros eventos semelhantes
que ocorreram desde então, e buscam
formas de prevenir novas ocorrências
desse tipo de tragédia.

Os estudos apresentam conclusões
variadas, mas os pesquisadores con-
cordam que não há como def inir com
certeza o perfil do jovem que plane-
ja esse tipo de atentado. "Não se po-
de afirmar que um jovem atirador vai
ser necessariamente aquele menino
sem amigos, que usa um casaco preto
comprido c se esconde pelos cantos na
sala de aula", disse Peter Langman,

psicólogo que estudou o perfil de 10
jovens atiradores, incluindo os garo-
tos de Columbine, para seu novo li-
vro: Why Kids Kill: Inside the Minas of
School Shoolcrs (Por Que as Crianças
Matam: Por dentro das mentes dos jo-
vens atiradores), editado pela Palgravc
Macmillan.

"Há vários tipos de jovens, com di-
ferentes personalidades", informa
Langman. "Se você pensar que existe urn
determinado tipo de adolescente 'perigo-
so' que pode ser identificado por algumas
características, vai deixar de lado outros
jovens que trazem risco potencial".

Tome-se como exemplo os próprios
Harris e Klebold. Para muitos espe-
cialistas, Harris, que tinha 18 anos na
época do ataque, era um psicopata com
visão grandiosa de si mesmo, ilusões
paranóicas e uma necessidade sádi-
ca de ter poder sobre os outros. Já seu
parceiro, Klebold, é um enigma. Os
amigos descreviam o rapaz, que tinha
17 anos à época, corno quieto, tímido
e pacífico. As informações encontra-
das nos diários e textos do garoto não
foram divulgadas até meados de 2006,
deixando os pesquisadores sem essa
peça importante do quebra-cabeça.

A análise que Langman fez dos
textos de Klebold sugere que o rapaz
mostrava sinais de psicose, um pro-
blema mental em que a personalida-
de é desorganizada e fora da realida-
de. No papel, os pensamentos eram
desordenados: ele fantasiava sobre
ser um deus, descrevia idéias estra-
nhas e preocupações, considerava a
hipótese de suicidar-se e expressava
depressão, desespero e ódio.

ENXERGANDO DEMÔNIOS
Dos 10 jovens atiradores estudados por
Langman, outros quatro t inham ten-
dências psicóticas. Em seu livro, ele
conta que Kipland Kinkcl, o jovem de
15 anos que atirou cm 27 pessoas em
sua escola no ano de 1998, ouvia vozes
e acreditava que a China estava prestes
a invadir os Estados Unidos.

Michacl Carncal, que cm 1997 atirou
c matou três colegas em West Paducah,
tinha medo de dormir sozinho pois
acreditava que demônios ou um homem
com correntes o machucariam.

Outros exemplos são Andrew
Wurst, que em 1998, com 14 anos, ati-
rou em dois professores e dois colegas
num baile da escola em que estudava,
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em Edinboro; e Seung Hui Cho, o es-
tudante que matou 32 pessoas há dois
anos no massacre de Virgínia Tech. De
acordo com Langman, ambos mostra-
vam sinais de esquizofrenia.

Problemas mentais como esses suge-
rem, porém, um perfil diferente do que
foi descoberto nos casos de Evan Ramsey,
Mitchell Johnson e Jeffrcy Weise, jo-
vens atiradores que atacaram suas es-
colas em 1997, 1998 c 2005, respectiva-
mente. Langman, que é diretor clínico da
KidsPeace, organização que oferece aten-
dimento psiquiátrico para crianças e jo-
vens, caracteriza esses garotos como víti-
mas de traumas de infância.

Os três sofreram violência emocio-
nal c física, e dois chegaram a sofrer
abuso sexual. Todos apresentavam al-
tíssimos índices de estresse, porque
mudavam de escola e de cidade com
freqüência c tinham pais que usa-
vam drogas e álcool. Os pais de Weise c
Ramsey também já tinham tido proble-
mas com a polícia por causa de armas.

Ao contrário do que foi noticia-
do pela mídia na época dos ataques,
Langman e outros especialistas de-
fendem que a maioria dos atiradores
não agiram com a intenção de se vin-
gar de colegas que faziam gozações ou
cometiam bullymg. Todos os atiradores
sofreram com as "brincadeiras", mas
a maioria também tinha bons ami-
gos. Alguns eram considerados até mes-
mo populares, apesar de acharem que
estavam à margem da "sociedade esco-
lar". Alguns jovens inclusive praticavam
bullying contra colegas mais fracos ou ar-
ranjavam brigas por causa de seu com-
portamento provocador e gozador.

