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Assessoria de Comunicação Deputada Teresa Surita (PMDB-RR)

Secretária Nacional afirma que um terço das denúncias
ao Disque 100 se referem à violência física
Convidada para discutir o projeto de Lei 7672/2010, que proíbe a aplicação de castigos
corporais em crianças e adolescentes, a secretária Nacional de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Carmem Oliveira, afirmou que um terço das denúncias diárias ao
Disque 100 se referem à violência física contra criança e adolescente. A afirmação foi feita na
tarde desta terça-feira (8), em audiência realizada pela Comissão Especial que analisa na
Câmara Federal o referido projeto.
Além da secretária, compuseram a mesa de discussão Paulo Bonilha, coordenador da Área
Técnica da Ajuda da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde; Érika Pisaneschi,
diretora de Políticas de Direitos Humanos e Cidadania do Ministério da Educação; Ana
Angélica Campelo de Albuquerque e Melo, representante do departamento de Proteção Social
Especial da SNAS (Secretaria Nacional de Assistência Social) do Ministério do
Desenvolvimento Social; e as deputadas Teresa Surita (PMDB-RR) e Erika Kokay (PT-DF),
relatora e presidente da Comissão, respectivamente.
Conforme Carmem, são cerca de 300 denúncias diárias sobre problemas diversos envolvendo
crianças e adolescentes ao Disque 100, órgão ligado à Secretaria de Direitos Humanos.
―Estamos discutindo um novo marco legal absolutamente importante que regulamenta outro
marco legal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente‖, comentou, destacando a
importância do projeto.
De acordo com Teresa, esta audiência pública atingiu o objetivo proposto em identificar, junto a
órgãos importantes para aplicação da lei, mecanismos que podem auxiliar no cumprimento
desta medida.
―O que este projeto pretende, antes de tudo, é dar proteção social às famílias. Quando falamos
nesta medida, nos referimos à mudança de cultura e de comportamento. Precisamos formar
um novo ambiente, capaz de assegurar a crianças e adolescentes a possibilidade de viverem
em um clima de concórdia, de entendimento, de harmonia, de não violência, enfim, de amor‖,
acrescentou a deputada
AUDIÊNCIAS
Já foram realizadas quatro audiências públicas. A última ocorre no próximo dia 22 e ouvirá pais
que criaram os filhos sem o uso de castigos corporais e adultos criados com e sem o uso de
violência doméstica. A previsão é que, dia 29 deste mês, ocorra a apresentação do parecer
preliminar e discussão e, dia 06 de dezembro, haja a apresentação do parecer final e votação
do projeto.

Boletim da Rede Nacional Primeira Infância

Bater não educa
NOVEMBRO 1, 2011
Não dá para banalizar a ―palmadinha‖ como recurso de educação. Crescer
ouviu pais e especialistas para traçar essa linha que separa o que pode-se
imaginar como educativo da real agressão: é tão tênue que praticamente
inexiste.
Albertina (nome fictício) perdeu as estribeiras quando viu a filha de 3 anos
brigar com uma prima da mesma idade. Sem tentar conciliar o conflito, agarrou
a criança pelo braço e saiu arrastando-a pela casa. O castigo aumentou
quando Albertina percebeu que a menina havia feito xixi na calça. Passou
então a dar palmadas nas pernas dela e a perguntar aos berros: ―Por que você
fez isso?‖. Só parou quando a filha respondeu, apavorada: ―Eu estava com
medo, mamãe!‖. A resposta desarmou a agressividade da mãe e transformou-a
em dor, culpa, remorso e… raiva. Desta vez, de si própria. ―Virei um monstro
de quem minha filha tem medo. Sou o bicho-papão dela‖, conta a auxiliar
administrativa.
A atitude de Albertina é mais comum do que se imagina. Muitos pais que
reagem a insatisfações dos filhos com castigo físico se vêem frequentemente
diante de um dilema: qual o limite ao tentar impor limites?
Uma enquete feita com os nossos leitores no site da CRESCER assustou a
todos por aqui. Para a pergunta ―você já bateu no seu filho?‖, um quarto das
2.241 pessoas que participaram (até o fechamento desta edição) escolheram a
alternativa ―sim, acho que isso educa‖. É um pensamento ainda mais forte do
que a porcentagem maior da pesquisa, os 43,2% que disseram ―sim, porque de
vez em quando perco a cabeça‖. No restante, 14,6% negaram, mas deixaram
aberta a possibilidade dizendo ―não, mas se precisar faço isso‖ e somente
18,1% disseram que não acreditam nisso como forma de educação.
Ainda que o levantamento não tenha caráter científico, há o que pensar. Ao
adotar a palmada, os pais passam a idéia de que a violência física é a maneira
de lidar com conflitos e frustrações. Ou seja: você tem de encontrar outras
formas de impor limites. Palmada é uma agressão. ―Quando o adulto bate no
filho, ele está reconhecendo que ficou impotente diante da atitude da criança.
Mostra claramente que perdeu o controle de si mesmo e a agressão passa a
ser a única maneira de manter o status da autoridade‖, diz Célia Terra,
professora de Psicoterapia Infantil da Psicologia da PUC-SP. Testar os limites
dos pais é um comportamento típico que faz parte do aprendizado da
convivência em família. Embora não seja fácil, os adultos devem lidar com as
manhas com carinho. ―Pais devem proteger os filhos. Não só do mundo
exterior, mas das emoções que eles ainda não são capazes de controlar‖, diz
Célia Terra.

Pai é para proteger
Um levantamento, realizado desde 1996 pelo Laboratório de Estudos da
Criança do Instituto de Psicologia da USP (Lacri), demonstra que, muitas
vezes, o que algumas pessoas entendem como educação ganha o caráter de
abuso. O instituto mapeou as ocorrências de violência física contra crianças e
adolescentes em órgãos como Delegacias da Mulher, Conselhos Tutelares,
hospitais e escolas. Em 2007, foram cerca de 3 mil. Os coordenadores do
estudo acreditam que os números devem ser ainda maiores, já que grande
parte das agressões se esconde sob o manto da vida familiar e não é
notificada.
Infelizmente, bater nos filhos é uma questão cultural com raízes históricas no
Brasil. ―Essa prática foi aqui introduzida pelos colonizadores, especialmente
pelos padres jesuítas‖, explica Viviane Azevedo Guerra, pesquisadora do Lacri
e co-autora dos livros Palmada já Era e Mania de Bater. Para ela, a chamada
―palmadinha educativa‖ não existe. E um processo de agressão só tende a
piorar. ―Sabe-se pelos estudos que a aplicação das palmadas pode ir se
intensificando ao longo do tempo, chegando até uma violência mais severa.
Toda ação que causa dor física em uma criança representa um só continuum
de violência‖, diz.
Essa espécie de espiral da agressão traz graves conseqüências. Nos casos
piores, há dificuldade de relacionamento com adultos e colegas, problemas de
aprendizado na escola e até comprometimento físico. A criança vítima dessa
prática pode vir a se tornar uma agressora no futuro. ―Embora essa situação só
exista se, quando criança, ela não teve no lar um ‗amigo qualificado‘, ou seja,
alguém que a entendesse e tentasse protegê-la desse tipo de violência‖, diz
Viviane Guerra.
É justamente para tentar mudar esse quadro que alguns especialistas
defendem que o Brasil seja um dos países a seguir o exemplo dado pela
Suécia em 1979: abolir a palmada por força de lei. Outros 19 países fizeram o
mesmo – inclusive nosso antigo colonizador, Portugal. Um projeto de lei nesse
sentido aguarda votação no plenário da Câmara dos Deputados desde 2005,
depois de tramitar com sucesso por todas as comissões da Casa. O projeto
não prevê punições para pais que adotarem o castigo físico, mas faz alterações
no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente – o que não é ideal,
mas pode dar o devido peso para o assunto e fazer as famílias repensarem
suas atitudes. ―Atualmente, o Estado Brasileiro dá permissão para que os pais
castiguem os filhos fisicamente‖, diz a deputada Maria do Rosário (PT/RS),
autora do projeto. ―O que nós queremos é um estatuto que coloque a criança
em pé de igualdade com os adultos.‖
Proibir por lei ou conscientizar?
Há quem duvide da efetividade da medida. ―O mais importante é conscientizar
as famílias de que elas têm de acolher os filhos. Nesse sentido, ampliar a rede
de proteção para as crianças, garantindo o acesso à informação aos pais, é

