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             A meu ver, a principal causa de bullying é a incapacidade 

das pessoas de suportar as diferenças. 

             Quando você difere de um grupo por qualquer razão, 

fatalmente é forte candidata a ser vitima de bullying. 

              Eu o fui em várias situações de minha vida por vários 

motivos. 

              O primeiro, ou pelo menos o mais simples, que me 

causou situações, pode-se dizer de um bullying light, mas que me 

deixava bastante constrangida, era o fato de eu, na infância, ser 

loura mesmo. O cabelo louro natural, ao contrário do que muita 

gente pensa, não é todo da mesma cor. Ele se assemelha a 

“reflexos”, “mechas”, como se usa em tinturas atuais. Mas, 

naquela época, não se usava este tipo de pintura capilar e, onde eu 

morava não era muito comum crianças louras de verdade. Então, 

achavam esquisito aquele cabelinho todo mesclado e era fatal. 

Nos colégios, entre vizinhos, as pessoas cismavam que eu pintava 

o cabelo e ficavam me atormentando. Na escola, ia tudo muito 

bem, de repente, começavam as minhas colegas a se juntar no 

recreio para me agredir: 

              - Metida! Pinta o cabelo! 

              - Ela pinta o cabelo! Ela é clara, mas, não é loura assim, 

não. 

              Por mais que eu afirmasse que não pintava o cabelo, elas 

não acreditavam e me segregavam. 

             Uma ocasião, eu estava em casa de uma vizinha, cujos 

filhos brincavam comigo. Apareceram uns tios das crianças e 

cismaram comigo. Queriam porque queriam que eu dissesse que 

produto minha mãe passava em meu cabelo. 

            Eu respondia: 

             - Nada, minha mãe não passa nada em meu cabelo. 

             O marido me interrogava: 

             - É água oxigenada? 
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             - Não, meu cabelo é assim mesmo. 

             - É amônia? 

             - Não, meu cabelo é assim mesmo. 

             - Caldo de limão? 

             - Não, meu cabelo é assim mesmo. 

             - Chá de marcela? 

              Como eles não paravam, eu achei, ingenuamente, que se 

eu admitisse qualquer coisa, eles me deixariam em paz. Então 

falei: 

             - Chá de marcela. 

              Foi pior. 

              A mulher ficou quase histérica, vociferando: 

              - Não! Eu gosto de criança bem criança. 

            Começou a acusar minha mãe de ser uma criminosa e 

coisas tais. Eu senti tanto rancor, tanta animosidade na voz e no 

tom deles, que fugi daquela casa para nunca mais voltar. 

             

 


