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Estatuto da Criança e Adolescente
completa 20 anos
Para comemorar a data, o presidente Lula decidiu
enviar ao Congresso um projeto que proíbe todo tipo de
castigo físico aos menores.
O projeto não fala em palmadas, mas esclarece o que castigo corporal. Aquelas ações
com uso de força física que machucam e trazem dor a criança. Define também o que é
tratamento cruel, atitudes que humilham, ridicularizam.
A Secretaria de Direitos Humanos diz que os adultos precisam entender que é possível
educar sem bater.
A expectativa é que o presidente Lula assine o projeto amanhã (14) e mande para o
Congresso. Um seminário que marca os 20 anos discute a lei. O Ministério da Justiça, por
exemplo, quer reduzir o número de internações de adolescentes infratores.
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Ministro da Secretaria de Direitos Humanos diz
que ECA nunca foi cumprido integralmente no
Brasil
Paulo Vannuchi diz que saúde, educação são temas que devem ser priorizados no
ECA
Da Agência Brasil

Nesta terça-feira (13), dia em que o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) completa 20 anos de
vigência, o ministro da SEDH (Secretaria Especial de Direitos Humanos), Paulo Vannuchi, afirmou que a lei
nunca foi integralmente cumprida no país.
Ao participar do programa de rádio Bom Dia, Ministro – produzido pela Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República – Vannuchi lembrou que o país se prepara para sediar a Copa de 2014 e as
Olimpíadas de 2016. Segundo ele, esses eventos devem funcionar como uma espécie de prazo para que
problemas como a exploração sexual de crianças e adolescentes, além do trabalho infantil, sejam
combatidos.
- Temos que aproveitar esse momento positivo do Brasil com um sistema que dê inteiramente conta desse
desafio. O ECA previu essa grande engenharia e, para saber o que se passa com a criança e o
adolescente, temos que ter braços em cada município.
De acordo com o ministro, a exigência de que cada cidade tenha, no mínimo, um conselho tutelar “agiliza e
alivia” a sobrecarga de trabalho no Poder Judiciário. Atualmente, 98% dos municípios brasileiros contam
com a estrutura que precisa ter, pelo menos, cinco funcionários.
- O ECA é muito forte na ideia da municipalização. A criança tem que ser tratada pela sua cidade: o prefeito,
a câmara de vereadores, a igreja, as escolas; com o governo federal apoiando.
Para Vannuchi, quatro temas devem ser priorizados para um melhor cumprimento do ECA: saúde,
educação, assistência social e justiça.
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Presidenciáveis vão à Câmara para marcar os 20
anos do Estatuto da Criança e do Adolescente
Dilma e Serra mandam representantes. Candidatos do PSOL e do PCO devem
comparecer
As comissões de Direitos Humanos e Minorias e de Legislação Participativa realizam nesta terça (13) e
quarta-feira (14) um seminário para avaliar os 20 anos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Os
debates acontecem no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados.

O objetivo é discutir novas ações para acabar com a prática de crimes contra crianças e adolescentes.
Alguns candidatos à Presidência da República foram convidados a participar do último painel, marcado para
quarta-feira, às 14h, mas somente Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) e Rui Costa Pimenta (PCO)
confirmaram presença.

Dilma Roussef (PT) não poderá participar e irá enviar a deputada Maria do Rosário (PT-RS) para
representá-la. José Serra (PSDB) é outro que não estará presente. Ele envia no lugar um membro de sua
campanha. Já Marina Silva (PV) será representada por Maria Alice Setubal, da Fundação Tide Setubal.

O PSTU também está confirmado, mas não disse se será representado pelo próprio presidenciável do
partido Zé Maria ou por outro político da campanha.

O responsável pela organização, deputado Pedro Wilson (PT-GO) afirma que o seminário é importante
porque apesar dos avanços significativos do ECA desde sua criação, cresceu o número de denúncias de
maus-tratos, abusos e tráfico de jovens nos últimos anos.

1922 – Inauguração do primeiro estabelecimento público para menores no país, no Rio de Janeiro.
1924 – Criação do Tribunal de Menores, estrutura jurídica que serviu de base para o primeiro Código de Menores.
1927– Promulgação do Código de Menores, primeiro documento legal para a população menor de 18 anos,
conhecido como Código Mello Mattos.
1950 – Chega ao Brasil a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), quatro anos após seu surgimento no
exterior.
1959 – Declaração Universal dos Direitos da Criança é aprovada pela Assembleia Geral da ONU (Organização das
Nações Unidas).
1979 – Criação do segundo Código de Menores no país.
1990 – Promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, documento considerado um marco na luta pelos
direitos humanos.
Entre 2000 e 2009 – aprovados os planos nacionais contra a exploração sexual de crianças e adolescentes; contra
o trabalho infantil; e em favor da promoção dos direitos das crianças e do adolescente na convivência familiar e
comunitária.
2009 – Sancionada a Lei Nacional de Adoção, que acelera o processo de adoção e cria mecanismos para evitar que
crianças e adolescentes fiquem mais de dois anos em abrigos.
Fonte: Agência de Notícias dos Direitos da Infância.
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Governo quer proibir pais de dar palmada em
crianças
Novo projeto especifica quais são os maus-tratos proibidos contra crianças e
adolescentes

Pais, professores, cuidadores de menores em geral podem ficar proibidos de beliscar, empurrar ou mesmo
dar palmadas pedagógicas em menores de idade.
Um projeto de lei que proíbe a prática do castigo físico será assinado nesta quarta-feira (14) pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, para marcar os 20 anos de vigência do ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente).

A medida visa garantir o direito de uma criança ou jovem de ser educado sem o uso de castigos corporais
ou tratamento cruel. Atualmente, a lei que institui o ECA, condena maus-tratos contra a criança e o
adolescente, mas não define se os maus-tratos seriam físicos ou morais.

Com o projeto, o texto passa a definir "castigo corporal" como "ação de natureza disciplinar ou punitiva com
o uso da força física que resulte em dor ou lesão à criança ou adolescente".
Para os infratores, as penas são advertência, encaminhamento a programas de proteção à família e
orientação psicológica.
Segundo a subsecretária nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente Carmen Oliveira,
a definição proposta se aplica não só para o ambiente doméstico, mas também para os demais cuidadores
de crianças e adolescentes - na escola, nos abrigos, nas unidades de internação.

- O projeto busca uma mudança cultural. Um terço das denúncias no Disque 100 refere-se à violência
doméstica, seja na forma de negligência ou de maus tratos

Será necessário o testemunho de terceiros - vizinhos, parentes, funcionários, assistentes sociais - que
atestem o castigo corporal e queiram delatar o infrator para o Conselho Tutelar.

Vale lembrar que, no caso de lesões corporais graves, o responsável é punido de acordo com o Código
Penal, que prevê a pena de 1 a 4 anos de prisão para quem "abusa dos meios de correção ou disciplina",
com agravante se a vítima for menor de 14 anos.
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Apoio de Xuxa para driblar lobby militar e evangélico
13 de julho de 2010
Bastidores, João Domingos - O Estado de S.Paulo
A rede de ONGs que criou o programa "Não bata, eduque", hoje capitaneada pela Fundação Xuxa
Meneghel (aberta pela apresentadora), negociou com o governo a apresentação do projeto, que proíbe a
palmada e muda o Estatuto da Criança e do Adolescente, para ampliar as possibilidades de aprovação da
medida no Congresso.
O texto será semelhante ao que foi apresentado pela deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) em 2003.
Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o texto aguarda desde 2006 a votação pelo plenário.
Diz o caput do projeto: "É direito da criança e do adolescente não serem submetidos a nenhuma forma de
punição corporal, mediante a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação de quaisquer
propósitos, ainda que pedagógicos."
De acordo com a deputada Maria do Rosário, o fato de o governo ter negociado com a rede "Não bata,
eduque" a apresentação do projeto cria uma oportunidade real de aprovação da proposta. Ela informou que
seu projeto enfrentou muita resistência das bancadas que representam evangélicos e militares, que não
aceitaram a restrição às palmadas.
Por isso é que, embora sua proposta esteja pronta para ser votada em plenário, preferiu deixá-la encostada,
para não ser derrotada, enquanto buscava uma solução. Uma comissão especial deverá ser criada para
apreciar a nova proposta, que contará agora com o patrocínio do governo. A deputada acha que essa é a
melhor solução, porque sua proposta se desgastou com o tempo e não teria como ser aprovada.
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Pais que batam em filhos podem ser
punidos por nova lei
O governo deve transformar em lei um projeto que
proíbe os pais de impor castigo físico aos filhos, como
palmadas e beliscões.
O governo deve transformar em lei um projeto que proíbe os pais de impor castigo físico
aos filhos, como palmadas e beliscões.
As opiniões variaram bastante. De maneira geral, os pais concordaram que dar uma surra
em um filho é um grande erro. Mas, muitos admitiram que já aplicaram algumas palmadas
no bumbum
Os meninos se jogam no chão brincando, são danados. A mãe tenta chamá-los em vão.
Eles fogem, fogem ao controle.
“Eles fazem tanta coisa que tiram do sério de uma maneira que tem hora você acha que
vai ficar louca. Violência gera violência. Se você bate, está ensinando a bater”, comenta a
pediatra Adriana de Almeida Pelosini.
A forma de educar os filhos costuma dividir a opinião dos pais. “Um corretivo é necessário
às vezes. A criança precisa ter metas”, pondera um pai.
“É difícil dar palmada na minha filha, não gosto de bater, sou contra”, diz a dona de casa
Marinalva Alves dos Santos.

“Às vezes conversar é melhor. Mas você perde a paciência também de ficar
conversando”, aponta a psicóloga Priscila Oliveira Gracetti.
Alguns pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 20 anos, estão
sendo discutidos e dezenas de projetos de lei, apresentados. Um deles pretende proibir
agressões físicas por parte dos pais ou responsáveis.
De acordo com o projeto de lei, as crianças e adolescentes têm o direito de serem
educados e cuidados sem o uso de castigos corporais ou tratamento cruel ou degradante
como forma de correção ou disciplina.
Para o psiquiatra Içami Tiba, especialista em adolescentes, antes de gastar dinheiro
público fazendo leis para punir é preciso educar, conscientizar os pais.
“Primeiro ensina, depois cobra, exige que pratique o que aprendeu. Não fazendo, vem a
punição. Nunca uma agressão. Hoje a criança é agredida. Amanhã ela será o agressor. É
a mesma moeda”, destaca Içami Tiba.
Para a psiquiatra Vera Zimmermann, os pais precisam ter firmeza para ensinar aos filhos
valores éticos e morais.
“A violência corporal sempre é maléfica para a saúde mental do ser humano. Nós não
podemos esquecer que a omissão na transmissão de valores é igualmente maléfica ou
até mais prejudicial ao desenvolvimento dessa mesma criança e adolescente”, aponta
Vera Zimmermann.
A gerente de contas Débora Pilates prefere conversar. Se não funcionar, tira um
brinquedo ou proíbe uma atividade que André gosta.
“Acho que dá para educar sem agressão, há várias maneiras. Acho que demorou para
isso acontecer realmente. O pessoal tem passado da conta. Com o tempo tudo ficou mais
moderno, principalmente a educação. Acho que tem se modernizar”, afirma Débora.
Depois que o presidente Lula assinar a lei, ela ainda segue para votação na Câmara e no
Senado. Fica claro que o objetivo dessa lei é tentar impedir que crianças sejam
espancadas, como aconteceu com a menina adotada pela procurada Vera Lúcia, no Rio
de Janeiro.
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Projeto de lei livra crianças de palmadas
e beliscões
A proposta do governo, que vai ser discutida agora na
Câmara e no Senado, proíbe palmada, beliscão e
qualquer tipo de castigo físico que provoque dor em
crianças e adolescentes.
Um projeto de lei enviado nesta quinta pelo governo ao Congresso estabelece o direito da
criança e do adolescente de serem educados sem palmadas e beliscões. A proposta já
está provocando muita discussão.
De férias, a molecada gasta energia. Pelas carinhas, a gente identifica rápido os mais
sapecas. “Eu faço muita arte. Brincar de bola dentro de casa”, responde um deles.
Educar não é fácil, não é simples, não tem manual e para cada família é de um jeito
diferente. O dia a dia requer muita paciência dos pais. Só que muitas vezes os pais
perdem a paciência e acabam recorrendo às palmadas, que um projeto de lei agora quer
proibir.
“Quando ele passa dos limites, quando não tem jeito, quando conversa e não tem jeito, aí
eu dou uns tapinhas, sim”, admite uma mãe.

A medida tem apoio de alguns especialistas. “Tem momentos em que o tapinha é mesmo
uma questão de ‘Olha, acorda’”, acredita Sônia Motinho da Silva, psicóloga de tribunais.
A proposta do governo, que vai ser discutida agora na Câmara e no Senado, proíbe
palmada, beliscão e qualquer tipo de castigo físico que provoque dor em crianças e
adolescentes.
“Isso é muito particular de cada caso, cada família”, disse uma mãe.
“Como eu devo educar meu filho está fora de cogitação. Mesmo que tiver essa lei,
provavelmente eu não vou cumprir”, confessou o consultor de informática João Lopes
Antunes.
Carlos Zuma, secretário da ONG "Não bata, eduque", discorda. Ele trabalha numa ONG
que combate a violência doméstica e foi um dos colaboradores do projeto.
“A gente quer transformar essa cultura de educar as crianças com base em violência. É
esse o objetivo principal”, explicou.
O choro de Allegra é pura birra: não queria sair do parquinho. Nesta quarta-feira, foi só na
conversa, mas nem sempre é assim.
“Eu sei que eu erro, não deveria dar o tapinha. Eu sou a favor da lei. Hoje eu ganhei sem
tapinha”, disse a mãe.

Presidência da República
Secretaria de Imprensa

Presidente Lula participa de comemoração dos 20 anos do
Estatuto da Criança e do Adolescente
Nesta quarta-feira (14/7), às 9h30, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
participa de cerimônia de comemoração dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), ocasião em que assinará o projeto de lei que complementa o Estatuto e estabelece o
direito da criança e do adolescente de serem educados sem o uso de castigos corporais ou
tratamento cruel e degradante. A cerimônia será realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, em
Brasília (DF).
De acordo com o ministro Paulo Vannuchi, da Secretaria de Direitos Humanos, a
discussão da lei contou com a participação da sociedade civil. A ideia, segundo o Ministro, não é
punir os pais, mas evitar castigos corporais. Para Vannuchi, a criança quando apanha passa a
entender que bater é um ato normal e reproduz o ato na escola e, posteriormente, na vida adulta.
O Ministro também ressalta que quatro temas devem ser priorizados para um melhor
cumprimento do ECA: educação, saúde, assistência social e justiça. Vannuchi acredita que a
realização da Copa do Mundo, em 2014, e das Olimpíadas, em 2016, no Brasil devem servir como
prazo para combater problemas como a exploração sexual de crianças e adolescentes e o
trabalho infantil.
Conselho tutelar – Um das principais inovações do ECA é a implantação de conselhos
tutelares nos municípios. As atribuições dos conselhos incluem o atendimento a meninos e
meninas que têm seus direitos ameaçados ou violados pelo Estado, sociedade ou família. Tratase de um órgão autônomo, de natureza administrativa, que, uma vez criado por lei municipal,
torna-se permanente. Atualmente, 98% dos municípios brasileiros possuem conselhos tutelares.
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Secretaria de Direitos Humanos (61) 2025-3976
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Presidência da República
Secretaria de Imprensa

Discurso do Presidente da República

Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimônia de
comemoração dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente
Centro Cultural Banco do Brasil – Brasília-DF, 14 de julho de 2010

Vou ler a nominata, pelo menos, porque se eu esquecer, aqui, os nomes dos deputados e
senadores, eu vou perder a votação.
Bem, eu ainda só queria cumprimentar... Eu só queria cumprimentar o companheiro Luiz
Paulo Barreto, da Justiça,
Cumprimentar a Márcia Lopes, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
Companheiro Paulo Vannuchi, dos Direitos Humanos,
O senador Cristovam Buarque,
A deputada Iriny Lopes,
A deputada Maria do Rosário,
O deputado Paulo Henrique Lustosa,
O Fábio Lustosa da Silva, presidente do Conanda – hein? Fábio Feitosa,
Cumprimentar o companheiro Meneguelli, presidente do Sesi,
Cumprimentar todos vocês que estão aqui,
Cumprimentar a imprensa.

