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UM ATO DE COVARDIA: 

 FALEMOS SOBRE AS VÍTIMAS 

 

Cláudia Moraes
1
 

 

 Até hoje, indignação é o sentimento expresso por quem comenta a situação acontecida 

no dia 18/12/2018
2
. Uma criança de seis anos é agredida por dois adultos. O fato poderia ser 

considerado apenas como mais um, afinal atos violentos tornaram-se frequentes, corriqueiros 

na nossa sociedade. Ficamos indignados, talvez ainda haja esperança para nós. 

 Covardia
3
 a palavra já fala por si, e foi o quê aconteceu, um menino de seis anos, alvo 

da atuação de adultos que bradavam justiça para seu filho, acreditando mesmo estarem certos. 

Que justiça é essa que desconhece a lei, os limites e o bom senso? Incitar a violência entre 

crianças ou de qualquer outro tipo, não é correto. 

 Pais permissivos
4
colaboram para a constituição de uma identidade recheada de 

insegurança, intolerância, impulsividade, baixa autoestima, tirania, falta de habilidades 

sociais. É preciso que pensemos a respeito, pois a quantidade de adultos que exibem marcas 

de uma educação permissiva é gritante. Talvez esse tipo de educação seja a ponta de um fio 

que comece a explicar uma sociedade em que a falta de medida é uma constante, em que o 

interesse próprio é exclusivo e que se dane o mundo. 

 Poderíamos falar mais e minunciosamente sobre a situação em questão, mas nesse 

momento, falemos sobre as vítimas. O menino agredido, pelo colega e seus pais, e pela fala 

agressiva da avó do colega; esse menino certamente precisará de ajuda psicológica, para 
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Fantástico - imagens de covardia: casal agride garoto de seis anos que estava jogando bola na quadra. 

<https://www.youtube.com/watch?v=82OjH900uoE>. Acesso em 16/01/2019 
3
Covardia. Significado de covardia. <https://www.dicio.com.br/covardia/>.  Acesso em 16/01/2019 

4
Erros dos pais permissivos. Onde está o equilíbrio. < https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/erros-dos-

pais-permissivos/>. Acesso em16/01/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=82OjH900uoE
https://www.dicio.com.br/covardia/
https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/erros-dos-pais-permissivos/
https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/erros-dos-pais-permissivos/


 

www.psicanalitico.com 

@psicanalitico.oficial 

Centro/RJ 

entender e lidar com as marcas dolorosas instaladas no seu psiquismo. O menino que foi 

obrigado a agredir a outra criança, esse também precisará de ajuda para entender o quê 

aconteceu, os valores ensinados a ele e o possível estigma que toda a trama no qual a sua 

família o inseriu. Não esqueçamos as crianças que estavam na quadra, foram platéia para uma 

cena grotesca, precisarão de apoio familiar e possivelmente técnico. É importante que essas 

vítimas não sejam despotencializadas, que entendam que uma situação como essa não tem 

que ser rotina e que crianças precisam ser ouvidas. 

 De uma maneira geral, crianças resolvem suas questões sozinhas.  Algumas vezes faz-

se necessário que um adulto precise mediar conflitos infantis. Também é comum que uma 

criança que não esteja dando conta de uma situação, corra a se queixar para os pais. A criança 

assim atua, em busca de acolhimento, solução e tende a sossegar, quando os pais dizem que 

conversarão com os pais da outra criança; não vão atrás de retaliação, violência. 

 Que esse ato de covardia comentado até agora, não sirva unicamente para nos 

indignarmos. Que essa indignação se transforme em ação, que não tenhamos medo de 

oferecer a falta, brindar a falta ao desenvolvimento de um futuro adulto.  Dizer sempre sim 

pode ser um ato de covardia velado. 


