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Saúde

-SÃO PAULO- Enquanto Cinderela é uma princesa
com direito a fada madrinha, sapatinho de cris-
tal e fica quietinha até ser feliz para sempre com
o príncipe,Mulan vai, literalmente, à luta. Finge
que é menino; na guerra cai de amores por um
capitão e tem um final feliz muito menos explí-
cito. Foi pensando nessas princesas tão diferen-
tes entre si, mas de umamesmamarca tão forte,
a Disney, que a antropóloga Michele Escoura,
da Universidade de São Paulo (USP), resolveu ir
a campo. E seu estudo, com mais de 200 crian-
ças de escolas públicas e particulares de São
Paulo, pode oferecer aos pais pistas de como
ensinar seus filhos (meninos emeninas) a brin-
carmelhor, tornando-osmais tolerantes,menos
consumistas e mais realistas com questões co-
mo os ideais de beleza e do amor romântico.
Michele acompanhou o dia a dia das crianças,

todas com 5 anos. Viu, em muitos casos, meni-
nos se afastarem de meninas na hora em que
elas iam brincar de princesa. O mesmo na hora
de os meninos brincarem de carrinho. Ou seja,
“o brinquedo sendo, desde cedo, usadopara de-
marcar gênero e também para excluir”, segundo
a pesquisadora. Ummenino chegou a ser “zoa-
do” por coleguinhas (de ambos os sexos) por
usar um óculos preto, de corações.
— Ele se voltou para a professora e disse: “Tia,

não entendo porque zombam de mim, meu
óculos é preto, se ainda fosse rosa...”— conta a
antropóloga. — Ou seja, além dos brinquedos,
há uma separação do gênero pela cor (preto) e
pelo símbolo (coração).

‘PARA SER PRINCESA PRECISA SE CASAR’
Para Michele, as crianças poderiam ser deixa-
das mais livres para se expressar, ter liberdade
para experimentar.
— Acho que a sociedade só teria a ganhar.
Depois, foi a hora de exibir “Cinderela” e “Mu-

lan”, pedindo para que as crianças contassem o
que acharam do filme. Entre os elementos cap-
tados, estão a necessidade do vínculo conjugal
com o príncipe, ou ainda o padrão estético de
beleza e de comportamento. Muitas crianças ti-
veram problemas em identificar Mulan como
princesa. Uma razão era o fato de a personagem
chinesa não apresentar um padrão estético (de
beleza e comportamento) igual ao das prince-
sas clássicas. Ou, mais importante, pelo final do
filme não deixar claro se Mulan se casa ou não.
— Uma das crianças foi taxativa: “Tia, Mulan

não é princesa. Para ser princesa precisa se ca-
sar, não é? Senão não vai ser princesa, vai ser
solteira!” — recorda a antropóloga.

Mulan ainda foi vista comonãoprincesa “por-
que brigava”, especialmente pelos meninos. Já a
Cinderela era princesa porque “era bonita”. Ou
seja, as bonitas tendem a se casar. As diferentes,
nem tanto. A pesquisa observou muitas meni-
nas alisando e pintando o cabelo de suas bone-
cas de louro, só para citar um exemplo de com-
portamento. Esses padrões, segundo Michele,
foram semelhantes nas redes pública e privada
de ensino. Se na rede privada as crianças, mui-
tas vezes, já viajaram para a Disney e têm bone-
cas e fantasias oficiais, na rede pública o consu-
modamarca vememprodutos comumente não
licenciados, como itens de papelaria ou vendi-
dos em camelôs. Mas o fato é: as princesas da
Disney são consumidas por todas as crianças.
Procurada, a Walt Disney Company não co-

mentou a pesquisa com as princesas. As dez
personagens oficiais (a mais antiga é a Branca
deNeve, criada em1937) e as sete princesas não
oficiais (como Alice e Sininho) correspondem a
uma importante parcela do faturamento da em-
presa, que foi de US$ 5,7 bilhões em 2012.
Longe de querer que as crianças se afastem