Na verdade, eu estou com a minha agenda exageradamente comprometida hoje com
reunião com a União Europeia, acordo Brasil-União Europeia.
[Quero] Dizer para vocês apenas o seguinte: eu não preciso falar como Presidente da
República num caso que trata de crianças e de adolescentes. Todo mundo sabe que o tempo da
palmatória não educava mais do que o tempo da conversa. O tempo em que uma servente
entrava dentro de uma sala de aula com uma régua de um metro e metia ela, de quina, na cabeça
da gente não educava mais do que um tratamento adequado e carinhoso.
Então, nós fomos, ao longo do tempo, abolindo práticas que vieram de tempos antigos, em
que a relação não era uma relação nem democrática e muito menos civilizada. Nós vencemos e

estamos vencendo o tempo em que se achava que, para cuidar de um jovem em fase de
delinquência ou no começo de uma delinquência, era preciso trancafiá-lo em uma cela e
colocar alguém mais duro do que ele para bater nele sempre que fosse importante bater – não
[sempre] que fosse necessário, mas [sempre] que fosse importante bater –; sempre que fosse
necessário demonstrar a força do Estado, o jeito de educar do Estado, o jeito de punir do Estado
sem nenhuma preocupação de que eu preciso trabalhar para recuperar essa pessoa, ou pelo
menos começar a separar o joio do trigo para ver quem é que eu recupero em um mês, quem é
que eu recupero em dois meses, quem é que eu recupero em um ano. Que tipo de profissionais
novos nós vamos ter para cuidar disso, porque também é preciso uma política de preparar
profissionais para cuidar disso.
Nós, agora, estamos diante de um caso crônico, que é uma política de Estado para
enfrentar o crack – não enfrentar os que jogaram na Copa do Mundo e todos os times – para
enfrentar a droga, e nós detectamos que no mundo não existe especialista ainda para cuidar do
crack, e nós estamos em um processo de formação de especialistas para a gente poder começar
a estudar e cuidar de uma droga que é a mais mortal de todas, porque ela tem um efeito muito
curto, de cinco a 15 minutos. Portanto, a pessoa vive querendo acender aquele cachimbozinho
para ela poder viver no mundo da fantasia, e aí a recuperação é quase impossível.
Então, nós, que estamos diante de desafios e que temos, cada vez mais problemas para
enfrentar, nós precisamos encarar essas coisas com a naturalidade de quem enfrenta os
problemas dentro de casa, que não é muito diferente de enfrentar como se você fosse
governante. Cada um de nós aqui vai cuidar das crianças do Brasil como a gente cuida das
nossas crianças dentro de casa. Se você não é um bom exemplo de pai, se você não é um bom
exemplo de mãe, você não será um bom exemplo de governante. Você vai tentar fazer com
aqueles que não são teus filhos legítimos, mas que foram adotados eleitoralmente, aquilo que
você faz dentro de casa, sem respeitar...
O Paulinho falou duas vezes em beliscão. Beliscão é uma coisa que dói para cacete, Paulinho.
Você sabe que eu me considero uma criança, eu diria, abençoada porque eu não me lembro, não
me lembro de a minha mãe ter batido em um filho. O máximo que ela fazia, às vezes, era a
gente... cinco homens deitados em uma cama, ela vinha com um chinelo, a gente esticava o
cobertor e ela ficava batendo e a gente fingindo que estava doendo, gritando e ela ia embora,
quem sabe, cansada; a gente tirava o cobertor e começava a rir porque não tinha acontecido nada
conosco.
O meu pai, vocês viram... quem assistiu o filme viu que o meu pai era um homem bruto,
mas eu também nunca apanhei do meu pai. Então, eu também nunca bati nos meus filhos, nunca,
e eu acho que não é necessário bater. Eu acho que, muitas vezes, uma conversa séria... Muitas
vezes, o pecado que nós cometemos, Paulinho, é que a gente nunca tem tempo para conversar
com os nossos filhos. Nós temos tempo para tomar cerveja, nós temos tempo para ficar em uma

reunião que não decide coisíssima nenhuma – é verdade –, nós temos tempo de participar de 300
assembleias por dia, nós temos tempo de fazer qualquer coisa.
A única coisa que a gente não tem tempo é de perder uma hora por dia, sentando com os filhos e
conversando [sobre] os problemas deles e os nossos, e talvez os nossos sejam até mais graves
do que os deles, e a gente não conversa.
A gente não conversa sobre educação sexual com os nossos filhos; a gente acha que a
natureza ensina, a gente acha que a natureza ensina. Se a gente não conversa adequadamente,
outras pessoas vão conversar de forma inadequada, porque não é apenas o ato de fazer o sexo.
São os efeitos psicológicos do ato de fazer o sexo e as consequências que, muitas vezes, nós
que achamos que temos mais experiência, que somos os sábios porque somos mais velhos, não
temos coragem de fazer essas conversas. Nem as mulheres fazem com as filhas, nem os homens
fazem com os filhos. O máximo que o homem brasileiro aprendeu a fazer, na sua forma mais
banal de ser humano, era ter o orgulho de, quando o filho completasse 15 anos de idade, levá-lo
em uma casa de prostituição para ele fazer a sua primeira experiência sexual. E o máximo orgulho
do pai que tinha uma filha era achar que a filha deveria ser virgem até o dia do casamento
sagrado, de véu e grinalda.
Nós nascemos assim, aprendemos assim, nos acostumamos assim, então é difícil mudar,
porque não é uma coisa que a gente faz numa lei, num artigo de lei. É uma coisa que tem vários
artigos de lei dentro dos nossos neurônios, que precisam mudar. Eu lembro quando este moço
apresentou o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, vocês viram a quantidade de
críticas de que nós fomos vítimas, vocês viram a quantidade de ataques que este companheiro
recebeu na questão da terra, na questão da comunicação. Quando, na verdade, eu fui pegar o
que tinha sido feito em 2006 e 2002, era muito mais radical do que o que ele tinha feito. Ora, por
que, então, radicalizaram com ele e não com os outros? É porque eles sabiam que mesmo outros
fazendo um texto mais radical, jamais seria colocado em prática; e eles sabiam que o dele,
mesmo sendo mais maneiroso, era feito de verdade para a gente colocar em prática.
Então, se nós não descobrirmos esse debate... Esse debate da Lei que nós mandamos agora, vai
ter muita gente reacionária neste país, que vai dizer: “Não, estão querendo impedir que a mãe
eduque o pai... que a mãe eduque o filho. Estão querendo impedir que a mãe pegue um
chinelinho Havaianas e dê um tapinha na bunda da criança”. Ninguém quer, ninguém quer proibir
o pai de ser pai ou a mãe de ser mãe. Ninguém quer proibir. O que nós queremos é apenas dizer:
“É possível fazer as coisas de forma diferenciada”. É difícil, possível, plenamente possível! Até
porque se punição e chicotada resolvesse o problema, a gente não tinha tanta corrupção neste
país, a gente não tinha tanto bandido travestido de santo neste país.
Então, o que nós achamos é que está correto a gente enfrentar esse drama, esses
problemas, porque eles estão na nossa casa; quando eles estão na nossa casa, eles estão na
nossa rua; quando eles estão na nossa rua, eles estão na nossa vila, no nosso bairro, na nossa

cidade, no nosso estado e no nosso país, e vai virando um problema social de monta que depois
envolve todo mundo.
Eu estou lembrado – para terminar –, eu e6stou lembrado quando, pela primeira vez... a
Telma era prefeita da cidade de Santos, e tinha uma clínica chamada Clínica de Psiquiatria
Anchieta. Era uma clínica que tratava de pessoas consideradas loucas, e do jeito que as pessoas
chegavam lá, as pessoas tomavam logo uma daquelas injeções “sossega leão”, e eram jogadas mulheres e homens juntos - e ali defecavam, urinavam, faziam sexo, mulheres engravidavam, ou
seja, era o ser humano tratado da forma mais perversa que alguém poderia ser tratado. Então,
nós tomamos a atitude de fazer uma intervenção naquela clínica. Fizemos uma intervenção e
começamos a fazer um processo de criar condições de as pessoas serem tratadas em casa, de
as pessoas serem cuidadas em casa, porque qual era o nosso objetivo? Era fazer com que o
parente não sentisse vergonha do seu problemático, porque esse é um problema sério. É que a
gente, também, não é preparado para cuidar de alguém que tem problema, então é melhor nos
livrarmos do problema.
Então, nós começamos esse processo, depois nós fomos muito atacados... Eu lembro que
nós colocávamos algumas mulheres, que eram consideradas loucas, a gente colocava para tomar
conta de criança em creche, e foi um sucesso extraordinário; depois virou modelo de que era
possível a gente recuperar as pessoas, e a maioria eram totalmente recuperáveis. Ora, uma
criança com cinco, seis anos de idade, com quatro anos de idade, tem direito de cometer todo o
erro do mundo. Tem até o direito de colocar o dedo numa tomada e tomar um choque. Agora
inventaram a tal da “tomada Lula”, que estão acusando que sou eu que fiz, que ninguém toma
mais choque. Não é minha aquela tomada de três bicos, mas é um benefício... Mas o nome é
“tomada Lula”, porque você tem que comprar a tomada nova, senão você não consegue ligar mais
nada na tua casa. Mas aquilo é um benefício enorme para evitar que as crianças... Qual é a
criança que não tem vontade de enfiar o dedinho num buraquinho que está ali perto dela, ou
enfiar um negocinho qualquer ali? Então, eu acho que...
É o tempo em que a gente aprende falando bobagem, é o tempo em que a gente aprende caindo,
é o tempo em que a gente aprende batendo a cabeça, é o tempo em que a gente aprende
errando. Como é que a gente vai, então, querer punir as crianças no tempo em que está previsto
biologicamente que elas têm que ser crianças? Não é possível.
Então, eu acho, companheiros e companheiras... estejam preparados porque nós estamos
mandando uma coisa importante para o Congresso Nacional. Eu tenho consciência de que o
Congresso irá aperfeiçoar, irá conseguir fazer melhor do que nós mandamos. Tenho consciência
de que alguns setores conservadores vão fazer disputa conosco, vão pegar certamente as
pessoas menos informadas, mas esse é o debate bom, esse é o debate bom. Esse é o debate
que a gente tem que fazer, tem que encará-lo e tem que mostrar que nós estaremos atentos para
garantir que as crianças sejam crianças e que os pais – a partir do pai, Presidente da República,
dos ministros – aprendam a cuidar dos seus filhos da forma mais sadia possível. E que a

televisão, e que a televisão brasileira ajude, ajude, porque muitas vezes eu vejo na televisão uma
mãe chamar a atenção de uma filha, a filha bate a porta na cara da mãe com tanta força que
derruba até a geladeira, e isso não é um exemplo de se mostrar.
Então, eu acho que se todos contribuírem, a partir da escola, da professora, a partir do
nosso comportamento pessoal, a partir dos meios de comunicação, a gente pode ter, Cristovam,
crianças muito mais bem tratadas do que nós fomos, e isso vai fazer o Brasil melhor do que ele é.
Parabéns a todos vocês.

Visite o site da Secretaria: http://www.imprensa.planalto.gov.br
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Dar palmada é crime, ignorância e covardia
Veja a matéria no site de origem
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Um tapinha, um beliscão. Que mal podem fazer? Educar é dar limites. O limite então seria
o da dor? Não é sensato nem inteligente associar palmadas e beliscões à educação dos
filhos. O projeto de lei assinado pelo presidente Lula na quarta-feira pune qualquer castigo
físico em crianças e adolescentes. Alguns pais e mães se revoltaram. São os que se
descontrolam com seus filhos. Eles não querem o Estado legislando sobre como devem
se comportar em casa. Só não percebem que o tapa fraquinho um dia será mais pesado,
e o beliscão deixará uma marca roxa. Isso não é amor. É mau exemplo.
Não adiantou conversar nem gritar. A criança continua fazendo malcriação. O próximo
passo é bater. Onde? No bumbum. Ela chora, grita. Mais palmadas, num lugar do corpo
que provoque mais dor para ela aprender. Os vizinhos ouvem, quem passa na rua se
escandaliza se a cena for pública. Talvez um beliscão faça a criança parar. Ninguém sabe
a partir de que idade pais estão livres para dar palmadas, beliscões, apertar o bracinho,
torcer o bracinho. Com 2 anos, a criança já sabe que está desobedecendo. Tem

consciência disso. Então merece. É preciso planejar também com que idade se deve
parar de dar tapas. Talvez quando seu filho tiver força para revidar.
Em que momento as palmadas viram surra? Pode ser o número. Mais de cinco palmadas
seguidas, quem sabe, pode se chamar espancamento. Com a mão, é palmada, mas, se
pega no rosto, já vira bofetada. Pode abrir o lábio, se pegar de mau jeito. "Ah, foi sem
querer." "Perdi a paciência." "A criança, ou o adolescente, estava pedindo." Pais que
apelam para castigos físicos precisam reconhecer que são incapazes de educar. Não
fazem a menor ideia de que provocar dor só pode ser um recurso inócuo ou nocivo. Não
há nenhum efeito positivo na violência contra um filho, mesmo que ela seja leve.
"Dizer como eu devo educar meu filho está fora de cogitação. Mesmo que tiver essa lei,
provavelmente eu não vou cumprir", disse na televisão o consultor de informática João
Lopes Antunes.
O tapa fraquinho um dia será um beliscão ou uma marca roxa.
Isso não é amor. É mau exemplo
O objetivo do projeto de lei é garantir o direito de uma criança ou jovem de ser educado
sem uso de castigos corporais, definidos como "qualquer ação disciplinar ou punitiva que
resulte em dor". Caso seja aprovado pelo Senado, pais como João Lopes serão
considerados infratores se as palmadas forem comprovadas. As penas são advertência,
cursos de proteção à família e tratamento psicológico. O projeto criou polêmica. Segundo
muitos pais, não leva em conta que cada caso é um caso. Pessoas de bem não querem
machucar seus filhos. Mas machucam, física e emocionalmente.
Sou a favor do projeto de lei - mesmo sabendo que não há como descobrir o que pais e
mães fazem entre quatro paredes. Os casos que vêm a público são os aterradores, como
a procuradora que espancou a menininha adotada por se negar a comer tudo. Está presa.
A proposta do governo tem um mérito: provoca a discussão nas famílias, nas escolas e na
mídia sobre a palmada como recurso legítimo para mostrar o certo e o errado. Com o
debate, pode-se quebrar uma cadeia de violência passada de pai para filho como
"exemplo de amor". Mais ainda, de mãe para filho. No Brasil, segundo a Associação
Brasileira de Proteção à Infância e Adolescência, as mães são as maiores responsáveis
pelas palmadas: 48,6%, em comparação a 25,2% dos pais. São elas que continuam a
ficar mais tempo com os filhos.

Já dei palmadas ou "tapinhas" em meu filho mais velho, hoje com 28 anos. Eu me sentia
péssima a cada vez que perdia a paciência. E até hoje me envergonho disso. Quando ele
tinha 4 anos, eu o chamei e disse: "Não tente me provocar até a hora da palmada.
Desista. Porque nunca mais vou encostar o dedo em você, a não ser para fazer carinho.
A partir de agora, será conversa, bronca ou castigo, mas palmada não". Essa decisão é
libertadora. Não bata em seu filho nem de leve. Porque não adianta nada. Infligir
propositalmente dor ou medo a uma criança que você ama é crime sim. E covardia.

16/01/2006 11:18
Projeto proíbe qualquer castigo físico em menores
O Projeto de Lei 2654/03, da deputada Maria do Rosário (PT-RS), proíbe qualquer forma de castigo físico
em crianças e adolescentes, seja ele moderado ou imoderado, em qualquer hipótese. O projeto amplia e
detalha a proibição de violência contra menores já existente no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
e no novo Código Civil. Para a deputada, essas leis não conseguiram eliminar os castigos físicos contra
menores.
A proposta também prevê proteção especial à criança e ao adolescente que sofrerem punição corporal em
conseqüência de sua raça, etnia, gênero ou situação socioeconômica, entre outros itens.

Sanções
De acordo com o texto, a punição corporal de criança ou adolescente sujeitará os pais, professores ou
responsáveis às medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), entre as quais o
encaminhamento do infrator a programa oficial ou comunitário de proteção à família, a tratamento
psicológico ou psiquiátrico e a cursos ou programas de orientação. Além disso, a criança ou adolescente
deverá ser encaminhada a tratamento especializado.

