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          A segunda razão que me fazia alvo perfeito para Bullying 

era a minha história de vida. Filha única, morava, além dos meus 

pais, com uma avó viúva e uma tia solteirona. Possuía alguns 

amiguinhos na vizinhança, mas, convivia muito mais com adultos 

do que com crianças de minha idade, além do mais, eu nutria 

verdadeira adoração pela minha tia e levava muito a sério as 

lições de etiqueta que ela me dava. 

 Todos os anos, eu comparecia à festa de aniversário de uma 

prima da família de meu pai. Eram pessoas de nível econômico 

superior ao nosso e minha mãe caprichava no meu figurino para a 

ocasião. 

 Quando eu chegava, era, imediatamente, separada de meus 

pais e conduzida ao quarto de minha prima, onde se reuniam as 

crianças para brincar. Eu tinha um bom relacionamento com ela, 

apesar de nos encontrarmos raramente. 

 Naquele ano, ao entrar no quarto, vi que todas as meninas, 

inclusive minha prima, estavam sentadas no chão, em posição de 

buda, saiinhas  levantadas, bem à vontade. Fiquei sem graça. 

Mamãe não gostava que eu sujasse o vestido e eu esqueci de dizer 

também que eu era muito tímida. Olhei em redor. No elegante 

quarto só havia uma cadeira decorativa em estilo Luiz XV. Ao 

avistar aquela cadeirinha, tão convidativa, vaziinha da silva, 

instalei-me nela. E fiquei olhando as meninas, sem muita chance 

de participar das brincadeiras e das conversas. Elas, por seu lado, 

pareciam nem notar a minha presença. Talvez as coisas 

acabassem se ajeitando de alguma forma, se não tivesse 

acontecido algo inusitado. 

 A família de meu pai era grande e havia também umas 

primas bem mais velhas, já com seus quarentinhas nas costas e 

bastante exibidas. Uma delas gostava de ir xeretar o que as 

crianças estavam fazendo. Pois essa senhora apareceu, de repente, 

na porta do quarto. Olhou o quadro, que aparecia a sua frente: eu,  

                                                 
1
 Regina Vieira é escritora. Autora dos livros: “Banquete dos Anjos”, Ed.Ibris Libris, 

2009 e “Fragmentos de Emoções”, Oficina de Literatura Cairo Trindade, 2011 (Poesia). 



 
 

www.mulheresnomundo.wordpress.com 

 

2 

com o vestidinho engomado, toda aprumadinha, sentada na 

cadeira. E as outras crianças sentadas no chão, em minha frente. 

 E se saiu com essa: 

      - Ah!  Que gracinha! Parece a “Branca de Neve e os Sete 

Anões”. 

         Aceso o estopim! Quando a prima coroa saiu do quarto, a 

garotada caiu em cima de mim. 

 - Olha a Branca de Neve! - riam debochando. 

 - Olha como ela senta! Olha o vestido dela! 

         - Metida à moça! 

 - Nojenta! 

 Eu estava pasma. Em nenhum momento, pretendi fazer 

pouco de ninguém, nem me fazer de melhor do que elas. Não 

chegaram a me agredir fisicamente, mas as palavras e, 

principalmente, o tom de sarcasmo e animosidade doíam mais do 

que qualquer pancada. Se eu fosse mais desembaraçada, talvez 

pudesse ter dito a elas que não fora eu que me rotulara como 

Branca de Neve. Poderia ter saído da cadeira e me sentado no 

chão junto com elas e tentado me enturmar. Mas eu não conseguia 

fazer nada disso. Envergonhada, humilhada, eu permanecia presa 

àquela cadeira como se fosse a minha tábua de salvação. Imóvel e 

muda, ouvindo as ofensas e me sentindo mal. Minha prima não 

emitiu uma palavra para me defender. O curioso é que ela gostava 

de mim. Ou não soube como fazê-lo ou não quis se arriscar a 

perder as amigas de todos os dias por uma prima que ela via uma 

vez por ano. 

 Esperei uma distração delas e fugi. Fui para o sofá da sala, 

ao lado de minha mãe, onde permaneci até o final da festa. 

Conversando com os adultos como se fosse um deles. 

 No dia seguinte, tive que suportar o sermão de meu pai que 

me censurava por não me relacionar com as crianças de minha 

idade e querer me misturar com os adultos.  


