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Especialista em bullying lança livro para ajudar pais a lidarem com o problema 
 
PROFESSOR de crianças com deficiências, Allan Beane perdeu o filho de 23 anos por uma 
consequência indireta do bullying. Intimidado e isolado por colegas na escola, o jovem entrou 
em depressão e começou a usar drogas, até morrer de overdose. 
 
"Prevenir e acabar com o bullying, especialmente em escolas, é nossa missão desde então", 
diz o especialista, referindo-se a ele e à sua mulher. 
 
Mais de dez anos após a morte do jovem, Beane lança no Brasil "Proteja seu Filho do Bullying" 
(ed. Best Seller, R$ 35, 238 págs.). Ele também abriu uma empresa - a Bully Free Systems-, 
cujo objetivo é informar estudantes, pais e professores sobre o fenômeno e ajudar a combatê-
lo. 
 
"Sempre conto a história do meu filho. Faço isso desde 1999 e até hoje minhas lágrimas 
correm quando falo sobre as experiências dele com o bullying. A ferida e a dor nunca passam." 
 
Nesta entrevista à Folha, ele falou sobre os principais aspectos do bullying. 
 
TRAGÉDIA PESSOAL 
 
Nosso filho Curtis foi vítima de bullying e isso contribuiu para sua depressão e sua necessidade 
de recorrer a uma droga ilegal aos 23 anos. Ele tomou metanfetamina para aliviar-se da dor 
causada pelo bullying e isso o matou. Prevenir e acabar com o bullying, especialmente em 
escolas, tornou-se nossa missão e nossa paixão. 
 
O QUE É O BULLYING 
 
É um comportamento agressivo intencionalmente doloroso, física ou psicologicamente, e 
repetido. Como envolve um desequilíbrio de poder, normalmente é ameaçador. 
 
CONSEQUÊNCIAS 
 
O bullying priva a criança de um direito básico, que é uma infância feliz. Pode criar uma série 
de problemas de saúde, como depressão, ansiedade, fobia, distúrbios alimentares e estresse 
pós-traumático. Muitos alunos faltam à escola para fugir do bullying. E podem buscar 
aceitação aderindo a gangues ou mergulhar no álcool para fugir dos problemas. Alguns 
cometem suicídio. Também se sabe que a maioria dos atiradores escolares nos EUA eram 
vítimas de bullying. 
 
PROBLEMA CRESCENTE 
 
Parece que o bullying cresce hoje porque menos pais ensinam suas crianças a desenvolver o 
autocontrole. Talvez, também, os pais passem menos tempo com as crianças para desenvolver 
nelas sensibilidade para necessidades e sentimentos dos outros, além de apreço à regra de 
ouro: trate os outros como você quer ser tratado. 
 
MAL SILENCIOSO 
 
As vítimas não contam os maus-tratos aos seus pais ou a outro adulto porque têm medo de 
que eles não saibam lidar com a situação e façam o bullying ficar pior. Também têm vergonha 
por não terem amigos ou por não poderem se defender sozinhos. 
 
COMO SE DEFENDER 
 



As crianças podem se defender evitando o agressor ao máximo e não andando sozinhas, por 
exemplo. Também não devem mostrar ao agressor que se sentem magoadas, mas confiantes. 
Retaliação física ou verbal piora o problema. 
 
O importante é que elas não devem pensar que têm que resolver o caso sozinhas. Quando 
adultos se envolvem, o bullying é interrompido ou reduzido. 
 
ATAQUES INVISÍVEIS 
 
A maioria do bullying acontece em segredo, longe dos professores. Isso faz as escolas 
subestimarem o problema. Para se ajudar, as crianças devem conversar com um adulto de 
confiança. Muitos não fazem isso para não passarem por dedos-duros. Mas dedurar é colocar 
alguém em encrenca, e denunciar o bullying é tirar alguém da encrenca. 
 
NEGLIGÊNCIA 
 
Infelizmente, há professores que sabem que o bullying acontece em sua escola e decidem 
ignorar o assunto ou pensam que as vítimas "estão pedindo". 
 
CYBER BULLYING 
 
O bullying na internet frequentemente causa mais vergonha, porque as vítimas sentem que o 
mundo inteiro está assistindo. Outro problema é que às vezes é difícil saber quem está por 
trás do bullying. Os agressores simulam ser outra pessoa, às vezes se fazem passar pela 
própria vítima. 
 
VIGIAR É PROTEGER 
 
Quando se trata da segurança de suas crianças, pais não devem se preocupar em violar sua 
privacidade. Muitas crianças têm problemas justamente porque seus pais não os 
supervisionam apropriadamente. Eles são responsáveis pela segurança dos filhos, têm a 
responsabilidade de saber o que se passa na vida deles. E não precisam ser traiçoeiros, devem 
abrir o jogo. Quando se conversa com amor, as crianças são mais suscetíveis à supervisão. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 29 mar. 2010, Cotidiano, p. C8. 