Papel do Estado
Segundo o projeto, caberá ao Estado, com a participação da sociedade:
- estimular ações educativas continuadas destinadas a conscientizar o público contra o uso da violência
contra criança e adolescente, ainda que sob a alegação de propósitos pedagógicos;
- divulgar instrumentos nacionais e internacionais de proteção dos direitos da criança e do adolescente; e
- promover reformas curriculares, com vistas a introduzir disciplinas voltadas à proteção dos direitos da
criança e do adolescente.

Mania de bater
Maria do Rosário argumenta que, apesar dos avanços decorrentes da Constituição e do ECA, ainda
persiste a cultura que admite o uso da violência contra criança e adolescente, a chamada mania de bater.
"A remanescência dessa cultura ainda é admitida e tolerada sob o argumento de que se trata do uso de
violência moderada, enquanto a ordem jurídica dispõe censura explícita tão somente quando da ocorrência
da violência imoderada", alerta a deputada. "É fundamental tornar explícito que a punição corporal de
criança e adolescente é absolutamente inaceitável".

Tramitação
O projeto tramita em caráter conclusivo nas comissões de Educação e Cultura; de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
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Psicóloga diz como pais devem ensinar
filhos sem bater
Fantástico entra na polêmica lei que pode proibir castigos que machuquem
ou causem dor nas crianças.
Muitas famílias acreditam que dar uma palmadinha ajuda na educação dos filhos. Mas um projeto de
lei, que ainda vai ser votado no Congresso, quer acabar com qualquer tipo de castigo físico para
crianças e adolescentes.

O Fantástico foi às ruas e descobriu que muitos pais dão palmadas, porque não sabem como educar
os filhos de outra forma.

Uma mãe reage à birra da filha dando uma chinelada nela. A estudante Camila de Oliveira, de 20 anos
conta, ao lado da mãe, Leidice Cabral, que também sofria castigos físicos na infância.

“Você vai ficando mais velha e já não aceita a sua mãe vir para cima de você. Pode acabar gerando
um conflito maior você querer enfrentar”, diz Camila.

“Hoje, se ela tiver um filho e quiser dar palmadas, eu não vou deixar”, garante Leidice Cabral, mãe da
jovem.

“Em muitos casos, a pessoa só está reproduzindo, acha que é normal, porque ela foi criada assim. A
criança acha que meu pai pode me bater, porque é meu pai e tem o direito. Não tem o direito de bater”,
aponta o conselheiro tutelar Heber Boscoli.

Esta semana, o governo mandou para o Congresso um projeto que complementa um artigo do
Estatuto da Criança e do Adolescente e que traz à tona mais uma vez essa discussão.

Pelo projeto, atitudes para punir ou disciplinar não podem machucar nem causar nenhum tipo de dor.
Crianças e adolescentes também não podem ser humilhados nem ameaçados. Mas, na prática, será
que pais e aqueles que cuidam de crianças sabem o limite quando o castigo vira uma agressão?

“É preciso que a criança seja educada com cuidado. Agora, de vez em quando, uma palmadinha - não
é espancar, não é bater - acho que não faz mal nenhum não”, opina o engenheiro Airton Campos.

“A nossa preocupação é com palmadas reiteradas ou a palmada que vai à surra e que vai ao
espancamento, que vai agravando a conduta de violência”, diz a subsecretária nacional de Direitos da
Criança e do Adolescente, Carmen Oliveira.

Os pais que descumprirem a lei podem ser encaminhados a tratamento psicológico.

“Sou contra dar um beliscãozinho ou um tapinha, porque não é assim que criança aprende. Ela
aprende com castigo, retirando aquilo que ela gosta”, comenta a dona de casa Ana Cláudia
Nascimento.

Os dois menores ficaram de recuperação na escola. Por isso, “não vão à festa que teria agora”, conta
Ana Cláudia.

Mas nem todos os pais sabem como agir quando os filhos erram. É o caso da dona de casa Glauce
Torres, a mãe que tem dificuldades para controlar a filha Camille, de um ano e nove meses.

“Ela joga tudo no chão. Quando a gente vai pedir para pegar, ela não pega. Mas, se eu pegar o chinelo
e mostrar, ela vai catar tudo, brinquedo, roupa, vai catar e vai guardar”, afirma a mãe.

Levamos Glauce até uma psicóloga, para conhecer outros caminhos para educar, sem bater.

A primeira dica da psicóloga para crianças de até dois anos, como a Camille, é agir rápido: “Pegar a
criança e deslocar para outro espaço imediatamente. Não deixar você se desgastar para chegar nesse
ponto de dar o tapa”, aponta a psicóloga Carla Maia.

É preciso pegar a criança no colo e olhar nos olhos, o que Glauce não estava fazendo: “O desespero
dela é que você vira o olhar, e ela fica desesperada, porque todos nós temos pânico de sermos
abandonados e muito mais a criança”, afirma Carla Maia.

Outra dica é conversar. Se os pais gritam, os filhos também vão fazer isso para conseguir o que
querem: “A educação vai acontecer na medida em que ela puder viver com você e com o pai um
exemplo da tranquilidade na hora em que ela viver o acesso de raiva”, aconselha a psicóloga Carla
Maia.

Entre 3 e 4 anos da idade, é importante que os pais expliquem o que esperam da criança: “A dinâmica
melhor para se fazer é colocar a criança em cadeiras de adulto. A partir de 3 anos, você deve sentar

com elas e dizer mesmo que naquela casa é inadmissível que se bata. Naquela casa, a gente
conversa, a gente conta”, explica a psicóloga Carla Maia.

“Só que houve evolução e as pessoas têm que acompanhar. Você acompanha moda, acompanha
tudo, então vamos acompanhar a evolução da família”, afirma o conselheiro tutelar Heber Boscoli.
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É errado educar nossos filhos com castigos físicos?
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Um ouvinte por e-mail
Se for aprovado pelo congresso, até palmadas ou beliscões - mesmo com intenção de educar - podem ser motivo de sanções
previstas no estatuto da criança e adolescente (o ECA). Os pais podem receber uma advertência e até perder a guarda dos
filhos. É errado educar nossos filhos com castigos físicos? O que a Bíblia quer dizer quando fala que o filho dever ser
disciplinado com a vara? Como reagir a um filho que na hora em que você vai educá-lo ele diz que irá te denunciar? Afinal,
bater ajudar ou atrapalha a educação?
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Projeto do governo proíbe castigos corporais em crianças e
adolescentes
O Executivo enviou à Câmara 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 proposta prevê
medidas punitivas que vão desde ações educativas ao afastamento do agressor do
convívio com a vítima.
O objetivo da proposta é impedir que castigos corporais ou cruéis sejam usados por
qualquer pessoa como forma de disciplina ou estratégia para educar crianças e
adolescentes. O castigo corporal é definido como uso da força física que resulte em dor
ou lesão. E o tratamento cruel ou degradante é toda conduta que humilhe, ameace de
forma grave ou ridicularize.
A Constituição já proíbe violência, crueldade e opressão contra crianças e adolescentes; e
o ECA, os maus-tratos e a exposição de crianças a situações degradantes. A falta de
definição mais clara, no entanto, fez com que instituições de defesa dos direitos da
criança pedissem ao governo regras mais específicas.
Recomendação
A alteração do ECA faz parte do novo Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH3), e é uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que
orientou a "adoção de medidas legislativas que proíbam de forma explícita o castigo
corporal contra crianças e adolescentes".
Segundo a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República,
responsável pela proposta, o texto é fruto das discussões da Rede “Não Bata, Eduque” e
do Simpósio Nacional sobre Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, que, em

2009, reuniu especialistas e autoridades e discutiu alternativas e marcos legais para
acabar com a violação dos direitos de crianças e adolescentes.
Punições
Os pais e responsáveis que insistirem em castigos corporais ou tratamento cruel poderão
até perder a guarda dos filhos, e, em casos reincidentes, o agressor poderá ser retirado
de casa, como acontece nos casos de tortura e abuso sexual. O secretário de Direitos
Humanos, Paulo de Tarso Vannuchi, ressalta, no entanto, que a idéia não é instaurar
processos contra pais, o que na maior parte dos casos é contrário aos interesses da
criança e do adolescente.
"Processos e outras intervenções formais (por exemplo, remover o agente violador) só
serão considerados quando necessários para plena proteção da criança e do adolescente
em situações extremas", disse.
Educação
Segundo ele, a premissa do projeto é educar os pais e estimular o debate em torno de
alternativas na educação dos filhos e no relacionamento com crianças e adolescentes, "A
sanção ou punição, ressalvado o devido processo legal, deve ser vista como medida
excepcional e de última natureza", reafirmou.
Em razão disso, as primeiras medidas previstas para pais agressores é educativa, com
discussão sobre o tema; depois psicológica, com o acompanhamento da família; e só
então serão adotadas punições mais graves.
Além das definições e das punições, o projeto estabelece que a União, os estados e
municípios ficarão responsáveis por campanhas educativas sobre o tema e inclui
conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência
contra a criança e o adolescente nos currículos escolares.
A tramitação da proposta ainda não foi definida pela Secretaria-Geral da Mesa Diretora.

21/07/2010
A incapacidade de dialogar e de construir autoridade ..
.
"As palmadas refletem formas de lidar não apenas com o limite na infância, mas com a
maneira que se projeta a relação de amor e autoridade entre pais e filhos quando estes se
encontram na fase adulta e da velhice. As crianças apreendem tudo à sua volta e levam
conteúdos de maneiras peculiares de amor ou agressividade para seu desenvolvimento. A
palmada funciona tanto como uma ação legitimadora da incapacidade de dialogar e de
construir autoridade quanto pelo convencimento em meio à ameaça pela força física
daquele que tem o poder se fazer obedecer."

Fragmento do artigo da professora Silvia Zanolla - publicado no jornal "O Popular", dia 21
de julho de 2010.

26/07/2010
EDUCAR É PRECISO, BATER NÃO É PRECISO
.

O presidente Lula surpreendeu mais uma vez. Não apenas porque encaminhou ao
Congresso o projeto de lei que pretende dar às crianças e adolescentes direitos iguais aos
dos adultos no que diz respeito á sua integridade física e psicológica e à sua dignidade.
Mas por reafirmar sua posição contrária ao uso dos castigos físicos na educação das
crianças, prática que o projeto visa proibir.

Na cerimônia, comemorativa dos 20 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, que reuniu os
ministros signatários do projeto, parlamentares da Frente pela Criança e representantes de
instituições, o presidente Lula falou como um cidadão comum, um pai brasileiro. Prova de que é
possível desconstruir, para as próximas gerações, a cultura da educação violenta que herdamos
de nossos colonizadores, aperfeiçoamos em séculos de domínio europeu e consolidamos com o
regime

escravagista.

O desafio está lançado. Vozes irônicas ou iradas irão se levantar. Bom para a democracia, disse o
presidente em seu improviso. E disse também que surra não corrige e que beliscão dói, como se
dissesse

que

o

rei

está

nu,

rompendo

um

silêncio

de

cinco

séculos.

Muitos e complicados são os motivos que levam pais a defenderem, alguns com extrema
veemência, o direito de bater, como, quando e quanto acharem suficiente, em seus filhos. Tudo
porque, em pleno século XXI, ainda é permitido bater nas crianças. E só nelas.

Em 26 países já vigoram leis que proíbem os castigos físicos em todos os ambientes, inclusive na
família. As crianças beneficiadas representam apenas um por cento da população mundial.
Esperamos que o Brasil se torne 27º a cumprir o que determina a Convenção pelos Direitos da

Criança e finalmente passe a integrar o seleto grupo ao qual já pertencem, por exemplo, os
finalistas da última Copa: Espanha, Holanda, Alemanha e Uruguai, assim como Portugal,
Venezuela, Áustria, Costa Rica. O projeto de lei poderá garantir uma infância mais feliz a milhares
de meninos e meninas brasileiros e permitirá avançarmos em direção ao mundo civilizado.
Eleonora Ramos
Jornalista e Coordenadora do Projeto Proteger
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A palmada enquadrada (Caixa Postal)
Veja a matéria no site de origem

Ruth de Aquino abordou o projeto de lei que pune o castigo físico dado a crianças e adolescentes ("Nossa
Antena", 635/2010)

Qualquer agressão é descontrole e falta de habilidade de educar. Com a palmada, os pais
ensinam a violência aos filhos. Com que moral podem dizer que não se bata no irmão ou
no colega?
Carla Veronica Gurgacz, Florianópolis, SC
Os menores têm de respeitar os mais velhos, nem que seja do modo mais doído. Uns
tapas, beliscões e puxões de orelha nunca fizeram mal a ninguém. Violência é uma coisa
totalmente diferente de uma educação rígida. A violência que gera violência é aquela
desmedida, aplicada a qualquer hora e sem motivação. Esta sim deve ser totalmente
repelida. O Estado não pode intervir na educação dos pais.
Sérgio Ricardo Joesting, promotor titular da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Joinville, SC
Minha mãe costumava dizer: "Bato em você para educar, não para agredir". Essa
mensagem ficou em minha mente e aprendi as lições. Como tudo na vida, é preciso ter
bom-senso. Entendo que a lei deve ser severa para os que de fato agridem.
André Calafiori, Santos, SP
Eu usava o recurso da palmada, mas há pouco mais de um ano me dei conta de que,
para provar que algum limite foi excedido, eu excedia outro, de forma inaceitável.
Entretanto, a sanha controladora do Estado é algo a observar com cuidado. Algumas leis
são aprovadas com o selo do "bem-estar social", e o objetivo oculto pode ser tirar das
mãos do cidadão a liberdade - e a responsabilidade - pela escolha.
Renato Moutinho Silva, Rio de Janeiro, RJ

Um dia, afanei algumas moedas para comprar balas. Apanhei tanto que até hoje nunca
mais toquei em nada dos outros sem autorização. O Legislativo deveria estar fazendo
coisa mais útil do que se intrometer nas leis de costumes. A palmadinha, desde que seja
para educar, está fazendo falta no Brasil. Veja como está a criminalidade.
Sandro Hissao Nakaguma, Londrina, PR
Claro que educar sem bater é muito melhor, mas dá trabalho e isso não se quer ter.
Maurício Paiva, Itatiaia, RJ

Professora Lucia Willians – Laprev/Ufscar
http://eptv.globo.com/emc/VID,0,1,19243;2,sem+palmadas.aspx

26/07/2010 – 13:30 - Radio Globo AM 1220
Programa Se liga Brasil – Roberto Canazio – Frente a Frente
(Marcia Oliveira e Lauro Monteiro).
http://radioglobo.globoradio.globo.com/se-liga-brasil/2010/07/26/SO-CARINHO.htm
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A lei da palmada (Editorial)
Veja a matéria no site de origem

Proposta correta do governo de proibir castigos corporais a crianças esbarra em defesa da
privacidade e no temor de perda da autoridade paterna

Castigos físicos "simbólicos" ou pouco severos constituem um recurso admissível,
segundo a maioria dos brasileiros, na relação entre pais e filhos. Pesquisa Datafolha
realizada na semana passada em todo o país revela que a "palmada" está incorporada à
cultura nacional, vista como um instrumento tradicional e aceitável no esforço de educar
crianças.
Quase três quartos dos entrevistados (72%) afirmaram ter apanhado dos pais na infância.
É de toda forma menor (58%) a parcela daqueles que admitem repetir o método com seus
filhos.
Entre os que já sofreram esse tipo de punição, a maior parte declara ter sido submetida a
castigos corporais apenas "raramente" ou "de vez em quando". São pouquíssimos os que
reconhecem bater "sempre" nos filhos -não mais do que 2% do total de entrevistados.
Há gradações, portanto, no tipo de reprimenda física socialmente aceita. Mas tampouco
se admite que o direito a esse recurso possa ser retirado dos pais.
Foi o que manifestaram 54% dos entrevistados ao se declararem contra o projeto de lei
do governo federal que proíbe castigos físicos às crianças brasileiras.
O diploma, se aprovado, modificará o Estatuto da Criança e do Adolescente, que coíbe
"maus-tratos", mas não desce a detalhes. Com a alteração, ficaria estabelecido o veto ao
"uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou degradante".
Entre os argumentos dos que defendem o recurso às palmadas destaca-se a defesa do
espaço privado, "da casa", onde não competiria ao Estado interferir. O fato de o debate

sobre a lei girar em torno dessa palavra, que para muitos refere-se a uma punição leve,
praticamente indolor, ajuda a aumentar a rejeição à proposta.
É claro que a principal preocupação, como afirma a subsecretária de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente, Carmen Oliveira, é com "surras, queimaduras,
fraturas e ameaças de morte". É fluida, porém, a fronteira, que pode parecer nítida à
maioria dos entrevistados, entre "palmadas educativas" e violência física.
É verdade que a legislação não irá alterar de uma hora para outra concepções e
comportamentos arraigados. Em outros países em que regras análogas foram instituídas,
passaram décadas até que se consolidasse uma opinião majoritária contra os castigos
físicos.
É isso justamente o que o projeto pressupõe: evoluir na direção de uma mudança mais
profunda, com a abolição do castigo corporal dos métodos utilizados na educação dos
filhos.
Subtrai-se dos pais algo que talvez muitos entendam quase como inerente à educação.
Entretanto, é possível impor limites e ensinar sem precisar bater. Não se trata de uma
intromissão indevida do Estado, mas de assegurar o direito da criança de não ser
agredida por quem deveria protegê-la.