muito mais importante‖, afirma Marta de Toledo, promotora da Infância e da
Juventude do Ministério Público paulista.
Acolher. Se o papel dos pais é proteger seus filhos, amá-los independe dos
momentos de crise. Sim, eles nos tiram do sério. E, sim, na hora da bronca,
parece que deixamos as crianças infelizes. Mas colocar os limites e se
controlar nessas situações está incluso no pacote ―educar‖.
Na hora do seu limite
Algumas dicas podem ajudar na hora de contornar situações capazes de
despertar os instintos mais primitivos. Veja o que dizem os especialistas
ouvidos por CRESCER:
Compreensão: Crianças aprendem as regras de acordo com o convívio.
Testar limites faz parte desse aprendizado e os pais precisam ter uma certa
flexibilidade na hora de reprimir os comportamentos indesejados. Autoridade
não é autoritarismo.
Clareza nos limites: Não se deve reprimir uma atitude e, logo em seguida,
permiti-la.Muitos pais esticam os limites até eles se tornarem insuportáveis. Só
se dão conta disso quando batem na criança.
Bom humor: Transformar a manha em brincadeira pode ser uma boa saída.
Logo a criança deixa aquele comportamento de lado.
Conter a agressividade com afeto: Abraçar o filho nos ataques de fúria pode
ajudá-lo a se acalmar. Em seguida, os pais devem ser firmes e dizer em voz
baixa que aquele comportamento é inadequado.
Procurar ajuda: Se os momentos em família estão virando uma guerra
campal, um psicólogo pode ajudar a torná-los mais harmoniosos.
Cinco razões para não bater nos filhos:
• Pais que adotam a palmada passam a mensagem de que os problemas
podem ser resolvidos na base da força física.
• Se a criança já não responde da mesma forma às palmadas, castigos físicos
cada vez mais severos podem ter início.
• Quem apanha tem mais chance de se tornar um agressor.
• Nos casos mais graves, a criança pode desenvolver dificuldade de
aprendizagem, postura de medo em relação aos pais e seqüelas físicas.
• Palmada não educa. Sem diálogo a criança fica sem entender porque não
deve repetir o comportamento.
Fonte: Ricardo Ferraz (Revista Crescer )
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Projeto contra palmada em crianças divide
http://noticias.r7.com/brasil/noticias/projeto-de-lei-contra-castigos-fisicos-emcriancas-divide-opinioes-20111019.html

Para muitos especialistas, o castigo físico deve ser abolido.
Para outros, é essencial
Amanda Polato, do R7
A proposta que proíbe castigo corporal em crianças, conhecida como ―Lei da Palmada‖, tem
provocado muitas discussões. Há quem considere a proposta, que está em análise no
Congresso, um avanço. Outros veem uma interferência do Estado na vida da família.
Movimentos sociais e instituições públicas se reuniram para defender a lei. A rede Não Bata,
Eduque tem mais de 11 organizações e 300 membros, entre pessoas físicas e jurídicas. Márcia
Oliveira, coordenadora da rede, diz que uma mudança de cultura é necessária, porque as
crianças que apanham em casa ou em locais de cuidado, como abrigos, costumam reproduzir
a violência.
- A atitude ensina que se pode usar a força para resolver conflitos.
Márcia cita uma pesquisa recente da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos), que indica
que 70% das crianças que praticam bullying na escola são vítimas de violência em casa.
A coordenadora da rede diz que a sociedade não aceita castigos em homens, mulheres e
idosos, mas aceita em quem está na posição mais vulnerável, as crianças.
A pedagoga e autora do livro Tapa na bunda, Denise Dias, diz que uma palmada ou puxão de
orelha não é mesma coisa que o espancamento. Ela afirma que a lei não é necessária porque
o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) já trata da violência doméstica. Além disso, para
ela, o país tem problemas mais graves, como as crianças que vão parar na cracolândia, a
situação dos hospitais e das escolas.
Denise explica que não é todo filho que precisa levar um tapinha. E isso não se aplica a todas
as situações. O que os pais devem ter cuidado, diz ela, são com os excessos.
- Às vezes, a criança testa mesmo a paciência dos pais e merece uma palmada. Quando
pequena, ela não tem grande capacidade de abstração. Deve haver uma forma concreta de
educar, de colocar limites.
Olga Tessari, psicóloga e escritora, diz que, no direito, as questões familiares são tratadas de
forma privada e ―é um direito da família educar à sua maneira. O Estado deve intervir, sim,
quando existe violência‖.
Perla Ribeiro, representante da Associação dos Centros de Defesa da Criança e do
Adolescente, diz que o projeto de lei pretende despertar a discussão.
- Não é fácil, mas é um debate necessário. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos [ligada
à Presidência], um dos principais motivos que faz uma criança sair de casa é a violência
doméstica.

Ela afirma que o uso da força física não passa pelo racional e que existem outras formas de
educar e impor limites. Para ela, mesmo com uma criança de dois anos, é possível adotar uma
postura e um tom de voz que indique autoridade.
- Com a violência, o filho adquire medo dos pais. E eles precisam decidir se querem ser
temidos ou respeitados.
Jônia Lacerda, do Instituto de Psiquiatria da USP (Universidade de São Paulo) e da Faculdade
São Camilo, diz que a maioria dos psicólogos concorda que castigo físico representa alguns
riscos importantes para a criança. Algumas vezes, os pais ficam nervosos e batem como forma
de ―descarregar‖ a raiva.
A psicóloga diz que é muito comum encontrar adultos que apanharam na infância e que não
conseguem dar limites para o filho. Para a professora, ―o pai tem a função de orientar, impor
limites, abraçar, reconhecer e recompensar os filhos‖. Jônia é contra a agressão, mas diz que,
em alguns momentos, a criança precisa ser contida, principalmente em situações de risco para
a ela.

http://toleranciaecontentamento.blogspot.com/
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Lei da Palmada deve ser votada dia 6 de dezembro
O projeto que trata da chamada Lei da Palmada deve ser votado na comissão especial criada
para estudar a proposta no dia 6 de dezembro. A informação foi dada, nesta terça-feira (8),
pela presidente da comissão, deputada Erika Kokay, do PT do Distrito Federal, durante
audiência pública sobre o assunto. Mais detalhes com Jaciene Alves.

