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das. E que precisam negociar o tempo 
todo, como por um brinquedo ou por 
um lugar para sentar. Sem passar por 
isso, será mais difícil lidar com um 
desafeto no futuro, como um chefe, o 
síndico do prédio ou aquele amigo que 
empresta dinheiro e nunca paga. 

O resultado da superação desses 
primeiros embates aparece cedo. Um 
estudo com 2 mil crianças com idade 
de 11 e 12 anos feito pela Universidade 
da Califórnia em Los Angeles mostrou 
que aquelas que tinham algum rival 
na turma da escola eram vistas como 
mais maduras pelos professores. 
As meninas que reagiam a alguma an 
tipatia foram consideradas donas de 
maior competência social. Os meni-
nos com inimizades foram classifica-
dos como alunos com melhor com-
portamento. Nesses casos - que não 
envolviam agressões físicas, segundo 
a pesquisa as crianças não só 
aprenderam a reagir a menosprezo, 
pressão e sarcasmo como ainda ga-
nharam status no colégio. "Tanto 
para meninos quanto para meninas, 
ter uma antipatia mútua com alguém 
de outro sexo é associado a popularidade", escreve a pesqui-
sadora e autora do estudo Melissa Witkow, hoje professora de 
psicologia da Universidade Willamette, nos EUA. 

Medo: o rival dos pais 
A recente onda de crimes ligados a bullying, no entanto, criou 
o temor de que crianças e adolescentes talvez não deem conta 
da briga sozinhos. A comprovação disso estaria em casos como 
o de Wellington Menezes de Oliveira, que guardou por anos o 
rancor das humilhações que passou em um colégio em Realen-
go, no Rio de Janeiro - até voltar lá, em abril, e disparar contra 
alunos, deixando 13 mortos. O resultado de histórias assim foi 
uma pressão de pais, mestres e legisladores para que o compor-
tamento das crianças seja mais controlado. E para que até a 
polícia seja chamada para impedir as agressões. Em junho, o 
Senado brasileiro aprovou um projeto de lei determinando que 
as escolas inibam atitudes e situações que possam gerar bullying 
(o projeto segue para a Câmara). Em maio, um americano de 17 
anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso por 
dar notas às colegas de turma - altas para as mais bonitas, bai-
xas para as mais feias - e publicar a avaliação no Facebook. 

Essa reação é chamada de superproteção pelos pesquisadores 
que defendem a não intervenção dos adultos nas disputas entre 
crianças e adolescentes. "É como se o mundo inteiro estivesse 
sofrendo de amnésia. Os adultos se esqueceram de que pas-

saram pelas mesmas disputas no 
colégio", diz Helen Guldberg, psi-
cóloga e professora de desenvol-
vimento infantil na Open Univer-
sity, Inglaterra. Segundo Helen, 
estamos julgando as atitudes das 
crianças com base nos valores de 
adultos. "O comportamento das 
crianças - as palavras que usam, 
o jeito brusco com que, por exem-
plo, excluem outros de suas brin-
cadeiras - está sendo julgado com 
a seriedade com que encararíamos 
o relacionamento entre adultos em 
um escritório", afirma. 

Essa linha de não intervenção 
defendida por gente como Helen 
Guldberg é polêmica. Para os críti-
cos, desavenças simples podem ser 
o início de conflitos mais graves 
- eventos que poderão deixar 
marcas físicas e psicológicas. 
"O bullying é um problema sério 
que precisa ser combatido", diz 
Aramis Lopes Neto, pediatra e es-
tudioso do tema. Mas em um 
ponto as duas linhas concordam: 
quando a briga se repete e se pro-

longa por um tempo, e só um lado sai sempre per-
dendo, é porque a criança já está derrotada. E é 
hora de os adultos entrarem em ação. 

Prestar atenção ao comportamento da criança 
ajuda a descobrir se é o caso de intervir. Mudanças 
repentinas, como queda no desempenho escolar ou 
aumento da agressividade, são sinais importantes. 
Se o problema não for resolvido, alguns efeitos po-
dem se estender. "Muitos adultos trazem da infân-
cia dificuldades de relacionamento social e baixa 
autoestima", afirma Lopes Neto. Isso atrapalharia a 
vida profissional e pessoal, como a capacidade de 
manter relacionamentos estáveis. "Há vítimas que 
não se desenvolvem profissionalmente por medo de 
se expor e se tornar alvo de bullying no trabalho", 
diz o médico. É como se elas não conseguissem 
nunca sair da zona de conforto. Exatamente o que 
pode acontecer com quem passa a infância na som-
bra dos pais, sem enfrentar uma briga sozinho. 
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Text Box
Fonte: Superinteressante, São Paulo, ano 24, n. 8, p. 72-75, ago. 2011. 