27/07/2010
Criança, palmadas e dor .
Paulo Afonso Garrido de Paula*

Através da Mensagem 409, de 2010, a Presidência da República encaminhou ao Congresso
Nacional projeto de lei, acrescentando dispositivos ao Estatuto da Criança e do Adolescente,
tendo por objeto “estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e
cuidados sem o uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou degradante”.

Consta da exposição de motivos ao Presidente da República que “enquanto o aparato normativo
vem avançando no sentido de coibir a violência praticada contra adultos, nas mais diversas
formas, ainda convivemos com um quadro em que a criança e o adolescente são menosprezados,
humilhados, desacreditados, ameaçados, assustados ou ridicularizados. A violência contra
crianças e adolescentes tem sido, portanto, admitida, a pretexto de se constituir enquanto recurso
pedagógico

e

educativo”.

As assertivas são de inegável procedência e apontam para a realidade da subcidadania de
crianças e adolescentes, que a Constituição da República e o Estatuto da Criança e do
Adolescente não conseguiram superar. Palmadas e outros expedientes causadores de dor ou
desconforto são tolerados pela sociedade que ainda teima em enxergar crianças e adolescentes
como

meros

objetos

de

intervenção

do

mundo

adulto.

Assim, as violações à integridade física da criança são desculpadas sob a falsa ótica da ação
pretensamente educativa, como se ensino pela dor, vexame ou constrangimento tivesse o condão
de ser mais produtivo do que aquele baseado no exemplo, no repasse dos valores próprios da
dignidade

da

pessoa

humana

e

no

convencimento.

Nenhum adulto toleraria, a pretexto de reprimenda decorrente do erro, ser admoestado com um
tapa; somos, todavia, permissivos em relação à mesma violência contra a criança, notadamente
no âmbito das relações familiares, escudando-nos sob o manto de uma pretensa cultura do ensino
à

moda

antiga.

A opção pela paz, nas esferas mínimas do cotidiano, é o sinal mais claro da civilidade de
um povo. Se o mundo evolui no reconhecimento da dignidade da pessoa humana,
normativamente caminhando para a concepção de uma cidadania universal, sem fronteiras, onde
a integridade pessoal, a liberdade, a justiça e a paz sejam atributos da existência em qualquer
parte do planeta, sempre se verifica atraso em relação ao reconhecimento dos direitos
fundamentais

da

criança.

Embora a igualdade do direito à integridade entre crianças e adultos tenha sido implicitamente
proclamada no artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, expressamente
reconhecida pela Declaração dos Direitos da Criança de 1959 e reiterada na Convenção dos
Direitos da Criança de 1.989, o Estado Brasileiro ainda carece de uma lei que a promova de forma
decidida,

impedindo

a

pretensa

educação

pela

palmada

e

pela

dor.

A cultura não deixa de ser uma forma de expressão de valores que se perpetuam no tempo
arrimando comportamentos. Sendo desprovidos de razão, não encontrando justificativas na
civilidade, devem ser coibidos pelo Estado, que tem a inquestionável obrigação de intervir na
perseguição do desiderato da paz, paz que não se compraz com a indulgência às ofensas à
integridade

física.

E este dever é constitucional, tendo arrimo especialmente no artigo 226, § 8º, que
peremptoriamente prescreve que “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada
um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”.
Se a lei projeta um dever-ser a proscrição de castigos corporais deve ter a eficácia de fomentar
uma nova cultura, a da não-violência, contribuindo para o incondicional respeito à inviolabilidade
da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Assim, a iniciativa da
Presidência da República deve ser louvada, propiciando ao Congresso Nacional a oportunidade
de

caminhar

em

direção

à

concretude

do

direito

ao

respeito.

Poderá, nesta ocasião, extirpar a idéia presente no Código Civil de 2002, herança do vetusto
Código de 1916, que na educação dos filhos os pais ou responsáveis podem se socorrer dos
castigos moderados, como se a pequena dor, ou o pequeno vexame, não correspondessem a
ingentes experiências que marcam a moldam a existência humana. Aprender sem dor é incorporar
o ambiente de paz como único propicio à solução dos conflitos, alicerce de uma sociedade sem
violência.

*Professor de Direito da Criança e do Adolescente da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, ex-presidente da

ABMP (Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude)
e um dos co-autores do anteprojeto que deu origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Fonte: Artigo publicado no site da Rede Não bata eduque no dia 22 de julho de 2010

27/07/2010

ONU declara apoio ao projeto que coíbe castigos físicos na educação
de crianças e adolescentes
De acordo com a representante das Nações Unidas, a medida é importante para “o reforço dos direitos
humanos e para a consolidação da democracia” no Brasil e um “estímulo para o processo de reforma
legislativa necessário noutros países da região Latino Americana e noutras regiões do mundo”
Em carta enviada ao ministro Paulo Vannuchi, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República (SDH/PR), nesta quinta-feira (22), a representante especial do Secretário Geral das Nações
Unidas sobre Violência contra a Criança, Marta Santos Pais, felicita o governo brasileiro pelo
encaminhamento ao Congresso Nacional do projeto de lei que coíbe o uso de castigos físicos na educação
de crianças e adolescentes.
O projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional no dia 13 de julho, por ocasião dos 20 anos do Estatuto
da Criança e do Adolescente. O texto define como tratamento cruel ou degradante qualquer tipo de conduta
que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente.
De acordo com Marta Santos Pais, a assinatura deste projeto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bem
como o apoio manifestado publicamente pelo presidente, são “expressão da prioridade dada aos direitos da
criança pelo Governo Brasileiro, reforçando de forma decisiva o quadro normativo de proteção dos direitos
da criança e do adolescente”.
A representante das Nações Unidas ressaltou ainda que a medida é importante para “o reforço dos direitos
humanos e para a consolidação da democracia” no Brasil e um “estímulo para o processo de reforma
legislativa necessário noutros países da região Latino Americana e noutras regiões do mundo”.

Fonte: Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

27/07/2010 – GNT
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Contra a palmada (Artigo)
Veja a matéria no site de origem

FERNANDO DE BARROS E SILVA

SÃO PAULO - "Tomei poucas palmadas e foram bem dadas. Na hora, senti que era um
castigo. Agora só tenho razões para dizer quão certa minha mãe estava". Quem fala aqui
é José Gregori, 80 anos, figura pública ligada à defesa dos DIREITOS HUMANOS. Veja
agora o que disse, também na Folha, o jogador William, 33 anos, capitão do Corinthians:
"Levei palmada e apanhei com vara de árvore. Me ajudou a saber os limites. Se a lei
proíbe qualquer tipo de contato físico, as crianças podem crescer sem limites".
Seria obviamente absurdo imaginar a fala de William na boca de Gregori. Ele não
acharia nada "pedagógico" apanhar "com vara de árvore". E, no entanto, ambos
agradecem a educação que tiveram, apesar (ou por causa) das "palmadas bem
dadas" que levaram. Estão e não estão falando a mesma coisa.
E estão, ambos, em sintonia com 54% da população, contra a mudança no Estatuto da
Criança e do Adolescente, que detalha o veto ao "uso de castigos corporais ou de
tratamento cruel e degradante".
A maioria das pessoas distingue entre a palmada eventual e o mau trato às crianças.
Tende-se a tolerar a primeira e a condenar o segundo. É sempre útil não confundir um
puxão de orelha e um espancamento. Mas, desde que se aceite o recurso à força física,
quais os limites entre o "gesto educativo" e a "violência" na relação com os filhos? A
intensidade? A frequência? A intenção? Os depoimentos acima indicam como pode ser
movediça essa fronteira.
Há ainda quem advogue que o Estado não deva se imiscuir na esfera familiar nem
estabelecer parâmetros à ação dos pais. Pelo mesmo raciocínio, deveríamos rasgar a Lei
Maria da Penha ou jogar no lixo o estatuto que protege os idosos.
Diante das agressões dentro de casa de que são vítimas as crianças, o elogio da
"palmadinha" soa muito mal. Como escreveu a neurocientista Suzana Herculano-Houzel,

a lei só pretende que se deixe de considerar "normal, necessário ou saudável "educar"
com violência".

Happy Hour, tema desta terça, 27/07: Palmadas educam?

Happy Hour – GNT – 27/07/2010 – Palmadas educam/

Há cerca de uma semana tem se discutido muito a “Lei da Palmada” que proíbe os pais
de darem uma “palmada pedagógica” em seus filhos. Muitos têm se posicionado a favor
ou contra a lei, mas do que realmente se trata? Saiba tudo sobre o tema no Happy Hour
de hoje.

Dê a sua opinião, participe da discussão e não se esqueça de dizer de onde está
falando!

SBT Brasil – Série especial – 27 a 31 julho
Marília Gabriela revela que apanhou muito na infância em estreia de
série de reportagens
http://www.sbt.com.br/noticias/?c=6287&t=Mar%EDlia+Gabriela+revela+que+apanhou+muito+na+
inf%E2ncia+em+estreia+de+s%E9rie+de+reportagens

O SBT Brasil começou a exibir uma série na última terça, 27 de julho, que lida um assunto que mexeu com
as famílias brasileiras: a intenção do governo de punir pais ou responsáveis que usem castigo físico na
educação dos filhos.

Você que é pai ou mãe acha que tem o direito de dar umas palmadas ou beliscões quando for o caso? Ou
merece ser punido por isto? A reportagem ouviu pais, filhos, educadores e muita gente famosa para
responder a esta pergunta: dar palmadas é certo ou errado?

+ Assista à íntegra da reportagem

SBT Brasil vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, no SBT!

http://www.sbt.com.br/videos/default.asp?id=601bb4549c8c3c7c3b1c3b853648f5e6

http://www.sbt.com.br/videos/default.asp?id=601bb4549c8c3c7c3b1c3b853648f5e6

Prezados (as),

Segue abaixo o link para a matéria com a opinião dos presidenciáveis sobre o projeto de lei.

www.sbt.com.br/videos/default.asp?id=52547481cdd94ad1088bed93fb762ddf
Prezados (as),

Segue abaixo o link para a matéria com a opinião dos presidenciáveis sobre o projeto de lei.

www.sbt.com.br/videos/default.asp?id=52547481cdd94ad1088bed93fb762ddf
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Assunto: Palmada educa? O que você achou da
d Lei que proíbe
e os pais de usarrem qualquer cas
stigo físico
nos filhos?

Palma
ada educa?

(Enviada por Eu
urípedes - São Francisco
F
em 27//07/10
às 22h04))

É certo
c
que devem
mos evitar os exa
ageros, mas, na educação
e
temos que diferenciar as
a crianças de a
acordo com a gra
avidade do ato
p
praticado.
Há pessoas que com uma
u
boa converssa resolve, há ou
utras, que nem punindo revolve o problema. Se o governo se
preocupar com o Esttado e deixar que
e a família cuide de seus membro
os as coisas fluírrão melhor. A pa
almadinha poderá
á vir a ser crime,
e quando o me
enor delinquente e até mesmo criiminoso, tira a vid
da de outra crian
nça? Adultos pod
derão ser punido
os por uma
palmadinha, e a víttima de outra cria
ança ou adolecente, não fica trau
umatizada porque seu agressor é menor? Cada crime
c
ou delito
d
deve
ser punido de
d acordo com a gravidade do fa
ato. Hoje no Bras
sil os menores tem licença para ccometerm vários delitos e até
assassinatos, onde vamos parar , quando se engole
e
um camelo e se côa um m
mosquito!

Por favor, leiam e respondam
m.

(Enviada por Yuri Oliveira - São
S Paulo - SP e
em
27/07/10 às 22
2h03)

Ach
ho legal, antes de
d dizer o que ten
nho pra dizer, de
eixar claro que te
enho 16 anos. E que
q se tomei 3 ta
apas dos meus pais
p
em toda a
minha vida, fo
oi muito.

Eu sou
s a favor da lei. Pois, em prime
eiro, a lei não pun
ne só a palmada mas qualquer tip
po de agressão ffísica. Palmadas
s ferem não só o
corp
po da criança com
mo também mexxe com o emocional da criança. Magoa,
M
e não é pouco,
p
pois, no m
mundo lá fora, vo
ocê só machuca
as pessoas que você não gosta, e do
d nada, em cassa é diferente?
Durrante toda a infân
ncia nos é dito qu
ue não se pode bater
b
nos outros, que agressões físicas são errad
das, e do nada nós
n apanhamos
d pessoas que
das
e nos diziam para
a não bater nos outros.
o
Perceba que é contraditó
ório, e essa atitud
de diz à criança que
q existem
excesssões à regra, quando na verdad
de não há. Dando a sua "palmadinha" você mostrra ao seu filho qu
ue quando acaba
aram todos seuss
argum
mentos, e quando
o não lhe restam recursos, deve-se apelar à força
a.

E àqueles que dizem
d
que é tirar o poder dos paiss, que os filhos passarão
p
a desre
espeitar os pais, que isso que e que
q aquilo...
Eu acho que é um prroblema quando em um país assimila-se dominaç
ção física e respe
eito. Medo não é respeito. E é o que palmadas e
etc despertam,
d
MEDO
O. Não respeito.

É certo que não adia
anta falar com crianças como se fosse
f
adultos, po
orém existem inú
úmeras maneirass de usar lógica e fazer a criança
entender a me
ensagem.

PALMADA
A NAO EDUCA

(Enviada por Cida - RJ em 27/07/10
2
às 21h5
50)

A palmada não ed
duca. Tenho exe
emplos disso em minha família, e o que houve foi exatamente a re
evolta daquele qu
ue a levou. A
convversa sim, educa. Só que os pais atualmente não tem tempo e nem paciência de conversarem
c
com
m seus filhos e a palmada acaba
se torna
ando mais fácil para
p
educar a cria
ança que é maiss agitada, rebelde
e...

Re: PALMADA NAO
O EDUCA

(Env
viada por Marcio Machado - Rio d
de Janeiro em 27
7/07/10 às
21h55)

Se pancada re
esolvesse, o esta
ado não teria pro
oblemas com os adolecentes que
e "cumprem pena
a" e que ninguem
m, nem a lei é
c
cumprida.
O prob
blema são as leiss feitas por pesssoas de classe média
m
e alta onde
e não consegue o
olhar para sua prrópria casa, uma
a
ve
ez que a maioria dos delinquentes
s pertence a refe
erida classe socia
al.
Gostaria de
e saber se a lei va
ai acabar de tirarr o nada que sob
bre de autoridade
es dos pais.

Lei das
s palmadas

(
(Enviada
por Pris
scilla Avila - São
o Paulo em 27/07
7/10 às
21h48)
Boa noiite,

Em
mbora eu seja contra a antiga palmatória aplicada
a pelos professorres, sou completamente a favor d
da correção prov
vinda dos pais.

No
o entanto, ao con
ntrário do que foi dito, penso que os professores foram,
f
paulatinam
mente, perdendo
o sua autoridade, ao ponto de,
atualm
mente, serem alvvos de inúmeros
s processos por parte
p
dos alunos.

Para mim isso só prova
p
que as palm
madas funcionam
m sim, e muito!

Obrigad
da,

Priscilla Avila
A

Palmada educa ?