E-democracia
http://vai.la/2vQ5

Acabar com a cultura da violência. Antes tarde do que
nunca
Deputada federal (PMDB-RR), vice-líder do PMDB, é relatora do projeto de Lei nº 7.672/2010
Bater em crianças é hábito antigo. Em todo e qualquer país do planeta. Costume que, a partir
da Assembleia Geral da ONU de 1989, passou a ser combatido para impedir que crianças e
adolescentes continuem sendo vítimas de castigos corporais e de maus-tratos psicológicos.
No Brasil, a cruzada contra os castigos físicos como forma de educação consolidou-se quando
o ex-presidente Lula enviou ao Congresso o Projeto de Lei nº 7.672, estabelecendo o direito de
crianças e adolescentes serem educados sem o uso de castigos corporais ou de tratamento
cruel ou degradante.
Iniciativa programática, a proposta representa passo significativo para alterar uma cultura que
naturaliza o uso da violência. Mas para atingir as metas estipuladas pelo projeto, entendo que a
proposta deva ser aperfeiçoada.
Ou seja, é necessário lançar mão dos instrumentos do Estado para operacionalizar, de fato, a
lei. Para tanto, é imprescindível capacitar os agentes públicos de saúde, educação, segurança
e garantia dos direitos para atender às crianças afetadas e para oferecer apoio às famílias ou
agentes agressores. Assim será possível modificar um ambiente que compromete o
desenvolvimento físico, social e intelectual de crianças e adolescentes.
Impõe-se a necessidade de evitar que crianças e adolescentes sejam vítimas de adultos que
acreditam dispor da prerrogativa de castigá-los física e psicologicamente — prática essa que
implica prejuízos ainda maiores do que tapas e surras.
Uma criança violentada por um responsável ou pessoa de sua confiança sofre impacto
profundo na construção de sua personalidade. Comumente, baixa estima e insegurança
derivam, na vida adulta, associadass a outros fatores, de surras e humilhações sofridas na
infância.
Sentimentos de infelicidade, ansiedade e desespero podem ser reflexo daqueles momentos em
que foi demonstrada para a criança, por parte dos tutores, a precariedade dos vínculos
afetivos.
Não bastasse esse quadro, crianças submetidas a castigos físicos e psicológicos são mais
propensas, quando adultas, a apresentar quadros de depressão e fragilidades psicológicas que
poderão torná-las mais vulneráveis para, por exemplo, a drogadição e o alcoolismo.

Além disso, o castigo corporal, quando tido como normal, embute o risco de o agressor usar
cada vez maior violência, na medida em que prossegue o estado de descontrole emocional do
adulto. Nesse contexto, são muitos os exemplos de crianças submetidas a maus-tratos em
níveis extremos, quase sádicos.
O processo de tramitação do projeto, contudo, está a se caracterizar por uma evidente
incompreensão quanto ao verdadeiro objetivo da proposta: aperfeiçoar o Estatuto da Criança e
do Adolescente para garantir às pessoas dessa faixa etária o que já foi assegurado aos adultos
e até mesmo aos animais: o direito de não ser objeto de nenhuma violência.
Não se trata de tipificar um novo crime ou promover novas ou mais duras penas no Código
Penal, nem de ditar regras de como as relações domésticas de pais e filhos devem se
processar.
O que se pretende é afirmar que as tradições que perpetuam o castigo corporal em nossa
sociedade não se justificam como instrumento educacional e disciplinar, na medida em que não
ensinam a distinguir o certo do errado e não impedem as crianças de se meterem em apuros e
confusões.
Primeira nação a suprimir da vida das crianças e dos adolescentes a agressão como forma de
educação, a Suécia revogou em 1957 a permissão jurídica de pais que usavam o castigo
corporal; implementou a proibição explícita do castigo corporal em 1979; e mantém uma
campanha intensiva de educação pública. O Estado sueco teve muitas razões para abolir os
castigos físicos. Na década de 1950, todas as crianças apanhavam dos pais, 13% das mães
usavam objetos para punir os filhos e a maioria das crianças era espancada.
A Suécia necessitou de mais de duas décadas para, no ano 2000, reduzir o número de
crianças que morreram devido a maus-tratos físicos a quatro ocorrências.
No Brasil, a violência contra crianças e adolescentes é considerada um problema de saúde
pública, constituindo-se hoje na principal causa de mortes de crianças e adolescentes a partir
de cinco anos de idade.
Oferecer ao conjunto da população diretrizes saudáveis para proporcionar uma disciplina
infantil construtiva, favorecendo a construção de políticas públicas focadas em uma cultura de
relações transgeracionais não violentas, é, sem sombra de dúvida, mais do que desejável. É
necessário e urgente. Antes tarde do que nunca!
Escrito por Daniel Lima
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Agência Câmara promove hoje chat sobre
proibição de castigos corporais
Beto Oliveira
Teresa Surita: intenção não é interferir na autoridade
dos pais.
A Câmara realiza hoje, às 15 horas, bate-papo com a
deputada Teresa Surita (PMDB-RR), relatora do
Projeto de Lei 7672/10, do Poder Executivo, que
estabelece o direito de crianças e adolescentes serem
educados sem o uso de castigos físicos ou de
tratamento cruel ou degradante.
Para participar, basta entrar no site da agência (www.camara.gov.br/agencia) e clicar no link
para o bate-papo.
Segundo a proposta, que está sendo analisada por comissão especial, castigo corporal é o uso
da força física que resulte em dor ou lesão à criança ou adolescente. Já o tratamento cruel ou
degradante é a conduta que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a pessoa.
O projeto acrescenta dispositivos ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). O
estatuto, além da Constituição Federal e da Convenção Internacional dos Direitos da Criança,
já prevê o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança proteção contra a
violência, a crueldade e a opressão.
Conhecido como Lei da Palmada, o projeto tem sido motivo de polêmica desde que foi
apresentado pelo governo. Segundo o texto, os pais e responsáveis que aplicarem castigos
corporais ou tratamento cruel poderão ser advertidos, encaminhados a tratamento psicológico
ou psiquiátrico ou a programa oficial ou comunitário de proteção à família.
No caso de descumprimento reiterado das medidas impostas, o juiz poderá determinar, como
medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. Porém, segundo o governo, a
sanção ou punição deve ser vista como medida excepcional e de última natureza.
Prós e contras
Em defesa da proposta, o governo alega que o Brasil deve seguir recomendação do Comitê
dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, de 2006, de que todos os países
membros promovam reforma legislativa e medidas educativas para a eliminação de castigos
corporais nas crianças. Conforme a Secretaria de Direitos Humanos, 70% dos meninos de rua
saíram de casa por causa da violência.
A secretaria integra a rede Não bata, eduque, movimento social formado por cerca de 300
membros, que defende a educação sem o uso de qualquer tipo de violência. De acordo com a
campanha, os castigos físicos ensinam a criança que a violência é uma maneira plausível e
aceitável de solucionar conflitos, principalmente quando se está em posição de vantagem física
frente ao outro.
Larissa Ponce

Erica Kokay: educação é convencimento.
Para a presidente da comissão especial, deputada Erika Kokay (PTDF), é preciso não minimizar a gravidade da simples palmada. Ela
afirmou que o princípio é de que educação é convencimento, e a
palmada segue o princípio de educar pela dor. Já o deputado Jair
Bolsonaro (PP-RJ) é contrário à matéria e pede a participação de
pediatras no debate. ―O último recurso que o pai tem para o filho é
uma bronca ou uma palmada‖, alega.
Pesquisa do Datafolha de julho de 2010, realizada com 10.905
entrevistados, mostra que 54% dos brasileiros são contrários à
proposta. Segundo o levantamento, 72% dos brasileiros já sofreram
algum tipo de castigo físico, e 16% disseram que costumavam
apanhar sempre.
Segundo dados de 2009 da Sociedade Internacional de Prevenção ao Abuso e Negligência na
Infância, 12% dos 55,6 milhões de crianças brasileiras menores de 14 anos são vítimas,
anualmente, de alguma forma de violência.