"Havia uma porção de garotos um
pouco mais velhos que Harris c Klcbold
que eram verdadeiros problemas", relata
Langman, "mas é difícil acreditar que o
ataque tenha sido uma vingança pelo as-
sédio que os dois sofriam". O principal ar-
gumento contra essa tese c que os garotos
que mais incomodavam Harris e Klebold
já tinham saído do colégio quando o mas-
sacre de Columbine ocorreu. Além disso,
os jovens queriam explodir a escola toda,
incluindo seus amigos, lembra Langman.
"Era um verdadeiro ataque terrorista, eles
queriam entrar para a história por causa
do número de mortes que causariam".;;1'

SHOW DA MÍDIA
Katherine Ncwman, professora de
sociologia c assuntos públicos na
Universidade de Princeton, concorda
com as idéias de Langman a respeito
do ataque em Columbíne. "A razão pe-
la qual esses ataques acontecem quase
sempre cm cidades pequenas é que nelas
a escola c a única instituição pública que
tem ligação com todos os membros da
comunidade", disse. "Acho que não ve-
mos tantos casos desses nas metrópoles
simplesmente porque nas grandes cida-
des as escolas não são tão relevantes".

Newman é coautora do livro
Rampage: The Social Roots of School

Shootings (Violência: As raízes sociais
dos tiroteios nas escolas), lançado em
2004, que analisa tiroteios ocorridos de
1974 a 2002. Ela acredita que problemas
psicossociais são uma das cinco condi-
ções "necessárias mas não suficientes"
para a ocorrência de ataques. "A inter-
seção de vários fatores dá origem a es-
sas tragédias. Se o motivo fosse apenas
problemas psiquiátricos, teríamos mi-
lhares de casos assim".

De acordo com Kathcrinc Newman,
além dos problemas psicossociais, os
outros quatro fatores são:
• O atirador se vê como alguém com-

pletamente marginalizado de todas
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as sociedades de que faz parte.
• Ele acredita que ataques arma-

dos podem ser uma forma de resol-
ver problemas c elevar seu status de
"perdedor" para anti-herói.

• Pais, escolas, serviços psiquiátricos
c outros "sistemas de segurança" fa-
lharam na identificação desses ado-
lescentes problemáticos.

• Fácil acesso a revólveres c outras armas.
Em artigo publicado na Revista

Americana de Ciência Comporta-
mcntal (American Behavioml Sdeniisl),
Newman e sua colega Cybelle Fox, da
Universidade da Califórnia, atualiza-
ram suas pesquisas, examinando qua-
tro casos de tiroteios ocorridos depois
de 2002. Elas encontraram as mesmas
cinco condições que tinham identifi-
cado previamente.

Mesmo assim, Newman acredita
que os tiroteios mais recentes, ocorri-
dos principalmente em universidades,
trazem características um pouco dife-
rentes dos-realizados em escolas. "As
condições são mais sérias nesses casos.

Os alunos eram mais velhos, t inham
graus mais sérios das doenças e po-
diam viver completamente isolados de
outros colegas. O resultado é que todos
os sinais de alerta desapareceram".

RECONHECENDO O "VAZAMENTO"
De fato, estudos sugerem que os po-
tenciais a t i radores juvenis quase
sempre informam suas intenções de
alguma forma - uma tendência que
os especialistas chamam de "vaza-
mento". No caso de Jeffrey Weisc, de
16 anos, que matou duas pessoas na
casa do avô e mais oito em sua esco-
la, em 2005, Newman relata que pelo
menos 39 alunos sabiam do plano.

Apesar de não haver dados sobre
tentativas f rus t radas de ataques, es-
pecialistas acreditam que o número
de casos d iminu iu justamente por-
que agora os a lunos alertam os pais
e professores assim que vêem qual-
quer comportamento suspeito nos
colegas. Na maioria das vezes, são
meninas que delatam.

De todos os tiroteios cm esco-
las não relacionados a gangues que
aconteceram nos Estados Unidos
desde 1974, somente um teve corno
foco uma menina. "As meninas cos-
tumam ter uma noção mais forte dos
laços sociais, c se preocupam mais
com a possibilidade de algum colega
se machucar", considera Newman.

Como a delação de comporta-
mentos e ameaças parece ser uma
forma eficaz de evitar esses ata-
ques, gestores estão procurando
criar ambientes em que os alunos
se sintam confortáveis para fa lar de
seus medos e preocupações. Por ou-
tro lado, os educadores também es-
tão aprendendo a não reagir exage-
rada mente a qualquer ameaça, para
não desencorajar a aproximação dos
a lunos . G

• Debra Viadero é editora do sisc Education
Week. Reprodução. ,apenas com permis-
são da Educador Week. Copyright 2009 da
Educational Project5 m Education, l-
o siíe www.edweek.org.
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