(Enviada por Da
aniela - Santos em
e 27/07/10 às 2
21h40)

Diga
a ao Governo para investir na edu
ucão, em professsores qualificado
os, em programa
as sociais que tire
em a criança da rua e ocupem o
tem
mpo delas enqua
anto os pais traba
alham. Porque o que vemos por ai
a nas escolas municipais
m
e estad
duais são crianças agressivas,
perig
gosas que se torrnarão adultos pe
erigosos a socied
dade. Antigamen
nte os proprios prrofessores tinham
m autoridade para dar reguadas
noss alunos e isso nã
ão lhes causava dano. Hoje o alu
uno agride o proffessor...devido a falta de eduacaçção e de umas boas
b
palmadas.
Hoje ha escesso de conversa, muita ps
sicologia e muitos jovens perdido
os.

Os ca
asos de castigo
o são mais grave
es do que

(
(Enviada
por marcio farah - Belo Horizonte em 27
7/07/10

pa
arecem

às 21h33))

É pre
eciso haver uma
a lei no sentido de
e defender as crrianças pois há in
números casos de
d pais que castig
gam freqüentem
mente seus filhos
e as pessoas que pre
esenciam ou tom
mam conhecimen
nto não sabem o que fazer para proteger
p
as crian
nças ou adolesce
entes castigados
por não haver nenhuma referê
ência legal que as
a apóie.

Os conselhos
c
tutelares só se atentam
m aos casos de violências mais graves
g
e há inúm
meros casos de ccastigos denunciados nos quais
os conselhos tuttelares toleram, mas que causam
m seqüelas.

A
Além
disso, sem uma lei desse tipo, os agressore
es se sentem imp
punes para os ca
astigos menos grraves mas muito
o freqüentes.
M
Marcio
Farah (Belo Horizonte)

Palmada
a so ocorre quando perdemos a paciencia!!

(Enviada por Ionara Rabelo - Go
oiania em 27/07//10 às
21h28)

Sou completamente
c
a favor da lei que
e proibe castigoss fisicos porque toda mãe e todo pai só utiliza a p
palmada quando está nervoso (a))
e não
o tem paciencia para
p
encontrar outras
o
alternativas para educar!!!!!
Pe
eça a cada pai/m
mae para deixar a palmada para depois
d
de alguns
s minutos e vera que a maioria de
eixará de utilizar a palmada!!!!

Obrigad
da

Ionara Rabelo (Goiania)

R Palmada so ocorre
Re:
o
quando perdemos
p
a pacie
encia!!

(En
nviada por marciio farah - Belo Ho
orizonte em 27/0
07/10 às
21h32)

É preciso haverr uma lei no senttido de defender as crianças pois
s há inúmeros ca
asos de pais que castigam freqüe
entemente seus
filhos e as pessoas que presencciam ou tomam conhecimento
c
nã
ão sabem o que fazer
f
para proteg
ger as crianças ou
o adolescentes
c
castigados
por não haver nenhum
ma referência leg
gal que as apóie.

Os conselhos tutelares
t
só se atentam
a
aos caso
os de violências mais
m
graves e há
á inúmeros casoss de castigos denunciados nos
q
quais
os conselh
hos tutelares toleram, mas que ca
ausam seqüelas..

Além disso, se
em uma lei desse
e tipo, os agresso
ores se sentem impunes para os castigos menoss graves mas muito freqüentes.

Marcio Farah (B
Belo Horizonte)

Lei da
a palmada

(Enviada por Lu
uiz - São Paulo em
e 27/07/10 às 2
21h27)

Eu acho que essa lei não vai pegar, ela extrapola os limites e privacidades da
a família.
O Estado poderia se preocupar ma
ais com as crianças e adolescentes que agridem de maneira muito severa os nos
ssos mestres.

Obrigad
do!

Palm
madinha

(Enviada por lore
enilucas@upf.br - Passo Fundo/R
RS em
26/07/10 às 18
8h16)

Eu penso que não precisaria haverr uma lei sobre issso. No entanto, quando eu era criança,
c
apanhei muito. Tive surra
as horríveis de
fica
ar marcas nas miinhas pernas. Qu
uem fazia isso erra meu pai. Hoje, depois de muita
a terapia, entend
do que ele també
ém foi educado
desssa forma. O que não justifica, ma
as era o jeito dele
e mostrar pra mim quem estava no comando. Qu
uando eu tinha 14
4 anos, arranjei
um jeito de sair de casa.
c
Voltei nova
amente depois de
e 14 anos, claro que vinha uma vez
v por mês. Mas eu tive que aprrender a gostar
do meu pai, porque antes
a
tinha medo
o dele. Hoje tenho
o uma relação muito
m
boa com ele
e, amo meu pai d
de coração. Foi uma
u
grande luta..
Não conccordo com nenhu
um tipo de violên
ncia.
Penso que precisa ser repensado muitas coisas, tais como o pap
pel da família e o papel da escola
a. A escola está absorvendo
a
r
responsabilidade
e que não é dela.. Sei que as famílias hoje têm difficuldades de colocar limites.

Re: Palmadinha

(Enviada por lparasmo@uol.com.br - são paulo em 27/07/10
2
às 10h57)

Concordo com você
v
e ainda acrrescento que não
o cabe ao Estado
o a educação doméstica/ familiarr e sim aquela da
as escolas. Vejo
esta iniciativa do
d congresso como um deslocam
mento da função do estado, interfferindo num cam
mpo de ação que não é o seu e,
pior, deixando de pensar e atuar na questã
ão maior da Educcação que cabe a
ao Estado.

Re: Palmadinha

(Env
viada por joao de
e deus - itapipocca em 27/07/10 às
à 21h33)

Manda o estado
o cuidar de suas obrigações,não
o
m
mete
o bico onde
e não lhe cabe,a
a condição do bra
asileiro é das pio
ores,a sociedade
é tão carente
e,tudo tem que se
er mudado.Prime
eiro tem que dar condições ao po
ovo,para depois impor suas leis.A
Acho infeliz a
colocação
o desta lei.Palma
adas de forma co
onsciente é bem melhor que bala
a perdida.

Qual é a sua opinião?

(Enviada por Site em 23/0
07/10 às 16h48)

Palm
mada educa? Essse é o tema do Sala
S
de Notícias da
d próxima terça
a-feira, que vai fa
alar sobre o proje
eto de lei que mo
odifica o Estatuto
o
da
a Criança e do Ad
dolescente em seu
s artigo 18. Pelo novo texto, fic
ca vedado aos pa
ais usar castigos corporais de qua
alquer tipo da
edu
ucação dos filhoss. Alguns setoress da sociedade acham
a
que é inte
erferência demaiss do Estado na vvida familiar do cidadão. Outros
acredita
am que já era horra de acabar com
m a cultura da pa
almada pedagógiica.

Re
e: Qual é a sua opinião?
o

(Enviada por carlos assis - são paulo
o em 26/07/10 às 10h36)

Decerto um pai e uma mãe
m batem numa
a criança somente
e quando são ob
brigados
Nunca cu
ulpei os meus pa
ais pelos tapas que tomei
eu merec
ci mesmo

p
portanto
para tudo
o existe um limite
e
Evito perderr a paciência
Acho
o que esta lei é completamente
c
inutil
Se alguém passa do lim
mite, chegando a maus tratos,vio
olência exagerad
da ,etc,
já tem lei para isto
Eu sei o que vai aco
ontecer com esta
a lei
M
Mais
crianças aba
andonadas na rua
Mais trombadinhas,
Mais filhos bate
endo nos pais.
Mais clientes nos
n psicologos
Eu tenho bom
m senso e sei com
mo devo tratar oss meus filhos.
Não é se
er machista ou qu
ualquer coisa do
o genero,
a mesma
m
opinião te
em a minha mulh
her.
Se o governo quer cuidar dos meus filhos,ccom esta lei
então elle faça uma lei que os sustente ta
ambem.
O governo não dá educação que pre
este
O governo não dá
á casa para mora
ar
O governo
g
não dá assistencia
a
médiica
O governo
g
não dá esportes
e
para tod
dos
O governo não
o dá recreação
O governo não dá alimentação
carlos
s assis
fregues
sia do ó
são pa
aulo sp
02758
8-010

Re
e: Qual é a sua opinião?
o

(Enviada por lparasmo@uol.com.br - são paulo em 27/07/10
2
às 11h09)

Inicialmente sou
u contra um lei que interfira na ed
ducação familiar pois isso aparen
ntemente delega ao Estado uma função que não
é a sua. entretanto, a expressã
ão "castigo corpo
oral" não combina
a com educação
o infantil. Creio qu
ue se o assunto for inserido de
modo claro, tra
ansparente, não dando margem à idéia de desloc
car/delegar ao Estado a função e responsabilidad
de dos pais na
educação, ma
as, ao contrário, se
s for colocado um
u limite bem de
efinido do que ve
enha a ser um ca
astigo corporal (que não é uma
palmada!), isso possa contribu
uir. O próximo pa
asso a se pensarr é no que isso po
ode gerar de fisccalisação e contrrole do público
sobre o privado, e se is
sso é benéfico ou não.

Re
e: Qual é a sua opinião?
o

(En
nviada por Renan
n Rodrigues - Ma
aceió-AL em 27/0
07/10 às
21h20)

Discutimoss sobre essa posssível lei hoje na faculdade de Dirreito aqui em Ma
aceió, e numa ráp
pida pesquisa na
a sala 98%
discordaram
m desta lei.
Uma coisa é palmada da educaçção, sem violênccia e sem raiva, outra
o
coisa é o esspancamento e q
que já existe lei para
p
tratar sobre
isso que é o ECA.
Não cabe ao Esttado a educação
o dos nossos filho
os, cabe sim a fis
scalização dos programas
p
de TV
V, do espancame
ento, do combate
e
a pedoffilia etc.
Abra
aço!
Renan Rodrigues
R
Mace
eió-AL

Re
e: Qual é a sua opinião?
o

(Env
viada por ana paula - rio de janeirro em 27/07/10 às
à 21h28)

Palmada não educa,
e
provoca como
c
qquer violê
ência a intimidaçã
ão e o medo na cça.O
c
exemplo e o diálogo sim que traz limites.
Qual é linha parra decidir se a cçça sofre menos ou
o mais com uma
a palmada, um beliscão, um tapa
a, um xingamento
o?Alguém gosta
de apanhar?
a
Então pq podemos batter?
No ECA não consta explicitamente que castigo
o físico e tratame
ento humilhante é violência, este termo não constta no ECA, por

isso esta lei vai aperfeiçoá-lo.
No
o ECA,consta que é dever do Esttado, como da so
ociedade e da família zelar pela p
proteção das cça
as.
Se preocupa
ar com as cças qu
ue sofrem violên
ncia dentro de suas casas é tão im
mportante quanto
o zelar para que as cças não
trabalhem em
m idade precoce, não esmolem no
os sinais, etc.
Ana Pa
aula-RJ

Prog
grama
a Mais
s Voc
cê – Tv
v Globo
Você
ê é a favor
f
ou co
ontra a Lei da Pa
almad
da?
28/07/2010 – Prrogra
ama Mais
M Você
V
maisvoce..globo.com/M
MaisVoce/0,,MUL160954
46-10345,00-VOCE+E+
+A+FAVOR+
+OU+CONTR
RA+A+LEI+D
DA+PALMAD
DA+MAIS+VOCE+OUVE
E+OPINIOES
S.html
http://vide
eo.globo.com
m/Videos/Player/Entreten
nimento/0,,GIIM1308422-7
7822VOCE+E+
+A+FAVOR+
+OU+CONTR
RA+A+LEI+D
DA+PALMAD
DA,00.html

Você é a favor ou contra a Lei
L da Palm
mada? Mais Você ou
uve opiniõe
es

No dia 14 de julho
o o projeto da
d Lei da Pa
almada foi enviado
e
pello presidentte Lula ao Congresso.
C
ar o artigo 18 do Estatu
uto da Crian
nça e do Ad
dolescente, que diz: "fic
ca proibido
O objettivo é altera
o uso de
d castigos corporais de
d qualquerr tipo na edu
ucação doss filhos. O ca
astigo corpo
oral é
definido como ‘açã
ão de naturreza discipliinar ou punitiva com o uso de forçça física que
e resulte
u adolescen
nte’”.
em dorr ou lesão à criança ou

ue os pais acham
a
disso? Qual a diferença
d
en
ntre a tradiccional “palm
madinha” e
Mas o que será qu
os mau
us tratos? Para
P
falar so
obre o assu
unto, Ana Maria converrsou com o advogado Pedro
P
Pereira
a, que é me
embro da co
omissão de Direitos Hu
umanos e Assistência
A
JJurídica da Ordem
dos Ad
dvogados do
o Brasil e co
oordenadorr executivo do Centro de
d Defesa d
da Criança e do
Adolesscente. “A essência do projeto é o fortalecime
ento da fam
mília. Mas ne
enhum juiz vai
interferrir no projeto educacion
nal dos paiss”, disse.

A apresentadora também quis conversar com o casal Sueli Montanaro e Mário Sérgio
Barbosa, que não veem mal em dar uma palmadinha nos filhos de vez em quando. Eles são
casados há 20 anos e têm três filhos. “É importante impor limites. No caso da palmada, ela só
deve ser usada em casos extremos, claro. A criança sempre testa e mede força com os pais”,
falou Mário.

Por sua vez, os filhos do casal contaram que são a favor da palmada. “Os filhos têm que
seguir o
caminho que o pai quer. Mas não pode ser uma humilhação”, disse João Montanaro.

28/07/2010

http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI15816315046,00-POR+QUE+AS+PALMADAS+NAO+EDUCAM.html
Por que as palmadas não educam
Especial reúne argumentos de educadores, psicólogos e outras personalidades
Raquel Temistocles

A CRESCER acredita que é possível educar sem bater. Mas qual o problema, afinal, em dar uma palmadinha vez ou
outra para impor limite? Convidamos diversos especialistas para responder essa questão.
O primeiro deles é Márcia Oliveira, coordenadora da rede Não Bata. Eduque. Para ela, “ao bater em uma criança, ao
utilizar castigos físicos, é ensinado que esse método pode ser usado em várias situações. Quando ela estiver frustrada,
ou quando um amiguinho não fizer o que ela quer, ela vai reproduzir esse ato de violência, porque aprendeu assim”.
A coordenadora também afirma que a violência utilizada para disciplinar os filhos se reproduz, muitas vezes, nas
escolas, na forma de bullying, por exemplo. Para educar é necessário ensinar com bons exemplos. Veja alternativas à
palmada em nosso especial Palmada, não!
Siga @crescer no Twitter e fique por dentro das últimas notícias do site, vídeos e promoções!
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Especia
al Palma
ada: Você bate no seu fillho? Veja outras
s opções
s para
impor liimites
Projeto de lei que proíbe
e o castigo fíísico foi apre
esentado nes
sta quarta (14) ao Congre
esso pelo presidente
Lula. Em disscurso, ele defendeu
d
o diálogo
d
em ve
ez da palmad
da na criação dos filhos. Veja por que
CRESCER sempre defe
endeu que ba
ater não é um
ma forma de
e educar
Redação Cresccer

No ano em que
q o Estatuto da Criança e do Adolescen
nte (ECA) com
memora 20 anos, finalmente
e entra em dis
scussão no
Congresso um projeto de lei
l para coibir a prática de castigos
c
corpo
orais em criançças e adolesccentes. Aprese
entado nesta
quarta (14) pelo
p
presidente
e Lula, o proje
eto acrescenta
a ao ECA um artigo
a
que con
ncede a eles o direito de serem cuidadoss
e educados pelos
p
pais ou responsáveis sem castigo corporal
c
ou tra
atamento crue
el ou degradan
nte – definido, pelo texto,

como qualquer tipo de conduta humilhante. “Todo mundo sabe que o tempo da palmatória não educava mais do que o
tempo da conversa. Ninguém quer proibir a mãe de ser mãe, queremos apenas dizer que é possível fazer as coisas de
forma diferenciada”, afirmou Lula durante cerimônia de apresentação do projeto.

De acordo com informações da Agência Brasil, há penalidades previstas para o pai ou responsável que bater em uma
criança, como encaminhamento a programas de proteção à família, orientação psicológica ou, se for o caso,
encaminhamento do filho a tratamento especializado. Que outras mudanças esse projeto vai trazer à sociedade que, de
um modo geral, acha que a palmada é um meio de educar? Os pais vão ser presos se baterem em seus filhos? Ou vão
poder dar um tapa vez ou outra? Ainda não sabemos. Mas a iniciativa pode mudar o jeito de pensar das famílias
brasileiras.