Conscientização
Teresa Surita destaca que a intenção não é interferir na autoridade dos pais, mas ajudá-los. A
ideia, segundo ela, é promover a conscientização para o problema e propor políticas públicas
para atender adequadamente as vítimas da violência.
"Milhares de crianças que chegam a pronto-socorros foram agredidas dentro de casa por um
adulto", ressalta. De acordo com o projeto, a União, os estados, o Distrito Federal e os
municípios atuarão de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de
ações destinadas a coibir o uso de castigo corporal, incluindo, por exemplo, campanhas
educativas.
Cerca de 30 países já têm leis que proíbem o castigo corporal contra crianças e adolescentes.
O Uruguai foi o primeiro na América Latina a sancionar, em 2007, uma lei nesse sentido, e foi
seguido por Costa Rica e Venezuela. Na Europa, Suécia, Alemanha e Espanha, por exemplo,
também há legislações que proíbem as punições físicas em crianças.
e-Democracia
A Câmara, por meio do portal e-Democracia, criou uma comunidade virtual para promover
discussões sobre os direitos humanos da criança e do adolescente e acompanhar e fiscalizar a
implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Participe também deste fórum
de debates!
Reportagem – Lara Haje / Edição – Wilson Silveira

10/11/2011 – Site da Câmara
http://www.camara.gov.br/internet/radiocamara/default.asp?selecao=MAT&Mat
eria=129614 Pinga-Fogo

Deputados debatem proposta que proíbe aplicação de
castigos corporais às crianças
Projeto de lei 7672/10 proíbe a aplicação de castigos corporais e tratamento cruel ou
degradante a crianças e adolescentes, inclusive com a previsão de medidas punitivas. É a
erroneamente chamada de Lei da Palmada. Mais de 30 países já adotaram ou estão prestes a
adotar lei que coíbem a violência contra a criança e o adolescente. No Brasil, de acordo com o
Unicef, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia. Debatem a proposta do
governo as deputadas Teresa Surita, do PMDB de Roraima, e Liliam Sá, do PR do Rio de
Janeiro. Pinga-Fogo vai ao ar toda quinta-feira, às 7h, com reprise às 11h05. Apresentação:
Humberto Martins.

16/11/2011 - Correio Braziliense

Boletim -Subsecretaria de Políticas para Crianças,
Crianças, tapas, surras e humilhações
Autor(es): Rachel Niskier

Médica pediatra do Instituto Fernandes Figueira (Fiocruz), diretora da
Sociedade Brasileira de Pediatria
Pais amorosos que usam o tapa como instrumento pedagógico estão
desinformados. É preciso tomar cuidado com certas "verdades" estabelecidas,
mesmo que passadas de geração a geração. Desconheço algum trabalho, assinado
por especialista em puericultura, pediatra ou psicólogo, que prove que crianças que
apanharam tornaram-se adultos melhores. O inverso, no entanto, está fartamente
atestado. Pesquisas científicas provam, à saciedade, os malefícios na vida dos
que, na infância, sofreram castigos físicos e psicológicos. Especialistas que se
dedicaram à questão da violência contra crianças e adolescentes já comprovaram,
com base em estudos clínicos, que crianças vítimas de maus-tratos carregam, pela
vida afora, males os mais diversos, destacando-se, contudo, as "doenças da alma":
terrores, infelicidades, depressão, angústia, estresse, medo.
Lamentavelmente, nos consultórios e serviços de saúde, atendemos, cotidianamente,
casos de violência cometida contra crianças e adolescentes no âmbito das relações
familiares. Há, evidentemente, inúmeros fatores predisponentes, mas não uma
relação obrigatória de causa e efeito. São muitos os adultos que em criança sofreram
maus-tratos e que, escaldados, não replicam o modelo agressor.
O Brasil, hoje, debate o Projeto de Lei 672, encaminhado pelo ex-presidente Lula ao
Congresso Nacional. Objeto de análise por Comissão Especial da Câmara dos
Deputados, a iniciativa estabelece o direito de crianças e adolescentes serem
educados e cuidados sem o uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou
degradante.
Ao longo de anos, instituições que representam segmentos organizados da
sociedade civil dedicaram-se a combater o hábito de bater como ferramenta
pedagógica, tema que, em virtude das suas repercussões na vida dos cidadãos que
sofreram ou estão a ser submetidos a abusos, tornou-se um item tangível na agenda
social do país.
O direito, que muitos adultos acreditam ter, de castigar crianças, tanto física quanto
psicologicamente, estrutura-se no discurso de que a criança apanha porque merece.
Isso leva a vítima a acreditar que é merecedora de maus-tratos. Da palmada, que
nada mais é do que uma pancada, à tortura de ser seviciada com uma colher em
brasa, o caminho pode ser, muitas vezes, mais curto do que parece.
Quando uma criança externa que apanha porque merece, está expondo indesejável
sintoma de baixa autoestima, que compromete sua plenitude ao chegar à idade
adulta.
Em 1979, quando o Estado sueco tomou a decisão de extirpar os maus-tratos físicos
e psicológicos do dia a dia das crianças, a decisão causou estranheza, na medida em
que, por força de uma cultura adultocêntrica, pais e mães imaginavam-se
proprietários dos filhos, deles podendo dispor como melhor lhes conviesse.

Hoje, 31 países, seguindo as recomendações do Comitê dos Direitos da Criança da
Organização das Nações Unidas, tomaram a iniciativa de modernizar seus diplomas
legais voltados para a proteção de crianças e adolescentes, a fim de eliminar o
castigo violento e humilhante de crianças.
Prestes a tornar-se a 32ª nação a adotar as recomendações da Assembleia Geral da
ONU de 1989, o Brasil contabiliza um contingente populacional de crianças e
adolescentes estimado em cerca de 55 milhões de pessoas, cujo acesso efetivo ao
direito fundamental de não apanhar ainda não foi garantido.
Garantir essa salvaguarda constitucional é, para quem trabalha com crianças e
adolescentes, primordial. E não apenas para possibilitar, mediante a oferta de
campanhas de esclarecimento permanentes e programas de capacitação de
profissionais das áreas de saúde, educação e direitos humanos, a transformação de
um ambiente e de uma cultura anacrônica, palmatorial.
Extinguir o hábito de adultos baterem em crianças em virtude de um momento de
desequilíbrio emocional é o caminho mais curto para reduzir a agressividade que está
a caracterizar a sociedade brasileira.
Crianças e adolescentes são, como qualquer outra pessoa, sujeitos de direito. É bom
lembrar que até os animais irracionais, protegidos desde a década de 1930 por
diploma federal, têm o direito de serem orientados com atenção, o que não significa,
do ponto de vista educacional, abrir mão de rigor e método nas relações familiares e
escolares.
Educar exige não apenas paciência, mas, também, apego aos bens maiores do
humanismo. O Projeto de Lei nº 7.672, equivocadamente batizado de Lei da Palmada,
clara tentativa de desqualificar a questão dos maus-tratos como forma de educar, não
vai, no entanto, transformar as relações entre pais e filhos, entre adultos e crianças,
por um passe de mágica.
Mas uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pela presidente Dilma
Rousseff e implementado pelo Estado, por seus meios, se consolidará como
instrumento de profunda transformação. E será consagrado como a lei que veio,
enfim, para educar.

23 de novembro de 2011 – Folha de São Paulo

24/11/2011 - 07h00
http://estilo.uol.com.br/comportamento/ultimas-noticias/2011/11/24/maridos-violentoscomo-baltazar-podem-se-regenerar-afirmam-especialistas.htm

Maridos violentos como Baltazar podem se
regenerar, afirmam especialistas
RENATA RODE
Colaboração para o UOL

Cena de "Fina Estampa", em que Baltazar (Alexandre Nero) bate em Celeste (Dira
Paes)
Mulheres agredidas que continuam com seus parceiros são movidas por amor ou medo
O Baltazar da novela ―Fina Estampa‖ (Globo), interpretado por Alexandre Nero, levanta
novamente a discussão sobre a violência contra a mulher. Agora, o personagem passa por
uma fase de regeneração, prometendo não agredir mais sua mulher, Celeste (Dira Paes).
Carlos Zuma, psicólogo carioca que coordena o Instituto de Pesquisas Sistêmicas e
Desenvolvimento de Redes Sociais Noos*, diz que acompanhou casos de modificação de
atitude de muitos agressores. ―Esses homens pararam de praticar a violência doméstica,
depois de analisar e compreender suas reações e ponderar atitudes, em busca de uma
convivência melhor com suas parceiras‖, explica ele, que apesar de não haver dados sobre o
assunto, acredita que a transformação seja possível.
Denuncie a agressão - Ivan Dario Macedo Soares, advogado especialista na área cível, diz
que a lei Maria da Penha, que resguarda o direito da mulher agredida, é um avanço. Ele indica
que a vítima de violência procure imediatamente a delegacia da mulher. Depois, um advogado.
"Os números continuam assustadores. Segundo pesquisa da Fundação Perseu Abramo em
parceria com o SESC, a cada 24 segundos uma mulher é espancada no Brasil‖, diz Maria
Amélia de Almeida Teles, uma das fundadoras e coordenadora do projeto Promotoras Legais
Populares, coordenadora do Centro de Orientação e Formação de Mulheres e da União de
Mulheres de São Paulo.
Amélia diz que a violência é muito presente. ―Muitas mulheres sabem da lei, mas não têm
conhecimento profundo de direitos e a justiça está longe de ser aplicada, já que falta estrutura
para atender as vítimas."