completamente deste mundo encantado, a an-
tropóloga da USP só acha que a brincadeira, e
principalmente a forma de brincar, é que preci-
sa ser mais diversificada, um alerta para pais,
babás e professoras.
— Não criaríamos adultos mais bacanas se,

quando crianças, a menina achasse aMulan in-
crível por ser guerreira e capaz de transformar
seu destino? Ao contrário de uma linda,magra e
loura que só faz aparecer bonita e o mundo in-
teiro a ajuda? Se os meninos brincassem de bo-
neca e as meninas de carrinho? Se elas gostas-
sem de azul e eles de rosa? Se o menino dos
óculos de coração pudesse usar o que quisesse?
Preconceitos são transferidos às crianças —
acreditaMichele, que adoraria ver uma “prince-
sa gordinha, mais velha ou deficiente física”.
Mãe de Paola, de 3 anos, e Luiza, de 1, Ales-

sandra Lima Ganimi iniciou o Jolie Folie, um
serviço de festa infantil artesanal, justamente
por ter se cansado de festas “cheias de frufrus”.
Ela diz que não tem jeito: dos 3 aos 5 anos, não
têmpara ninguém, 80%dasmeninas só querem
saber de festa de princesa.
—Éumamistura do que os pais falam, do que

elas veem na escola, e claro, há a questão mer-
cadológica muito forte. Tenho uns amigos que
têm filhos que odeiam que os meninos brin-
quem de boneca. Mas eu não acho nada de-
mais, estimulominhas filhas a terem o brinque-
do que quiserem. Eu mesma chamo meu mari-
do de ogro e não de príncipe — diz Alessandra.
Paola não tem dúvida: indagada se prefere

Branca de Neve (sua princesa favorita) ou Bat-
man, ela responde: “Batman”! E por quê? “Por-
que sim, gosto mais dos super-heróis”.

ESTÍMULO À IMAGINAÇÃO
Mãe de um casal, Joana, 7 anos amanhã, e To-
más, 2, a economista Flávia Gonçalves acha que
asmeninas de 5 anos estãomesmona “idade de
sonhar e de fantasiar, e as princesas são uma
maneira de estimular sua imaginação, além de
fazê-las perceberem o quanto são diferentes
mesmo dos meninos”.
— É uma questão biológica. Meu filho nunca

pegou a boneca da irmã e fez carinho na cabeça
dela, nunca pôs a boneca no colo. E nunca o
proibi de fazer isso. Acho que a “vida real” eles
experimentamemcasa, na relação deles comos
pais. Ela sempre se sobrepõe ao mundo da fan-
tasia — acha Flávia.
Professora de psicologia da PUCde São Paulo,

Silvana Rabelo concorda que os pais têm um
papelmuitomais importante do que o das prin-
cesas na construção da identidade das crianças.
Mas alerta ser justamente nesta fase, a dos 5, 6
anos, que elas começam a se interessar em en-
tender se são meninas ou meninos.
—Depois dos 6 anos isso cai em esquecimen-

to até a adolescência, quando a sexualidade
vem com força. Por isso é importante os pais
avaliarem como as crianças elaboram a afetivi-
dade nesta fase, que influencia a vida adulta. l

PRINCESAS NO DIVÃ
Estudo da USP analisa personagens da Disney e conclui que variar a brincadeira pode sermais divertido

MARIANATIMÓTEODACOSTA

mariana.timoteo@oglobo.com.br

LEO MARTINS

Idade dos sonhos. Joana, de 7 anos, adora se fantasiar
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Tudo aomesmo tempo agora. Paola, de 3 anos, adora a Branca de Neve, sua princesa favorita; na disputa com os super-heróis, no entanto, quem ganha é o Batman