10 perguntas sobre palmada
Violência não é a melhor saída para impor limites. Veja como educar as crianças sem perder a razão
Bruna Menegueço e Cíntia Marcucci

Se você acha que um tapa no seu filho vai fazer com que ele aprenda sobre limites e respeito, mude de atitude já! A
seguir, veja respostas para as dúvidas mais comuns sobre o assunto e, ainda, opções que vão além da palmada para
impor limites mesmo nos momentos mais difíceis.

1 - O tapinha carinhoso deve ser considerado agressão?
O contato físico entre filhos e pais é fundamental. Nesse caso, você deve ter bom senso e analisar a situação. O tapa
representa uma violência, a criança sente dor. Se esse for o caso, o tapa deve ser considerado uma agressão. Do
contrário, se o contato faz parte de uma brincadeira, é leve e não incomoda, tudo bem. Mas o tapa pode ser um gesto
mandatório e nem sempre os adultos percebem a força exercida. Na dúvida, não faça.

2 - O que a criança sente quando está apanhando?
Depende da idade. De um modo geral, a criança se sente agredida e não consegue relacionar o motivo da violência ao
que fez para provocar aquilo. Ele sente medo e isso pode gerar traumas, afinal, ela está apanhando por um motivo não
compreendido.

3 - Como a palmada se forma na memória do adulto?
Ninguém tem lembranças boas de um tapa. Mas como ele vai ser registrado na memória definitiva, varia de acordo com
o vínculo afetivo estabelecido com os pais.

4 – Nesse caso, a palmada pode se transformar em algo aceitável, ou seja, um valor da família?
Sim. Antigamente, a palmada era usada como instrumento de educação de forma habitual. Dessa forma, o adulto pode
entender que só é possível educar dessa forma, transmitindo os valores de violência e agressão para futuras gerações.

5 - Na minha casa, fui criado à base de palmada e hoje não tenho traumas. Por que, então, ela pode ser
prejudicial ao meu filho?
Se você pensar dessa forma, deve voltar a assistir TV em preto e branco, andar com carros antigos, usar as roupas fora
de moda. O mundo evoluiu em todos os sentidos, principalmente na forma de educar, que é a base da sociedade. Além
disso, é impossível prever como um tapa será recebido por uma pessoa. Há quem seja mais tolerante e outros que
sofram mais. Quem vai querer pagar para ver se isso causará problemas no filho, se existem outras maneiras de
educar?

6 - Por que bater não educa?
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 a autoridade. A
força física de um adulto é maior e se amplia nos momentos de raiva. 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 e desenvolver a capacidade de dialogar e explicar as coisas para a criança sem violência. Afinal,
ela é capaz de entender mais do que se imagina. Além disso, depois de bater muitos pais se arrependem. Essa atitude
contraditória não é positiva para a criança.

7 - Quais são as consequências da palmada para vida da criança?
Em primeiro lugar, a criança primeiro não entende por que está apanhando. Pode sentir raiva do adulto e aprender que
a força é um meio aceitável de conseguir o que quer. Além disso, para descontar o tapa que levou dos pais, vai bater
nos amiguinhos. O adulto não tem moral para dizer que isso é errado, as referências da criança ficam, portanto,
confusas. Para piorar, após a agressão, ela vai remoer coisas antigas, trazer à tona mágoas de quem o agrediu e até
mesmo querer se afastar do agressor.

8 – Ela pode, ainda, ter outros problemas no futuro?
Sim. A criança que apanha também pode ter dificuldades para respeitar autoridades e receber ordens, já que era

controlada pela força física. Ela obedecia para não apanhar ou somente depois de levar uns tapas. Assim, na ausência
do castigo físico, perde as referências de até onde pode ir.

9 - Como agir em situações em que as crianças tiram os pais do sério ou ultrapassam limites, como birras e
escândalos em lugares públicos?
A questão é colocar os limites claramente para as crianças antes, conhecer bem os seus filhos. Tapas não são capazes
de corrigir as falhas na educação. O diálogo, a explicação de que aquilo não é certo, com carinho, é mais eficiente. Pois,
dessa forma, a criança compreende melhor. O tapa só vai estancar uma ação que provavelmente irá se repetir.

10 – Em vez de bater, tem problema gritar com a criança?
Sim. Substituir os tapas por gritos também não adianta. É um tipo de agressão verbal, por isso, tem praticamente o
mesmo efeito da violência física.

Fonte: Kátia Teixeira, psicóloga da clínica EDAC (SP), Cacilda Paranhos, especialista contra a violência infantil do
Laboratório de Estudos da Criança (Lacri), do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP)

Já para o castigo!
A palavra impressiona, porém nem sempre é sinônimo de dor física. Repreender o filho por causa de uma
desobediência dá limite
Patricia Cerqueira

Castigo resolve? Há uma polêmica, mas as mães garantem que sim, embora muitas evitem usar esse termo. De fato, a
palavra assusta mais do que a medida. Muitos especialistas preferem falar em sanção, impedimento, conseqüência,

responsabilização. Relutam em usar "castigo" porque, dizem, ele traz à mente a imagem de punições físicas - como a
palmatória usada para disciplinar alunos e filhos no passado.

Aqui não se está falando de palmada, beliscão, tapa, sova, xingamento - isso tudo está realmente fora de cogitação. E,
sim, daquele castigo definido pelo Dicionário Houaiss: pena ou punição que se inflige à pessoa..., observação sobre um
erro ou uma falta; repreensão, admoestação. Ou seja, o clássico ficar sem TV quando a filha foi além do limite. "Mando
o Davi para o quarto quando não obedece. Ele vai e se toca de que fez algo nada legal. Volta. Pede desculpas e diz que
me ama", conta a atriz Érika, mãe de Davi, de 4 anos e 9 meses. Pode soar horrível, mas punir, nesse sentido, é
educar. "Com a intervenção dos pais, a criança aprende a se socializar. Começa a ter noções de moral e ética", afirma a
filósofa e mestre em educação Tania Zagury, autora de 12 livros sobre educação de criança, entre eles Limites sem
Trauma. Tania evita a palavra castigo. Segundo ela, a criança não consegue perceber que esse foi o último recurso dos
pais, que ela já teve a chance de obedecer, mas como não conseguiu, essa é a conseqüência para sua atitude.

Falar antes de agir
Castigar é deixar o filho sem algo que ele realmente aprecie, com a intenção de que, sentindo falta, não repita a
travessura. O objetivo é mostrar que seu comportamento foi errado e não deve repeti-lo. "Nesse sentido, o castigo de
fato dá certo, faz a criança parar, mas não impede que ela repita depois", avisa Neide Noffs, psicopedagoga e
professora da Faculdade de Educação da PUC-SP. Ou seja, traz o efeito desejado pelos pais. Alguns educadores,
porém, acreditam que ele não traz benefícios no futuro. Para eles, os pais precisam respeitar a criança e, para ensinála, não precisam punir. "A punição elimina o comportamento indesejado, mas a longo prazo não educa, não ensina",
explica Maria Guimarães Drummond Grupi, psicóloga e pedagoga. Favorável em impor limite com diálogo firme, ela diz
que a punição só refreia o comportamento. Não vai além disso.

Difícil mesmo é os pais não ficarem extenuados. Fala-se uma, duas, três, quinze vezes e o filho continua repetindo o
comportamento. Só que nem sempre a criança volta à ação condenada para desafiar os adultos. "Principalmente as
pequenas: elas fazem porque não tem logicidade, ou seja não, entendem causa e efeito de forma clara. E, como vivem
num mundo egocêntrico, em que tudo funciona para elas e por causa delas, agem por instinto, sem pensar no outro",
explica Neide. Às vezes, elas também repetem o comportamento porque são curiosas, estão pesquisando o mundo.
Mostrar o erro não garante aprendizado na hora. "E essa incapacidade da criança pequena não é falha da educação",
acalma Neide. Faz parte do processo de aprendizado dela sobre o mundo. Só não se pode achar que está tudo bem.
Em qualquer faixa etária, a criança precisa aprender que há comportamentos que são aceitos e outros não. Que há
coisas que ela pode fazer e outras não. O resultado leva tempo. Os pequenos não nascem sabendo como se controlar.
Por isso, a autoridade tem de vir de fora, dos pais.

Quando começar?
As medidas, sanções e afins costumam surgir depois que os pais explicaram, conversaram, gastaram o léxico.
Disseram 'não faça isso', 'pára', uma, duas, três vezes. Colocar para pensar, perder algo de que gosta muito, ser
retirada do ambiente costumam ser as medidas preferidas pelos adultos. Só que para cada idade deve-se adotar uma
estratégia. A partir dos 2 anos, quando a criança aprende a falar 'eu' e a notar o amigo, em geral, aparecem as
mordidas, as agressões. "Nesses momentos, ela deve ser fisicamente contida e avisada de que o que fez não foi legal",
explica a educadora e psicóloga Maria Cristina Meirelles Cruz. Isso também é uma sanção. O que não dá é colocar uma
criança de 1 ou 2 anos para pensar. Ela ainda não consegue perceber que sua atitude não foi adequada. Mesmo as de
3 ou 4 anos se assustam mais do que "pensam" quando ficam sozinhas, mesmo que seja por três minutos, de porta
aberta e junto aos brinquedos. Por isso, pode ser mais eficiente retirar algo de que elas gostem. Mas a partir dos 7 ou 8
anos, a criança começa a perceber com mais eficiência que pode perder coisas legais porque não agiu adequadamente.
E o mais importante: para que o castigo seja educativo, a criança precisa entender a relação entre o que fez e a

conseqüência desagradável que tem de enfrentar por causa disso. Cada família, porém, conhece o próprio filho e
escolhe o momento e o método mais eficiente dependendo do perfil da criança. Não adianta cortar passeios daquela
que não se importa em sair de casa, por exemplo.

Gelo de mãe
Na opinião de Maria Grupi, a mãe dar uma "gelada" no filho mesmo pequeno é uma punição eficiente. "Demonstrar,
com voz firme, que não gostou da atitude dele dá muito certo", garante ela. Os pais não devem demonstrar que estão
transtornados e muito menos se sentir ameaçados pelo filho. É preciso ter claro que quem está no comando são vocês.
Perder a atenção da mãe já é um grande castigo, seja o filho pequeno ou grande. As sanções, ensinam os educadores,
devem ser imediatas ao erro, de curta duração , e é preciso explicar a razão. "Só cuidado com a verborragia, muito
comum em tempo da cultura de não bater", avisa Maria Cristina. A atenção da criança é curta. Se você alongar as
explicações, ela "perde contato com a torre rápido". Além disso, é importante distinguir as situações que merecem
punições mais contundentes. Nem toda desobediência é motivo para pensar no quarto. Mas toda insubordinação
merece um chamado de atenção. "Vejo o castigo como uma forma eficiente de dar limite, desde que não seja sempre",
diz a psicóloga Beatriz. Ela começou a impor sanções quando Luiza não atendia aos pedidos da mãe, desafiando-a. E
esse desafio ainda a colocava em risco. Pondere a situação para não agir num dia em que você está sem paciência
porque depois bate a culpa. A cardiologista Fernanda assume: "Dói o coração ouvir o choro da Giuliana no quarto". Se
percebeu que errou na mão, vale pedir desculpas ao filho e até dizer que ele não merecia ficar de castigo, se for o caso.

Educar não é mesmo tarefa fácil. Filho desafiar as regras está dentro da normalidade. Anormal seria se a criança
aceitasse passivamente o primeiro não dos pais ou nunca obedecesse. Se esse não é o seu caso, saiba que nada será
para sempre. Essa é só mais uma fase dentro do complexo e apaixonante desenvolvimento infantil.

Punição na escola
Não é só em casa que as crianças sofrem punições. Na escola, também podem perder algo quando desrespeitam as
regras do grupo. Podem ficar fora da roda de uma discussão, sair da classe, perderem o horário do lanche. Depende do
perfil de cada escola. Até as chamadas democráticas fazem os combinados que todos têm de cumprir. "Na escola onde
trabalho, quando as crianças estão fora de si, recorremos às sanções. Além disso, fazemos massagem, para tentar
trazê-las de volta ao eixo", diz Maria Cristina Meirelles Cruz. A desobediência costuma aparecer cedo na vida das
crianças. Até por volta dos 3 anos, elas não têm noção do que seja regra e infração. Por isso, vivem cometendo várias
delas. Em casa e na escola. Conversando e sendo punidas, quando for o caso, vão entendendo as normas de
convivência da sociedade.

O mundo contra a palmada
Países instituem leis que proíbem qualquer tipo de agressão física como instrumento de educação

Raquel Temistocles

Educar os filhos uma tarefa complicada para qualquer pai, no mundo inteiro. Uns preferem conversar quando a criança
faz algo de errado, outros partem para a "palmada educativa". Este tipo de punição parece inofensivo, mas, na verdade,
causa danos permanentes ao seu filho. É por isso que, no Brasil, uma lei que proíbe a punição corporal como forma de
educação está sendo discutida. Alguns países, no entanto, já estão na frente e tem uma política rigorosa sobre o
assunto.

A Suécia foi o primeiro país a proibir qualquer punição às crianças em 1979. A lei estabelecida diz que “As crianças tem
direito a cuidados, segurança e uma boa educação. As crianças devem ser tratadas com respeito pela sua pessoa e
individualidade e não podem ser submetidas a castigos corporais ou qualquer outro tratamento humilhante”. Já em
Portugal, a lei foi aprovada em setembro de 2007 e proíbe castigos corporais e maus-tratos psicológicos.

Também em 2007, o Uruguai aprovou uma lei que proíbe toda e qualquer punição corporal de crianças ("Proyecto de
Ley Sustitutivo - Prohibición del castigo físico"). Antes, o Código Civil do país previa que os pais poderiam “corrigir”
moderadamente as crianças, sem especificação sobre agressões físicas ou psicológicas. Mas o Código Civil atual do
Uruguai reconhece o direito das crianças de não serem castigadas fisicamente.

No Canadá, há uma longa história de discussões sobre a proibição das palmadas em crianças. O artigo 43 da
Constituição Penal canadense, de 1892, prevê que pais, professores e tutores podem usar uma “força razoável” para
disciplinar as crianças. Em 2004, foi apresentado o projeto de lei chamado “Bill S-209” que visava eliminar o artigo 43 da
Constituição e permitia que os pais pudessem usar a força em situações muito específicas - como uma pequena
palmada na mão para evitar que uma criança faça algo perigoso. Mas a palmada de rotina com o intuito de disciplinar e
como castigo premeditado não seria permitido. O projeto foi aprovado pelo Senado em junho de 2008, só que para virar
lei ainda é necessária a votação do Parlamento.

Já nos Estados Unidos, não há leis específicas sobre o uso das palmadas pelos pais na educação das crianças. A
proibição da punição corporal, chamada em muitos países de “lei antipalmadas”, existe em 26 países, entre eles Israel,
Costa Rica, Espanha, Venezuela, Grécia, Alemanha, Dinamarca e Nova Zelândia.

Fontes: CBC News; Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children

Dá para amar uma criança difícil?
Seu flho é aquele que se irrita facilmente e dá sempre escândalos que nem você entende. E você, muitas
vezes, sente raiva. Tudo bem: é possível, ainda assim, ser um bom pai ou boa mãe

Cristiane Rogerio

Quando eu era criança, odiava ir à freira livre. Não suportava o barulho, os feirantes gritando, os carrinhos disputando
espaço, as frutas caídas no chão, desperdiçadas, o tumulto nas saídas. Posso ter sido classificada como uma criança
do tipo "fresca", mas o fato é que eu sofria. Não chegava a fazer birra, nem nada, mas era um sacrifício suportar aquilo
tudo. Até hoje, o barulho me incomoda. Precisei me tornar adulta para aceitar que isso poderia ser uma característica,
não um capricho.