Para o psicólogo, a causa desse comportamento está geralmente ligada à criação falha ou
problemas trazidos da infância. "Porém, não podemos generalizar. Não é porque o homem foi
molestado quando criança ou presenciou espancamentos em casa que será um futuro
agressor. A violência é resultado de causas diferentes, que vão das individuais às sociais, já
que nossa cultura, infelizmente, é machista e ainda preza a desigualdade."

Giovani Rente Paulino, psicólogo especializado em violência doméstica, explica que os
homens que batem em mulheres, geralmente, perturbam suas parceiras psicologicamente. ―Um
homem que agride fisicamente sua companheira costuma fazer, também, um terror psicológico,
que dura anos e atinge a todos em uma casa. É importante lembrar que a mulher deve estar
ciente de seus direitos e identificar atitudes agressivas, desde o início do relacionamento."
O terapeuta também acredita na modificação do agressor e continuidade do relacionamento,
desde que haja empenho. ―É possível ter uma recuperação da relação entre agressor e vítima,
mas posso afirmar que isso só ocorre quando ambos começam um tratamento. Quando
admitem que há o problema e decidem tratá-lo. Quando o agressor repensa seu papel dentro
do vínculo afetivo, é mais fácil que esse círculo vicioso seja encerrado.‖
De olho nos homens
Não existe receita que denuncie o perfil de um futuro agressor. ―Nem sempre o homem violento
foi vítima de maus-tratos na infância ou é uma pessoa desequilibrada. Vivemos em um mundo
permeado pela violência o tempo todo. E isso acaba influenciando a vida dentro das famílias,
sem distinguir classe social", diz Giovani. A mulher deve tentar identificar situações de alerta e
conduzir uma mudança, antes que uma agressão física aconteça. E, se acontecer, deve ser
denunciada.
SINAIS PARA IDENTIFICAR UM POSSÍVEL AGRESSOR:
O psicólogo Giovani Rente Paulino enumera dicas para identificar um possível agressor
- Analise como ele se comporta diante de momentos simples de crise (como seu time perder
um jogo de futebol). Ao lidar com situações do cotidiano de maneira calma, ele possivelmente
será um parceiro calmo;
- Pergunte sobre a infância dele e o relacionamento com os pais e irmãos. Isso revela dados
importantes sobre como ele lida com pessoas;
- Se quando você oferece ajuda ele dá sinais de agressividade com você, converse e sugira
que vocês procurem orientação profissional para o casal, antes que o problema se agrave;
- Muitas vezes a atitude violenta vem acompanhada do consumo de drogas e álcool. Se ele
tem algum vício, tente ajudá-lo;
- As características comuns a todo agressor são o sentimento de poder que ele tem sobre a
vítima e o desejo de posse. Ao identificá-las, converse sobre o assunto, antes que haja uma
agressão.
*O Instituto Noos oferece atendimento para vítimas de violência doméstica e seus agressores.

28/11/2011
Amig@s do Blog Educar Sem Violência,
Para o(a) leitor(a) do blog que mora foram de Goiânia e os(as)
participantes do Fórum de debates que não puderam ficar até o final
em razão dos atrasos na programação, disponibilizo no blog o vídeo
com o meu pronunciamento.
À medida que forem sendo editados, postarei também os
pronunciamentos das palestrantes e das deputadas federais que
participaram do Fórum de Debates sobre Projeto de Lei 7672/2010 na
Assembléia Legislativa de Goiás, no dia 24 de novembro de 2011.

Para acessar o vídeo é só clicar AQUI
Cida Alves
Visite Educar Sem Violência

02/12/2011 – Portal Primeira Infância
CEIIAS divulga Projeto de Lei 7672-2010 para
disseminação e informação Por: Evelyn Einsenstein (CEIIAS)
http://primeirainfancia.org.br/?p=7293
Evelyn Eisenstein do CEIIAS, instituição componente da RNPI, divulgou o Projeto de Lei PL
7672-2010 que foi finalizado, mas ainda não votado e que precisa ser disseminado
para informações de todos. Este PL trata dos direitos das crianças contra o castigo corporal e o
tratamento cruel e degradante.
Evelyn Eisenstein do CEIIAS, instituição componente da RNPI, divulgou o Projeto de Lei PL
7672-2010 que foi finalizado, mas ainda não votado e que precisa ser disseminado para
informações de todos. Este PL trata dos direitos das crianças contra o castigo corporal e o
tratamento cruel e degradante.

03/12/11 - Portal Bem Pará
Home > Paraná > Infância e adolescência
http://www.bemparana.com.br/index.php?n=198110&t=encontro-em-curitibadiscute-a-pratica-do-castigo-fisico

Encontro em Curitiba discute a prática do castigo físico
Evento quer fortalecer o apoio para a aprovação da Lei da Palmada
Acontece na próxima segunda-feira (5) o Encontro ―Pesquisas, Visibilidade e Mobilização
Social como Estratégias de Enfrentamento à Cultura Punitiva contra Crianças e Adolescentes‖.
Com o objetivo de difundir informações sobre a tramitação e aprovação do projeto de lei
7672/2010, conhecido como a lei da palmada, que visa proteger meninas e meninos de
castigos físicos, o evento será realizado a partir das 8h30 no Prédio Central da Universidade
Federal do Paraná, 3° andar, sala de vídeo-conferência.
O encontro pretende ampliar a discussão sobre a importância da erradicação dos castigos
físicos e humilhantes contra crianças através do fortalecimento de campanha nacional
permanente, da participação infanto-juvenil e da divulgação de estratégias positivas de
educação. A iniciativa é uma parceria entre o Centro de Estudos em Segurança Pública e
Direitos Humanos/Observatório de Violências na Infância – UFPR, Rede Não Bata Eduque e
Ciranda – Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência.

Entre os convidados estão a pesquisadora da Fiocruz, Simone Gonçalves de Assis, que falará
sobre os impactos das violências física e psicológica na saúde de meninas e meninos. A
coordenadora da Rede Não Bata Eduque (RNBE), Marcia Oliveira, também participará para
discutir a importância da mudança de cultura proposta pelo Projeto de Lei.
A mesa de abertura, às 9 horas, contará com o professor Pedro Bodê (Coordenador do
CESPDH-UFPR), Ana Christina Brito Lopes (Doutoranda em Sociologia – UFPR e
Coordenadora do Observatório), Márcia Oliveira (Coordenadora da Rede não Bata Eduque),
Douglas da Silva Moreira (Mestrando em Comunicação Social – UFPR, Coordenador da
Ciranda).