A ansiedade é o transtorno mais co-
mum em crianças, sendo duas vezes
mais frequente que o transtorno de dé-
ficit de atenção e hiperatividade
(TDAH) e que o autismo, tanto de for-
ma isolada ou em conjunto. E vem apa-
recendo cada vez mais cedo, de acordo
com o psiquiatra Fábio Barbirato, coor-
denador dos departamentos de Psiqui-
atria Infantil da Santa Casa de Miseri-
córdia e da Associação de Psiquiatria
do Rio de Janeiro.
Segundo ele, a Academia Americana

de Psiquiatria Infantil, em um simpósio
para profissionais, este mês, concluiu
com base em estudos de 20 anos que a
terapia cognitivo-comportamental é
tão eficaz quanto medicamentos para
tratar quadros de ansiedade, demoran-
do um pouco mais para dar resultado,
mas sem o efeito colateral das recaídas.
—O autismo e o TDAH são bem cata-

logados e incomodam os pais e as pes-
soas que convivem com a criança. Já a
ansiedade é internalizante e pode ser

confundida com
TDAH, birra e depres-
são — explica Barbi-
rato, que na terça-fei-
ra inicia na Casa do
Saber o curso “Mães e
pais tigres: rigidez e
disciplina na educa-
ção dos filhos”.
— A ansiedade na

infância pode predi-
zer quadros de de-
pressão, bipolaridade
e pânico em adultos.
A causa é genética,
mas fatores de estres-
se antecipam os sin-

tomas, que apareceriam só aos 15 anos
para a idade da pré-escola — diz ele.

ESPAÇO PARA BRINCADEIRAS
Oacúmulo de tarefas dos pequenos po-
de ser um sinal de alerta de que alguma
coisa vai mal. Escola, atividade física,
música e inglês na idade pré-escolar é
demais, segundo o psiquiatra, além de
gerar ansiedade e uma competitividade
desnecessária.
— Criança tem que brincar — diz.
Nos EUA, um estudo de 2010 aponta

13% de ansiosos entre 6 e 16 anos, sen-
do que na década de 1980 esse índice
era de 7,4%. No Brasil, dados de 2004
identificam 4,6% de crianças entre 6 e
12 anos com quadro de ansiedade e
6,6% de adolescentes entre 12 e 17 anos
com o transtorno, sem dados compara-
tivos anteriores.

SINTOMAS FÍSICOS
Em geral os sintomas da ansiedade em
crianças são físicos, como dor de cabe-
ça, febre, vômito, taquicardia, pesadelo.
Mas variam de acordo com a faixa etá-
ria, e em adolescentes podem aparecer
como irritabilidade. Na pré-escola são
identificados medos mensuráveis, co-
mo não dormir no escuro ou não que-
rer se afastar dos pais. A grandediferen-
ça entre o normal e o patológico é o pre-
juízo que a criança tem.
— Essa criança que, com 3 anos, tem

medo de atravessar o corredor para ir
ao banheiro, aos 4, 5 anos faz xixi na
calça para não enfrentar o corredor —
exemplifica o médico. — A vantagem é
que hoje conseguimos diagnosticar e
tratar issomuito precocemente, a partir
dos 3 anos. l

Não consegue parar de
fumar? A culpa pode
estar nos genes, segundo
pesquisa da Universidade
de Duke, nos EUA.
Fumantes têm alterações
no DNA que afetam a
resposta do cérebro à
nicotina. Adolescentes

com esses genes têm um
risco 24% maior de se
viciar aos 15 anos. Em
adultos, a carga genética
aumenta em 27% o risco
de dependência à
nicotina e em 22% as
chances de fracasso ao
tentar parar de fumar.

VÍCIO
PODE SER
GENÉTICO

Um café da manhã com carne e
ovos aumenta o controle do
apetite, evita lanches calóricos à
noite e, assim, ajuda a emagrecer.
Esta é a conclusão de uma
pesquisa da Universidade de
Missouri, nos EUA, com 20

meninas obesas ou com sobrepeso
entre 18 e 20 anos. Exames de
ressonância magnética por
imagem mostraram ainda que o
consumo de proteína de alto valor,
como o ovo, aumentou a sensação
de saciedade no cérebro.

OVOS NO CAFÉ DA MANHÃ PARA EMAGRECER

4,6%
DAS
CRIANÇAS
e 6,6% dos
adolescentes
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quadro de
ansiedade
no Brasil
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  31 mar. 2013, Mundo, p. 49.