Crianças que reagem assim exigem uma dose a mais de paciência dos pais. Criar filhos é uma eterna descoberta de
sensibilidades. É como conhecer qualquer pessoa. Você vai convivendo, sentindo o que a agrada, do que ela não gosta
tanto, o que a deixa nervosa ou irritada, o que a deixa contente ou relaxada. Só que, vez ou outra, vem aquele berro,
aquele tapa na sua barriga, uma cara enfezada, uma braveza que você não entende onde pode ter nascido! Haja a tal
paciência. E essa virtude, sabemos, é artigo um tanto raro entre os pais de hoje. Por inúmeros fatores: a correria de ter
de administrar pressões de trabalho e filhos, o ritmo frenético da cidade grande, a saudade e a culpa por não estar
gastando tanto tempo quanto gostariam com as crianças. Você alguma vez já teve um embate com seu filho a ponto de
desejar que a segunda-feira chegasse logo para você correr para o trabalho? Sim? Não se culpe. Sentir raiva ou
simplesmente não querer lidar com aquilo naquele momento é normal. Muito normal.

Culpa de quem
Mas será que essas situações fazem com que os pais amem menos os filhos em determinados momentos?
"Sentimentos vêm e vão, variações afetivas são normais. Os pais não devem se apegar ao que não podem controlar.
No entanto, eles devem se culpabilizar, sim, em como refletem esse sentimento no trato com os filhos", diz Yves de La
Taille, professor do Instituto de Psicologia da USP. É aquele conceito básico: pode sentir raiva, mas não precisa bater.
Quando os pais se permitem sentimentos ruins podem entender melhor e elaborar uma forma mais saudável de
vivenciar os conflitos. "Bom pai ou boa mãe não é ser alguém amoroso com os filhos 24 horas. É ser justo, generoso,
respeitoso, educando sempre", afirma Yves. Ufa.
Especialista em casal e família, a terapeuta Daniela da Rocha Paes Peres acredita que o mais relaxante para os pais é
evitar a sensação de derrota. "Esse sentimento de raiva, de achar que não gosta mais dos filhos é o ápice de uma crise.
Mas não quer dizer que a partida está terminada, que você não o ama mais. Este é o ponto de parar e retornar ao
equilíbrio. E, a partir daí, procurar uma solução."

Para ela, a criança difícil pode estar sinalizando justamente o que não vai bem dentro de casa. "Por vezes, é uma forma
mais pungente de pedir atenção, amor. Outras, um desafio à autoridade dos pais." Ela não nega que pode ser uma
característica da criança. Pois este é justamente o ponto principal para a educadora norte-americana Mary Sheedy
Kurcinka, de Minnesota. Diretora do Parent Child Help, um serviço para atendimento a pais, é autora de best-sellers
como Raising Your Spirited Child (algo como Educando seu Filho Impetuoso). Esta tradução livre talvez tenha pouca
importância aqui. O interessante é o significado. Kurcinka usa o termo para denotar essa característica, atribuindo-a,
inclusive, à variação genética de cada pessoa. Dessa forma, entende que ela deve ser, acima de tudo, compreendida. E
que chegar a este ponto é o melhor para todos. Inclusive para o bem-estar dos pais. "Quando começar a ficar chateado,
distancie-se do problema ou respire fundo. Diga a si mesmo: ‘Meu filho está perdendo a calma, mas eu não tenho de
perder também’", diz Mary Kurcinka (veja mais em entrevista na página seguinte).

O outro
De qualquer interpretação, o "conselho" é um só: ouça a criança. Mas ouça de verdade, com calma. Algumas vezes,
terá de ler na criança o que ela não consegue dizer, interpretar mesmo. Ela talvez não consiga explicar, mas sempre dá
pistas. Pois seja por razão genética, seja por um comportamento temporário ou por falta de limites, são os pais que irão
ensinar a criança como ela deve lidar com os sentimentos de rejeição, raiva, irritabilidade e outros conflitos inerentes a
qualquer passagem pelo planeta Terra. É papel dos pais ensinar os filhos "difíceis" a lidar com suas próprias
características, para serem socialmente possíveis.
"Os pais têm de conhecer o estilo da criança. Entender, aceitar, flexibilizar as expectativas e, quem sabe, modificar. É
aprender a conviver com eles, pois padrão de educação não existe mesmo. Cada família tem seu jeito de impor regras.
Não compare a sua com outras", afirma a psicóloga Simone Savaya.

Isto e aquilo
Quando se trata de uma criança com comportamento hostil, daquelas que dão trabalho mesmo, show em público, é fácil
colocar aquele monte de adjetivos. "Ela é assim mesmo", "não pára quieta", "é difícil de lidar". "O ato de rotular deve ser
evitado, principalmente porque crianças mudam", diz Yves de La Taille. Rotular pode ser até perigoso. "Criança se
apega demais ao que é dito a ela. Se incorporar, pode fazer do adjetivo, realidade."
Apontar somente os pontos negativos da criança não é bom para ninguém nessa história. Fica aquele ciclo de
pensamentos ruins, ar de fracasso, ar de que não dá para ser de outro jeito. Resultado: a criança fica mal e os pais, pior
ainda. Por isso, é o caso de olhar para o que ela tem de bom. Não ficar atento somente ao que os filhos fazem de
errado. Mude o foco, converse com outros pais, sugira outras coisas para fazerem juntos, descubra algo de que eles
gostem muito.
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Só um tapinha
t
não dói.. Será?
Confira o qu
ue diz a espe
ecialista sobre pais que insistem em bater nos filh
hos no lugar de educar

Rita Calegari

Quem quando criança não tomou um tapa dos pais? Eu tomei alguns, até porque era uma criança comportada e não
dava muito trabalho. Também tinha tanto medo que meus pais me batessem que criava o menor número de situações
possíveis para ganhar esse tipo de castigo. Mas eu confesso: fiz muita coisa escondida – algumas até perigosas – sem
que eles desconfiassem. Funciona assim, quando usamos a ameaça no lugar do diálogo.
Um tapa educa? Duvido. Se bater educasse, o mundo já seria um lugar muito melhor.

O tapa intimida, dá medo, mostra quem é o mais forte. Bater reprime, não educa. Bater encurta a conversa – mata a
possibilidade de que o diálogo exista. Bater cala a boca da discussão e desperta a mágoa.

Educar é ter trabalho. É suor e insistência. Educar não toma atalhos, nem abrevia conversas. Educar as estimula.
Quando educamos, preparamos a criança para ser um cidadão. Um cidadão que fará parte da sociedade e deve
contribuir para que essa seja um lugar mais justo e digno. Para que a sociedade seja assim, respeitar a autonomia,
fazer o bem e justiça são valores necessários. A bioética discute esses valores há anos. Na escola, seu filho já deve ter
ouvido falar disso. E, em casa, ele estará ouvindo sobre o quê? Se você acha que se educa uma pessoa com castigo
corporal, seu filho está aprendo a intolerância, a injustiça, a brutalidade. Quando ele crescer, vai usar essas ferramentas
para resolver seus problemas e conflitos com mais facilidade que uma criança que aprendeu o valor do diálogo.

O tapa faz pela educação o que a repressão faz na natureza. Impede com uma barreira o curso de um rio. Ele será
contido num primeiro momento, mas sua força se acumulará e, no tempo devido, o rio se revoltará e destruirá a barreira.
Com os filhos é igual. Você pode reprimir – porque eles são pequenos, vulneráveis e frágeis - e pode ser relativamente
fácil e rápido. Mas saiba que você está postergando o problema para o futuro. A criança cresce. E na adolescência, fase
natural de questionamentos, a criança tratada com repressão possivelmente vai se revoltar contra seus opressores.

Não tenha pressa para educar. Invista em atitudes que possam frutificar no futuro. Mostre ao seu filho que, apesar do
seu tamanho e força, você escolhe usar a inteligência. Nessa relação, o respeito mostra a ele o que o medo jamais
ensinará: a confiar nos pais.

*Rita Calegari é psicóloga do Hospital São Camilo (SP) e há 15 anos ouve em seu consultório histórias de adultos e
crianças. É mãe de uma adolescente que nasceu no mesmo ano da revista CRESCER, há 16 anos (e jura que tem o
primeiro exemplar em casa, de lembrança!)

confira também
•
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10 passos para lidar com a birra da criança. E não perder a classe
Converse depois que a criança se acalmar

Monica Brandão e Tamara Foresti

1. Por pior que seja o “espetáculo”, NUNCA, JAMAIS, em tempo algum bata no seu filho.
2. Antes de sair, previna-se de possíveis contratempos. Se vai ao supermercado, fale que a criança tem direito a
escolher dois doces, por exemplo.
3. Não ceda às manipulações. Mostrar que birras não dão resultado é um jeito de desestimulá-la a repetir a cena.
4. Avise seu filho que só conversará com ele depois que ele se acalmar (e você também...).
5. Se precisar dar uma bronca na criança, espere ela terminar de espernear e explique por que está sendo punida. É
importante que ela entenda o que fez de errado e, para isso, precisa estar tranqüila para conseguir ouvir o que você tem
a dizer.
6. Não brigue com seu filho na frente de todo mundo; isso o fará se sentir humilhado.
7. Desvie o foco da criança. Mostre um objeto diferente, o cachorrinho passando na rua, o avião lá no céu... Use a
criatividade!
8. Algumas vezes, por trás da birra existe uma criança com fome, sono ou carente. Se for esse o caso, responda
pacientemente e faça um carinho. Às vezes, é só disso que ela precisa.
9. Simplesmente ignorar a birra também pode dar bons resultados. Respire fundo.
10. Se não tiver como conter o show no meio da loja, simplesmente pegue seu filho no colo e vá embora. Sem
escândalos. Ele vai perceber que não adiantou nada e você evita o constrangimento.
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Bater não educa

Chega de grito
Confira a entrevista exclusiva com o psicólogo espanhol Guillermo Ballenato, autor do livro "Educar Sin
Gritar",

Não bato, mas grito. Para o psicólogo espanhol Guillermo Ballenato, autor do livro Educar Sin Gritar (Educar Sem Gritar,
ainda sem previsão de lançamento aqui no Brasil), a reação dos pais focada em gritos virou uma forma de os pais se
comunicarem com os filhos, e isso apenas danifica a autoestima da criança. Leia abaixo a entrevista exclusiva para
CRESCER:

CRESCER: Quais são os valores básicos da educação?
Guilhermo Ballenato: Em uma sociedade tão complexa e competitiva, a educação com base nos valores tem um papel
essencial, porque são os pilares que permitem que o ser humano viva em sociedade. Os três considerados por mim
fundamentais são justiça, respeito e solidariedade. Esses três fazem com que o desenvolvimento da criança seja mais
equilibrado, dá mais confiança para elas e legitima a autoridade dos pais e educadores. Outro ponto importante é o
diálogo com a criança com base na escuta e na sinceridade. Uma relação afetiva garante segurança, permite a troca
emocional e enriquece.
C.: E como os pais podem demonstrar autoridade?
G.B.: A autoridade deve ser reconhecida baseada no exemplo, no diálogo e no reconhecimento, não no castigo ou nas
críticas. Por isso que eu digo que a tarefa de educar é um desafio estimulante que ainda está para ser descoberto por
muitas pessoas, especialmente os pais, educadores.
C.: Você acredita que o grito virou a nova surra? Por que isso é um problema?
G.B.: Os gritos tornaram-se, infelizmente, uma forma bastante comum de “educar” as crianças. É um sintoma de
insatisfação consigo mesmo e o reflexo de uma sociedade. Por isso, é tão urgente rever as nossas prioridades, sejam
elas o trabalho, bens materiais, família... Contribuir para uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária deve ser a
missão de uma vida inteira e a educação é a maneira ideal de fazer isso. Quem não tem tempo para gastar com seus
filhos enquanto eles são jovens deve saber que os anos não vão voltar e não podemos recuperá-los. Os gritos são um
mau exemplo e a conduta de vida do adulto educa tanto ou mais que a palavra. Alguns pais usam o grito como uma
rotina para se comunicar com as crianças. Isso é um tipo de abuso que tem consequências.
C.: Como o que, por exemplo?
G.B.: Os pais gritam por falta de paciência, pela sensação de impotência, pelo medo de perder a autoridade, porque
eles sentem a distância psicológica apesar da proximidade física com a criança. Só que os gritos fazem com que
percamos a autoridade. Se tivermos a razão, perdemos pela má educação. É um tipo de abuso que não deixa vestígios
físicos visíveis. No entanto, danifica a autoestima da criança. E muitos pais acabam se sentindo culpados. Devemos
acreditar que é possível educar sem gritos. Para fazer isso, temos de desenvolver nosso autocontrole. Não podemos
ensinar as crianças a controlar suas emoções, se nós
próprios não somos capazes disso.
C.: Os pais se sentem culpados por não passarem o dia
todo com os filhos por conta do trabalho. No entanto,
também estão mais cansados e explodem com mais
facilidade. Como administrar tudo isso?
G.B.: Vivemos em uma sociedade com muitos pais exaustos
e crianças que se sentem sozinhas. Para amenizar essa
situação, é necessário criar algumas estratégias para não
acabar gritando com as crianças nos momentos mais tensos
do dia. E devem ser adaptadas caso a caso. Volto a dizer
que, para algumas famílias, talvez a saída seja melhorar a
comunicação para prevenir e resolver conflitos. E isso requer
paciência e exige coerência no que se diz às crianças. Os
pais devem mostrar autocontrole, exercitar a paciência,
aprender a contar até dez antes de falar, ouvir sem
interromper, evitar dar sermões... Parece, mas não é
complicado. E os efeitos são tão benéficos que vale a pena
colocá-los em prática. Outro ponto que conta muito é o nível
de satisfação pessoal dos pais. Pais mais felizes tendem a
transmitir esse bem estar nas relações com os filhos.

C.: Como agir para garantir uma educação de sucesso?
G.B.: Devemos usar a empatia, senso comum e o diálogo. Buscar a razão e explicar, mas também ouvir e ser flexível.
Essa história de que rotina estraga é mentira. Criança precisa de regras, elas são necessárias para a convivência e
devem ser estabelecidas desde o início e fazê-las respeitar. Muitas crianças estão pedindo para ter regras claras. A falta
de normas gera confusão e insegurança nas crianças. No futuro, eles vão viver em uma sociedade que exige o
cumprimento das leis e precisam se acostumar! O mais importante é que devem ter sentido e devem ser proporcionais,
não definidas de forma arbitrária. A flexibilidade na exigência do cumprimento deve ser gradual. Inicialmente, é melhor
ser rigoroso, coerente e consistente.

comentários

Este espaço ainda não tem nenhum comentário cadastrado. Seja o primeiro

29.07.2010 - 15h03
Portal Terra
DA REDAÇÃO - Bastou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentar o projeto de lei que
proíbe a prática de castigo físico em crianças e adolescentes, para que o país desencadeasse
uma ampla discussão sobre o assunto. Mesmos nas rodas de debate informais, o tema não passa
indiferente.
Segundo o texto encaminhado, neste mês, ao Congresso Nacional, castigo corporal pode ser
compreendido como "ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que
resulte em dor ou lesão". A polêmica reside justamente aí, porque neste balaio, estariam incluidos
as chamadas "palmadas pedagógicas", beliscões e puxões de orelha.
A proposta visa alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - que completou 20 anos no
início de julho-, garantindo, também, aos menores de 18 anos, uma educação "sem tratamento
cruel ou degradante". Atualmente, o ECA aborda a questão dos maus-tratos, mas deixa de
especificar quais tipos de castigo não podem ser aplicados.
Coordenadora do projeto da campanha Não bata, eduque, Márcia Oliveira, considera que, se
aprovada, a lei será um marco ético.
-Há cinco anos, a Rede Não bata, eduque (formada por instituições e pessoas físicas), a
Secretaria Especial de Direitos Humanos e a Frente Parlamentar vêm trabalhando o tema. Agora,
para a apresentação desse texto, conseguimos apoio e adesão do Ministério da Justiça e do
Ministério do Desenvolvimento social e de Combate à Fome. São três ministérios que
encaminham essa proposta e dão aval, reforçando a necessidade de adequação legal. Quando
for aprovada, será um marco ético. É importante para as pessoas perceberem que, de agora em
diante, temos que buscar novos caminhos, que não é mais aceitável crianças apanhando.
Para Márcia, a resitência que parte da sociedade tem demonstrado em relação já era esperada.
- Estamos propondo uma mudança de percepção cultural. A gente acredita que uma educação
baseada em valores e, não na violência, no medo e na coação, ajude no desenvolvimento da
criança e do adolescente. São elementos tão arraigados na nossa cultura que a gente faz, muitas
vezes, sem perceber. Estamos plantando as sementes agora para que as próximas gerações
possam crescer sem essa prática.