Castigo físico contra crianças e adolescentes é tema de
encontro em Curitiba
http://ciranda.org.br/site/publico/view_noticia.jsp?id=4158&categoria_codigo=3
Na próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro, acontece o Encontro ―Pesquisas, Visibilidade e
Mobilização Social como Estratégias de Enfrentamento à Cultura Punitiva contra Crianças e
Adolescentes‖. Com o objetivo de difundir informações sobre a tramitação e aprovação do
projeto de lei 7672/2010, que visa proteger meninas e meninos de castigos físicos, o evento
será realizado a partir das 8h30 em Curitiba, no Prédio Central da Universidade Federal do
Paraná, 3° andar, sala de vídeo-conferência.
Por meio do evento pretende-se ampliar a discussão sobre a importância da erradicação dos
castigos físicos e humilhantes contra crianças através do fortalecimento de campanha nacional
permanente, da participação infanto-juvenil e da divulgação de estratégias positivas de
educação. Devem participar Atores do Sistema de Garantia de Direitos, como organizações do
setor, movimentos representativos, Conselheiros Tutelares e de Direitos e pesquisadores.
A iniciativa é uma parceria entre o Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos
Humanos/Observatório de Violências na Infância – UFPR, Rede Não Bata Eduque e Ciranda –
Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência.
Proteção e cultura de paz
Entre os convidados estão a pesquisadora da Fiocruz, Simone Gonçalves de Assis, que trará
contribuições sobre os impactos das violências física e psicológica na saúde de meninas e
meninos. A coordenadora da Rede Não Bata Eduque (RNBE), Marcia Oliveira, também
participará para discutir a importância da mudança de cultura proposta pelo Projeto de Lei.
Promotora da discussão sobre o PL em nível nacional, a RNBE propõe a formação de Comitês
Regionais compostos por profissionais e instituições. O propósito é que se inclua o tema nas
atividades desenvolvidas pelas organizações a fim de se estabelecer uma cultura de paz.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.ppgd.ufpr.br
Programação
8h30 – Credenciamento
9h - Mesa de Abertura: Pedro Bodê (Coordenador do CESPDH-UFPR) Ana Christina Brito
Lopes (Doutoranda em Sociologia – UFPR e Coordenadora do Observatório), Márcia Oliveira
(Coordenadora da Rede não Bata Eduque), Douglas da Silva Moreira (Mestrando em
Comunicação Social – UFPR, Coordenador da Ciranda)
9h30 – Vídeo-Conferência: ―Os Impactos das Violências Física e Psicológica na Saúde de
Crianças e Adolescentes‖ - Simone Gonçalves de Assis – Pesquisadora Titular Claves/Fiocruz
– Rio de Janeiro

10h – Intervalo
10h30 – Apresentação das iniciativas da Rede Não Bata Eduque em prol da erradicação dos
castigos corporais e tratamento humilhante contra crianças e adolescentes e a importância da
mudança de cultura proposta pelo projeto de Lei 7672/2010 - Márcia Oliveira – coordenadora
RNBE
11h15 – Relatos de experiências de prevenção à violência doméstica contra crianças e
adolescentes e articulação para formação de um comitê regional.
13h – Encerramento

06/12/2011 – Site da Câmara
http://www.camara.gov.br/internet/radiocamara/default.asp?selecao=MAT&Mat
eria=130948 Últimas Notícias

Conheça as punições previstas no projeto de Lei da
Palmada e as divergências sobre a proposta
O projeto de Lei da Palmada [PL 7672/10] pode ser votado, na próxima semana, pela
Comissão Especial de Educação Sem Uso de Castigos Corporais.A proposta estabelece o
direito das crianças e dos adolescentes de serem educados e cuidados sem o uso de castigos
corporais ou de tratamento cruel ou degradante. Segundo substitutivo da relatora, deputada
Teresa Surita, do PMDB de Roraima, qualquer pessoa encarregada de cuidar, tratar, educar ou
proteger crianças e adolescentes que utilizar castigo corporal ou tratamento cruel ou
degradante estarão sujeitas a medidas aplicadas pelo conselho tutelar.As medidas variam de
advertência a encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. O deputado Jair
Bolsonaro, do PP fluminense, é contra a proposta. "Numa reicindência de você advertir ou dar
palmada em seu filho que não quer estudar, ou que é malcriado, a pena máxima que você, pai
ou mãe, pode sofrer é abandonar o lar. Você vai ser obrigado pela Justiça a abandonar o lar. A
criança fica com a mãe, ou fica com o pai ou fica sem ninguém em casa. Isso que estão
querendo: criar uma juventude sem qualquer responsabilidade. Comigo, eu tenho um garoto de
13 anos, se preciso for vai levar palmada sim." Mas a deputada Teresa Surita esclarece que o
propósito da lei não é a punição, mas a proteção de crianças e adolescentes e a mudança de
valores e comportamentos sociais. "Mostrar para as famílias que o melhor processo de
educação, de dar limites aos filhos, não é bater. A dor paralisa, ela não traz reflexão. Então, ela
não educa. Não que a criança não precise de limites. É claro que sim, ela não nasce educada,
mas ela não precisa apanhar para entender o que precisa ser feito, ou quais são seus limites,
ou o caminho certo e não o errado." Em casos de agressões graves, explica Teresa Surita, as
famílias serão encaminhadas a programas federais de saúde, educação e assistência social já
existentes. O projeto prevê ainda a capacitação permanente de profissionais que trabalham
com crianças e adolescentes para que eduquem sem o uso de castigo corporal e identifiquem
situações de violência familiar. E o servidor público, médico, professor ou responsável por
estabelecimento de saúde ou de educação básica que deixar de comunicar suspeita de maustratos contra criança ou adolescente estará sujeito a multa de três a vinte salários mínimos. Em
caso de reincidência, o valor será dobrado.O projeto quer ainda que direitos humanos e
prevenção da violência contra crianças e adolescentes sejam incluídos, como temas
transversais, nos currículos escolares.

De Brasília, Verônica Lima

Pesquisa Castigos na Infância – Instituto Zero a
Seis ECGlobal
No dia 14 de dezembro de 2010 foi aprovado o Projeto de Lei 7672/2010, que
estabelece o direito de crianças e adolescentes serem educados livres dos
castigos corporais ou tratamentos humilhantes. Não é para menos. Todo o
conhecimento científico atual mostra que a violência contra a criança pode
gerar problemas emocionais, sociais, psicológicos e cognitivos capazes de
influenciar em sua saúde ao longo da vida.
Para compreender os aspectos do uso de castigo em crianças no Brasil, o
Instituto Zero a Seis, em parceria com a comunidade ecGlobal – líder em
painéis de pesquisa online – e a empresa de consultoria e pesquisa eCMetrics,
realizou uma pesquisa nacional como uma de suas ações durante o ―Dia
Mundial de Prevenção ao Abuso Infantil‖.
As entrevistas foram realizadas entre os dias 11 e 21 de novembro com 600
pessoas distribuídas em todo o país, através de questionário pela internet,
respeitando as suas principais variáveis sócio-demográficas. O questionário
abordou questões sobre o uso de recursos abusivos na educação das crianças,
ou sobre os adultos (quando eram crianças).
Os resultados demonstram que a criança encontra-se vulnerável a aqueles que
deveriam amá-la e protegê-la. O ambiente familiar, em muitos casos, é o que
mais expõe a criança à violência. Ainda são necessárias muitas iniciativas para
modificar a cultura que considera o castigo uma maneira educativa aceitável e
um direito da família e do(a)s cuidadore(a)s.

15/12/2011 - MSN Estadão
Câmara aprova Lei da Palmada com multa a quem não
denunciar maus-tratos Por EUGÊNIA LOPES / BRASÍLIA,
estadao.com.br,| Últimas notícias
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/c%C3%A2mara-aprova-lei-dapalmada-com-multa-a-quem-n%C3%A3o-denunciar-maus-tratos
A Câmara aprovou ontem projeto que proíbe os pais de aplicar castigos físicos nas crianças.
Conhecida como Lei da Palmada, a proposta foi aprovada por unanimidade, em comissão
especial, depois que o governo cedeu à pressão da bancada evangélica e alterou a expressão
'castigo corporal' por 'castigo físico'.
O projeto, que segue diretamente para o Senado, altera o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e prevê multa de 3 (R$ 1.635,00) a 20 salários (R$ 10.900,00) para
médicos, professores e agentes públicos que não denunciarem castigos físicos, maus-tratos e
tratamento cruel. A relatora Teresa Surita (PMDB-RR) ainda retirou do texto a palavra 'dor' e a
substituiu por 'sofrimento', ao definir castigo físico. 'Não há interferência na família. Não há
punição dos pais. Mas não podemos esquecer que a violência mais grave começa com uma
palmada', resumiu a relatora.
Enviado há um ano e cinco meses pelo Planalto, o projeto aprovado ontem teve o aval do
Executivo. 'Se você pensar que no futebol você não vê uma palmada, que os animais não são
mais adestrados com violência, por que não pensar em uma educação para poder proteger
uma criança sem fazer violência física?', argumentou a secretária de Direito da Criança e do
Adolescente, Carmem Oliveira, que acompanhou a votação.
Punição. Pelo texto, os pais ou responsáveis pela criança ou adolescente que aplicarem
castigo físico podem ser encaminhados a programas de acompanhamento psicológico, cursos
de orientação e até receber advertência de juízes de varas de infância. 'Serão feitas
campanhas esclarecendo como educar sem o uso da violência. O que vai existir é a
informação de que bater não educa', disse Teresa Surita.
O projeto altera o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente ao prever que 'a criança e
o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo corporal ou
de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer
outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos
agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada
de cuidar, tratar, educar ou proteger'.
A proposta estabelece que 'castigo físico é ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso
da força física que resulte em sofrimento e/ou lesão à criança ou adolescente'. Já tratamento
cruel ou degradante é definido como 'conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe,
ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente'. 'Na educação de crianças e
adolescentes, nem suaves palmadinhas nem beliscões nem xingamentos nem qualquer forma
de agressão, tenha ela a natureza e a intensidade que tiver, pode ser admitida', concluiu a
relatora.

Carta Capital – 15/12/2011
Sociedade
Matheus Pichonelli
Leia da Palmada
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/porrada-nao-e-patrimonio-e-crime/

Porrada não é patrimônio. É crime
De algum baú da memória. Na casa de uns vizinhos, as crianças da minha
idade viam os pais gritando e também gritavam. Viam os pais brigando e
também brigavam. Era como um reflexo, numa época em que não existe maior
referência do que os pais.
Um dia, brincando na casa deles, meu amigo, que devia lá ter seus seis, sete
anos, ficou irritado com o irmão mais novo, de quatro, cinco anos. Ao se irritar,
sentou-lhe a mão. O pai viu a cena e, como num efeito cascata às avessas,
bateu no filho mais velho. O filho mais velho, então, retrucou:
-Você também bate nele! E bate em mim!
Um tapinha não dói. Certo?
O pai parou, pensou e saiu-se com esta:
-O dia em que você tiver o seu filho você bate.
Faz anos que vi a cena, mas lembro que saí da casa do meu amigo mal vendo
a hora de ter meu próprio filho, para também ter minha cota num direito
inalienável. Como uma posse.
E não tenho a menor ideia do que teria acontecido se a presenciasse em 2011,
ano em que deputados aprovaram uma lei que proíbe os pais de agredirem os
filhos. Com não mais de oito anos, seria o meu amigo capaz de dizer que
estava protegido pela lei da palmada?
Eu serviria como testemunha?
Sabendo que estava protegido, poderia uma criança aprender desde cedo a
cultura da chantagem, e ameaçar levar um pai à cadeia só porque tomou um
tapa de censura ao ser impedido, de repente, de beber o vidro de detergente?
A lei, aparentemente, tem uma série de empecilhos práticos. Mas uma coisa
parece inegável: deixa claro que o tapa contra alguém mais fraco, mais
indefeso, não é patrimônio cultural. É, sim, crime. Dizer, como fez a OAB, que
agressão existe desde o Brasil Colônia e, por isso, dificilmente será coibida, é

praticamente um lamento pela perda dos valores e das práticas de um período
honrado. Que nos legou a escravidão.
Há poucos anos, fazia sucesso nas rádios e nas casas noturnas um funk em
que alguém jurava que um tapinha não doía. Era brincadeira, mas que
desencadeou uma série de discussões e processos jurídicos de pessoas
preocupadas com a banalização da violência. Mas a maioria jurava: só queria
dançar.
Na época, um cartaz de uma campanha contra a violência sobre as mulheres
fez, para mim, a leitura definitiva da coisa toda. Trazia uma mulher com os
olhos inchados, roxos e uma inscrição embaixo: ―Um tapinha não dói‖.
Pouco depois, em 2006, veio a Lei Maria da Penha, e uma gritaria de quem via
na proteção de um grupo visivelmente sensível da sociedade uma forma de
―discriminação‖. Gritaram sozinhos: a lei solapou a cultura do silêncio, e
impulsionou não só a conscientização, mas uma série de estruturas que
viabilizavam a proteção efetiva e a implementação de políticas públicas.
Num País onde mulheres agredidas eram motivo de chacota em comarcas
comandadas por juízes e delegados que, em nome da honra masculina, viam
em toda ação uma reação (e esqueciam que a lei da dignidade humana
extrapola a lei da física), o acesso a delegacias especiais, previstas na mesma
lei, significou um avanço considerável.
O desafio agora é semelhante. A gritaria também. De repente, alguns
saudosistas chegam a fazer relatos apaixonados das lições didáticas incutidas
nas surras aplicadas pelos pais.
Um tapinha não dói, não é verdade? Pois pergunte à criança que encontra na
rua o abrigo para as agressões sob tetos familiares.
―Mas o Estado vai regular até mesmo a forma como eu educo meus filhos?‖
―Vai proibir o tapa educativo para evitar o soco no olho?‖
―Vai jogar fora o bebê para se livrar da água suja?‖
São questionamentos pertinentes, sobretudo num tempo em que as liberdades
individuais, entre elas a que permite educar o filho com rédea dura ou não,
deveriam estar acima da lei. Ou melhor: não ser regulada por lei.
O medo é que as crianças cresçam ―sem limites‖. Vai ver todos os criminosos
do Planeta tenham cometido estupros, roubos ou assassinatos porque, em
determinada altura da vida, tenha faltado palmada dos pais. Como se, na
prisão, a carência de porrada fosse a variável ausente que permitiu o deslize.
Limite que, justamente para os pais, parece ter uma fronteira confusa entre o
que é palmada e espancamento. Não seria capaz de contabilizar quantas

crianças já vi, nas ruas ou nas casas de amigos, caírem no choro depois de um
passo em falso seguido por um tapa no rosto, na bunda, nos braços.
Nada mais covarde, como diz o amigo Leandro Fortes, que virou corrente no
Facebook ao escrever: ―Quando seu chefe lhe enche o saco, você não bate
nele. Quando o porteiro lhe desrespeita, você não bate nele. Sabe por quê?
Porque você tem medo de levar uma porrada. Mas, numa criança, você se
sente no direito de bater. Porque sabe que ela é mais fraca e não vai revidar.
Você bate numa criança, basicamente, porque é um covarde. O resto, é uma
cultura velha, obsoleta e criminosa que, felizmente, está sendo coibida pela lei.‖
Palavras de quem nunca precisou levantar a mão e bater nos filhos, hoje
grandes, para ser respeitado.

http://www.slideshare.net/ecglobal/castigos-na-infancia-brasil-2011
Pesquisa Castigos na infância–Brasil

Uma pesquisa inédita foi realizada no mês de novembro de 2011 sobre a
situação do castigo infantil no Brasil. O estudo foi realizado por uma parceria
entre o Instituto Zero a Seis, eCGlobal, líder no segmento de painéis online na
América Latina, e a empresa de consultoria e pesquisa eCMetrics.
Uma das questões da pesquisa:
Você já se arrependeu de ter aplicado em seu filho um castigo injusto, severo
demais ou desnecessário?
Respostas:
SIM - 67%
NÃO - 37%
(pesquisa Instituto Zero a Seis/acGlobal)

Unicef divulga nota oficial sobre aprovação do PL 7672/2010
16/12/2011
Nota sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados do Projeto de Lei 7672/10
que coíbe castigos corporais contra crianças e adolescentes
O UNICEF cumprimenta a Câmara dos Deputados e todo o País pela aprovação do
Projeto de Lei 7672/10 e aguarda com expectativa a conclusão desse processo com a
promulgação da lei.
Os castigos físicos e o tratamento cruel ou degradante são violação dos direitos
humanos e formas de violência contra criança definidos no artigo 19 da Convenção
sobre os Direitos da Criança.
O legislativo brasileiro deu um passo importante ao aprovar, na Comissão Especial da
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 7672/10, que modifica o Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei 8.069/90) para tornar explícita a proibição de castigos corporais
ou tratamentos que humilhem crianças e adolescentes.
A iniciativa vai ao encontro das observações feitas pelo Comitê dos Direitos da
Criança, (CRC/C/15/Add.241), por ocasião da apreciação do Relatório do governo
brasileiro sobre a implementação da Convenção Sobre os Direitos da Criança no País
em 2004. Na ocasião, o Comitê expressou sua preocupação com a ausência de
legislação explícita no Brasil sobre o tema; e recomendou ao País a proibição explícita
da punição corporal na familia, na escola e nas instituições penais; recomendando
também que sejam feitas campanhas educativas destinadas aos pais sobre
alternativas de disciplina.
Ao ser aprovada a Lei, o Brasil será o 32o país no mundo a adotar uma legislação
nacional que estabelece um quadro jurídico específico de proibição do uso de
agressões físicas ou de tratamento cruel ou degradante na educação de crianças e
adolescentes. Desta forma, consolida sua liderança na adoção de ações positivas de
promoção e proteção dos direitos das crianças e adolescentes.
Atualmente, a situação do Brasil em relação a esse tema é preocupante e merece
atenção. A negligência e a violência física e psicológica corresponderam a 68% das
denúncias feitas ao Disque Denúncia entre maio de 2003 e julho de 2010. Essas
formas de violência são as mais reportadas aos Conselhos Tutelares e Delegacias de
Polícia em todo o Brasil.
Em razão da importância desse tema, o UNICEF faz um apelo para que a sociedade
brasileira apoie iniciativas capazes de proteger crianças e adolescentes da violência,
seja ela física, verbal ou psicológica.
O UNICEF aproveita para reafirmar seu compromisso de contribuir com os esforços do
País para o enfrentamento de todas as formas de violência contra crianças e
adolescentes.
Brasília (DF), 16 de dezembro de 2011.
Gary Stahl
Representante do UNICEF no Brasil

domingo, 18 de dezembro de 2011
http://psicojd.blogspot.com/2011/12/lei-contra-punicao-fisica-uma-palavra.html

Lei contra a punição física: Uma palavra aos cristãos que valorizam a Bíblia
como orientação para a vida
A lei contra castigos físicos aprovada pela Câmara dos Deputados nesta semana tem
provocado um intenso debate em muitos setores da sociedade. De maneira especial, o
tema vem sendo negativamente repercutido entre alguns grupos cristãos, pois a lei
estaria indo de encontro à orientação biblica no que se refere à educação infantil.
Os principais argumentos utilizados por alguns cristãos e líderes religiosos para criticar
a lei estão baseados principalmente em textos do Antigo Testamento, em especial o
livro de Provérbios, que cita várias vezes o uso da ―vara‖ como medida educativa,
dando a entender que bater nos filhos tem o aval divino.
O problema é que qualquer texto bíblico deve ser analisado à luz de seu contexto
histórico, cultural e social. A tradição teológica contextual nos alerta para o risco de
adotar interpretações legalistas e desconectadas de seu contexto imediato. Por esta
razão encontramos muitas leis no Antigo Testamento que não são cumpridas hoje,
pois sabe-se que tais leis faziam sentido apenas naquele momento, para aquela
sociedade.
Exemplos? sacerdotes não podiam raspar a cabeça nem aparar as pontas da barba.
Pessoas com deficiência física que não podiam oferecer sacrifícios a Deus por serem
consideradas ―defeituosas‖. Comer carne de porco era proibido, assim como frutos do
mar. Homens podiam vender suas filhas como escravas, mulheres não podiam pedir
divórcio, e em caso de adultério seriam apedrejadas até a morte.
Enfim, eram leis que hoje aos nossos olhos são vistas como estranhas ou sinais de
barbárie, mas estavam simplesmente de acordo com a mentalidade daquele tempo.
Nesse contexto, usar uma vara para ―corrigir‖ uma criança era tão aceitável quanto
bater num escravo ou apedrejar uma mulher adúltera.
É este tipo de análise contextual que faz com que os cristãos de hoje não saiam por aí
apedrejando mulheres, açoitando empregados, ou abstendo-se de um delicioso prato
de frutos do mar.
Portanto, se cremos que o uso da vara vale para hoje porque é mandamento divino,
também temos que lutar pela volta de práticas como tortura, açoites e
apedrejamentos.
Além disso, ver a aplicação de castigo físico a uma criança como sendo lei de Deus é
desconsiderar o principal salto teológico da cristandade: o advento de Cristo. O
nascimento de Jesus foi o marco que instituiu uma nova época, uma Nova Aliança, um
Novo Testamento. Uma nova mentalidade, em que a lei dura e severa é substituída
pela Graça de Deus, sobre cuja compreensão traz profundas transformações na
maneira de se relacionar com Deus, com o próximo, com a humanidade e com a
natureza. Um novo tempo não mais regido exclusivamente pela Lei, mas pela Graça.
Não mais pelo castigo, mas pelo amor.

Neste Novo Testamento, as relações familiares e sociais não são mais estabelecidas a
partir de um viés de violência, mas sim de um referencial de amor e respeito mútuo.
Não se fala mais em ―vara da disciplina‖, mas na disciplina do amor.
―E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na
admoestação do Senhor‖ (Efésios 4:4)
―Disciplina" não é sinônimo de ―punição física‖. Há muitas maneiras de se disciplinar
uma criança sem erguer uma vara, um chinelo ou uma mão sobre ela. ―Dar limites‖
não é sinônimo de ―bater‖.
Negar-se a usar a política da palmada não é de maneira alguma negar-se a educar, a
disciplinar ou a impor limites tão necessários na formação da criança. Nem tampouco
é colocar em risco a posição de autoridade parental. É, ao contrário, a tentativa de
constituir uma configuração relacional que seja diferente do modo vigente em nosso
mundo já tão repleto de maus tratos, opressão e injustiça. É principalmente uma forma
de ―não se conformar com este século, mas transformar-se pela renovação da nossa
mente‖ (Romanos 12:2).
Os cristãos que se orientam pelas Sagradas Escrituras possuem um genuíno desejo
de serem diferentes do mundo que aí está. Precisamos, portanto, lembrar que bater
nos filhos é igualar-se a este mundo, pois a cultura da palmada ainda continua a ser o
padrão secular na educação infantil. Usar a punição física nos coloca na mesma fôrma
social que tanto criticamos.
É fácil? Não, não é nada fácil.
Certamente o caminho alternativo do amor é muito mais difícil, exige dos pais muito
mais tempo, paciência, sabedoria, auto-controle, e especialmente o exercício de seus
próprios limites para não ―perder as estribeiras‖. Afinal, como um pai pode ensinar
limites a um filho, se ele mesmo não consegue controlar os seus próprios limites no
momento da fúria?
Eu não tenho dúvidas de que seria muito interessante se a comunidade cristã, em
especial a evangélica, à qual também pertenço, pudesse se deslocar de uma
interpretação literal e legalista do Antigo Testamento e despertar-se para esta
realidade da Nova Aliança trazida por Cristo, e pudesse finalmente conhecer o que
realmente acontece quando uma criança do nosso tempo recebe uma punição física, e
quais são os efeitos sobre ela.
Certamente compreenderíamos muito melhor o que o apóstolo Paulo quer dizer
quando nos desafia a não provocar em nossos filhos a ira, o medo, a angústia ou
qualquer outro sentimento negativo que causa tantos danos à identidade de nossas
crianças.
Que Deus nos ajude a sermos pais que vivem sob a Graça do Novo Testamento.