Apesar de ser contrária à palmada, a filósofa e educadora, Tania Zagury, autora dos livros Limites
sem trauma e Educar sem culpa, não economiza críticas ao projeto apresentado por Lula. Na
opinião dela, a lei é "redundante, invasiva e inócua".
- Acho um jogo de cena. Na verdade, discordo de se fazer disso uma lei, o que não significa que
eu aprove a palmada. Mas considero que a lei é uma ingerência excessiva do Estado sobre as
decisões individuais. Claro que não estamos falando de espancamento. A agressão física é
passível de processo e julgamento, seja no filho, na esposa, no vizinho - comenta, referindo-se ao
Código Penal.
A especialista argumenta que, por ser de difícil aplicabilidade, a futura lei deverá ter pouco ou
nenhum efeito prático.
- A gente vê uma sociedade em que o roubo, a corrupção, a impunidade estão mais do que
caracterizados no dia-a-dia. Aí, vem com mais uma lei que só vai ficar no papel. Temos pessoal
qualificado para analisar isso? Quem serão as pessoas que vão julgar esses pais? Não há como
fiscalizar com decência. Mais uma lei para ficar no papel só serve para desmoralizar o Executivo,
o Legislativo e o Judiciário.
A psicóloga e psicanalista Teresinha Costa, que escreveu o livro Psicanálise com crianças, é outra
que vê exagero na iniciativa. Para ela, "uma palmadinha de leve, na hora certa, não tem problema
nenhum". Teresinha, no entanto, ressalta:
-Mas isso não deve ser uma regra. O importante é conversar com a criança. Pode até colocar de
castigo em uma cadeira. Mostrar que há autoridade também faz parte da educação.

Limite
A coordenadora da campanha Não bata, eduque explica que o projeto de lei não pretende colocar
em xeque a autoridade dos pais.
-Em momento nenhum, a lei diz que não é necessário definir limites. Toda criança precisa deles.
Mas isso deve ser feito sem uso de violência. É preciso estabelecer o diálogo, a cooperação, a
confiança, o companheirismo entre pais e filhos. Os filhos têm o dever de ter respeito pelos seus
pais. Não é disso que a lei está tratando, mas sim de proteger as crianças dessa violência.
A educadora Tania Zagury tem avaliação diferente:

- Daqui a pouco, haverá filho ameaçando denunciar o pai, usando isso para coagí-lo a fazer o que
quer. Já estamos em um momento de falta de limite. Realmente, isso me preocupa bastante.
Tania aponta outros possíveis problemas que a "lei da palmada" provocaria.
- E se um pai é chamado três, quatro vezes e tem que faltar o trabalho para ir a um júri, enfim, e
acaba perdendo o emprego por causa disso? E se esse pai é um reincidente? A lei diz que na
reincidência desse pai, ele pode receber até uma punição, que não seja chamar a atenção. E se a
criança ficar sem o pai e sem a mãe? O Estado está aparelhado para acolher a criança?
Márcia Oliveira, rebate, alegando que a ideia central da lei não é punir, mas educar. As
penalidades previstas para os infratores vão de advertência até encaminhamento a programas de
orientação psicológica e de proteção à família.
- Ninguém vai ser preso por isso. A não ser em casos extremos, como o da procuradora de
Justiça (Vera Lúcia Gomes), no Rio de Janeiro. É sempre no sentido de apoiar as famílias. Não é
interessante para o filho ficar sem os pais. Se há uma denúncia, o conselho tutelar vai fazer uma
visita. Não é uma diligência. São profissionais da área de serviço social, pedagogia, pessoas que
vão verificar o que aconteceu, conversar com as famílias. Confirmando que ocorre essa
dificuldade, o profissional pode fazer o encaminhamento para projetos de apoio. Tem toda uma
rede de atuação.14:19 - 29/07/2010
fonte: JB Online

http://www.zemoleza.com.br/noticia/1569593-educadora-lei-da-palmada-e-redundante-invasiva-einocua.html

CRIANÇA

A polêmica da palmada
A Europa debate uma lei para proibir os pais de bater nos filhos; franceses e
ingleses resistem em banir o tapa no bumbum
LUCIANACOELHO
DE GENEBRA

O Conselho da Europa lançou uma campanha para acabar com as palmadas, esquentando
um debate que divide a opinião pública europeia sobre como disciplinar crianças sem
afetar seu desenvolvimento psicológico e físico.
A mais proeminente entidade de monitoramento dos direitos humanos do continente quer
que os países proíbam na lei qualquer tipo de castigo corporal, inclusive as palmadas no
bumbum. Até agora já obteve garantias de 20 governos e promessas de outros oito de que
assinarão o compromisso.
Para os defensores da medida, qualquer tipo de punição que envolva violência física
degrada a dignidade da criança e viola seu direito à integridade -garantidos na Convenção
dos Direitos Humanos da ONU.
"Punições corporais mandam a mensagem errada de que você pode usar violência para
obter o que quer", disse à Folha por telefone Elda Moreno, do Conselho. "E fica mais difícil
impedir outros tipos de violência. Onde estará o limite?"
Moreno é assessora especial para o tema da vice-secretária-geral do Conselho da Europa,
Maud de Boer Buquicchio, que lançou oficialmente a campanha na última terça-feira em um
debate em Estrasburgo.
No evento, foi apresentada uma petição com assinaturas dos jogadores do Real Madrid, do
ex-presidente soviético Mikhail Gorbatchov, da rainha Sílvia da Suécia e da atriz italiana
Claudia Cardinale.
Apesar do apoio pomposo, no entanto, a proibição ainda encontra resistência da
população. Segundo Moreno, mãe de duas crianças, este é o maior freio à adesão dos
governos que ainda hesitam, como o britânico e o francês.
Ela lembra ainda que na Suécia, país pioneiro em proibir por lei as palmadas, em 1980, foi
necessária toda uma geração para mudar a mentalidade. "Uma pessoa confrontada com
essa questão primeiro tem de questionar a forma como foi criada e depois examinar seu
próprio comportamento como pai ou mãe", afirma. "Do ponto de vista psicológico, é muito
difícil lidar com essas questões."

A imprensa europeia agora desperta para o tema. "A campanha está ganhando impulso",
diz Moreno. No fim de semana, jornais franceses antes irônicos destacaram a questão. No
Reino Unido, a cobrança em cima do governo cresce. Até recentemente, os britânicos
permitiam castigo físico na escola.
Um estudo assinado pela pesquisadora de saúde comunitária Catherine Taylor, da
Universidade Tulane (EUA), mostra que crianças que levam palmadas frequentes por volta
dos três anos se tornam mais agressivas aos cinco. Para a pesquisa, que será publicada na
revista "Pediatrics", foram ouvidas 2.500 mães e listados fatores de risco na maternidade.
Quase metade delas (46%) afirmou que não havia batido em seus filhos nenhuma vez no
mês anterior, e 28% o haviam feito uma ou duas vezes. Outras 27% bateram mais e eram as
que reuniam mais fatores de risco, segundo o estudo.
Em outra fase, as crianças que apanham mais manifestaram mais sinais de agressividade,
como crueldade, bullying, brigar e fazer ameaças.
Para Miriam Debieux Rosa, professora de psicologia da USP, a força física não é um bom
método de educação, mas há ocasiões em que a situação escapa ao controle. "Pais que
nunca se descontrolam são perfeitos, o que não existe", diz.
Ela afirma que educar pela palmada é autoritário e pode gerar pessoas medrosas e
submissas ou que reproduzam esse padrão de se impor pela força. "Mas transformar em lei
um excesso eventual é exagero e pode criminalizar formações culturais diferentes

Programa Sem Censura – 29/07/2010
Destaques
Qui 29 Jul Ao Vivo Criação dos filhos O debate no Sem Censura desta quinta-feira é
em torno da criação dos filhos. Com a tão polêmica lei contra a "palmada", Leda Nagle
recebe a psicóloga Márcia Modesto para saber quais os malefícios ou benefícios
desse tipo de castigo para a personalidade da criança. A secretária executiva da rede
"Não bata, eduque", Angélica Goulart, também vai discutir a lei da palmada e o
trabalho da rede na educação dos pais. Para falar sobre a criação dos filhos, Leda
bate um papo com o ator e diretor Antônio Pitanga e com a atriz e escritora Maria
Mariana, que é mãe de quatro filhos. E o mestre em finanças, Bruno Maleta, traz os
resultados da pesquisa que analisa a relação maternidade e trabalho.

Educadora: "Lei da palmada" é
redundante, invasiva e in...
29.07.2010 - 15h03
Portal Terra
DA REDAÇÃO - Bastou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentar o projeto de lei que proíbe a prática de
castigo físico em crianças e adolescentes, para que o país desencadeasse uma ampla discussão sobre o
assunto. Mesmos nas rodas de debate informais, o tema não passa indiferente.
Segundo o texto encaminhado, neste mês, ao Congresso Nacional, castigo corporal pode ser compreendido
como "ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em dor ou lesão". A polêmica
reside justamente aí, porque neste balaio, estariam incluidos as chamadas "palmadas pedagógicas", beliscões e
puxões de orelha.

A proposta visa alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - que completou 20 anos no início de julho-,
garantindo, também, aos menores de 18 anos, uma educação "sem tratamento cruel ou degradante".
Atualmente, o ECA aborda a questão dos maus-tratos, mas deixa de especificar quais tipos de castigo não
podem ser aplicados.
Coordenadora do projeto da campanha Não bata, eduque, Márcia Oliveira, considera que, se aprovada, a lei será
um marco ético.
-Há cinco anos, a Rede Não bata, eduque (formada por instituições e pessoas físicas), a Secretaria Especial de
Direitos Humanos e a Frente Parlamentar vêm trabalhando o tema. Agora, para a apresentação desse texto,
conseguimos apoio e adesão do Ministério da Justiça e do Ministério do Desenvolvimento social e de Combate à
Fome. São três ministérios que encaminham essa proposta e dão aval, reforçando a necessidade de adequação
legal. Quando for aprovada, será um marco ético. É importante para as pessoas perceberem que, de agora em
diante, temos que buscar novos caminhos, que não é mais aceitável crianças apanhando.
Para Márcia, a resitência que parte da sociedade tem demonstrado em relação já era esperada.
- Estamos propondo uma mudança de percepção cultural. A gente acredita que uma educação baseada em
valores e, não na violência, no medo e na coação, ajude no desenvolvimento da criança e do adolescente. São
elementos tão arraigados na nossa cultura que a gente faz, muitas vezes, sem perceber. Estamos plantando as
sementes agora para que as próximas gerações possam crescer sem essa prática.
Apesar de ser contrária à palmada, a filósofa e educadora, Tania Zagury, autora dos livros Limites sem trauma e
Educar sem culpa, não economiza críticas ao projeto apresentado por Lula. Na opinião dela, a lei é "redundante,
invasiva e inócua".
- Acho um jogo de cena. Na verdade, discordo de se fazer disso uma lei, o que não significa que eu aprove a
palmada. Mas considero que a lei é uma ingerência excessiva do Estado sobre as decisões individuais. Claro que
não estamos falando de espancamento. A agressão física é passível de processo e julgamento, seja no filho, na
esposa, no vizinho - comenta, referindo-se ao Código Penal.
A especialista argumenta que, por ser de difícil aplicabilidade, a futura lei deverá ter pouco ou nenhum efeito
prático.
- A gente vê uma sociedade em que o roubo, a corrupção, a impunidade estão mais do que caracterizados no diaa-dia. Aí, vem com mais uma lei que só vai ficar no papel. Temos pessoal qualificado para analisar isso? Quem
serão as pessoas que vão julgar esses pais? Não há como fiscalizar com decência. Mais uma lei para ficar no
papel só serve para desmoralizar o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
A psicóloga e psicanalista Teresinha Costa, que escreveu o livro Psicanálise com crianças, é outra que vê
exagero na iniciativa. Para ela, "uma palmadinha de leve, na hora certa, não tem problema nenhum". Teresinha,
no entanto, ressalta:
-Mas isso não deve ser uma regra. O importante é conversar com a criança. Pode até colocar de castigo em uma
cadeira. Mostrar que há autoridade também faz parte da educação.

Limite
A coordenadora da campanha Não bata, eduque explica que o projeto de lei não pretende colocar em xeque a
autoridade dos pais.
-Em momento nenhum, a lei diz que não é necessário definir limites. Toda criança precisa deles. Mas isso deve
ser feito sem uso de violência. É preciso estabelecer o diálogo, a cooperação, a confiança, o companheirismo
entre pais e filhos. Os filhos têm o dever de ter respeito pelos seus pais. Não é disso que a lei está tratando, mas
sim de proteger as crianças dessa violência.
A educadora Tania Zagury tem avaliação diferente:
- Daqui a pouco, haverá filho ameaçando denunciar o pai, usando isso para coagí-lo a fazer o que quer. Já
estamos em um momento de falta de limite. Realmente, isso me preocupa bastante.
Tania aponta outros possíveis problemas que a "lei da palmada" provocaria.
- E se um pai é chamado três, quatro vezes e tem que faltar o trabalho para ir a um júri, enfim, e acaba perdendo
o emprego por causa disso? E se esse pai é um reincidente? A lei diz que na reincidência desse pai, ele pode
receber até uma punição, que não seja chamar a atenção. E se a criança ficar sem o pai e sem a mãe? O Estado
está aparelhado para acolher a criança?
Márcia Oliveira, rebate, alegando que a ideia central da lei não é punir, mas educar. As penalidades previstas
para os infratores vão de advertência até encaminhamento a programas de orientação psicológica e de proteção
à família.
- Ninguém vai ser preso por isso. A não ser em casos extremos, como o da procuradora de Justiça (Vera Lúcia
Gomes), no Rio de Janeiro. É sempre no sentido de apoiar as famílias. Não é interessante para o filho ficar sem
os pais. Se há uma denúncia, o conselho tutelar vai fazer uma visita. Não é uma diligência. São profissionais da
área de serviço social, pedagogia, pessoas que vão verificar o que aconteceu, conversar com as famílias.
Confirmando que ocorre essa dificuldade, o profissional pode fazer o encaminhamento para projetos de apoio.
Tem toda uma rede de atuação.
14:19 - 29/07/2010
fonte: JB Online
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Falsa unanimidade

.
Em resposta às duas afirmações abaixo - veiculadas na matéria
“Palmadinha Fora da Lei” da Revista Veja (21 de julho de 2010), escrevi
um artigo opinativo intitulado “Falsa unanimidade”.

“Os psicólogos e pedagogos são quase unânimes em afirmar que a
palmadinha, aquela tradicional e moderada, dependendo das
circunstâncias, pode ser positiva”.

“De acordo com a psicóloga Marilda Lipp, professora da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas, o castigo físico aceitável que não
machuca, apenas estabeleça uma comunicação imediata e põe a criança
em estado de alerta para entender o que é certo. ‘Beliscões, puxões de
orelha ou surras de cinto são inadequados, porque doem e podem causar
danos ao desenvolvimento da criança. Mas um tapa leve pode ter grande
valor de instrução e proteção’, ela diz. Para Marilda Lipp, a palmada deve
ser usada quando a criança se expõe a situações de perigo, não entende
algo que já foi explicado verbalmente muitas vezes ou desrespeita e
agride de maneira acintosa os pais ou outras pessoas”.

Hoje, 30 de julho, uma versão resumida deste artigo foi publicada no jornal
O Popular (Goiânia/GO). Vejam a seguir o texto original:

Falsa unanimidade

Cida Alves*

A reportagem “Palmadinha Fora da Lei”, capa da revista Veja da semana
passada, apresenta a falsa afirmação de que existe uma quase
unanimidade na aprovação dos “tapas pedagógicos”. Ao contrário, muitos
psicólogos do desenvolvimento infantil e educadores desaconselham
totalmente o uso de qualquer método aversivo (que provoque dor e
sofrimento) na educação de crianças.

A noção do que é certo e o que é errado é uma construção cultural. A
família, a escola, as comunidades religiosas são instancias mediadoras
dessas noções. As primeiras aprendizagens são muito importantes na
construção da identidade e do padrão comportamental e relacional de uma
dada pessoa. As crianças começam a aprender sobre o certo e o errado,
sobre ajuda e prejuízo desde tenra idade

Os estudos antropológicos de Margaret Bacon e seus colaboradores,
realizados em quarenta e oito sociedades da África, Américas do Norte e
do Sul, da Ásia e do Pacífico Sul, encontraram a correlação entre a prática
de educação das crianças e a freqüência de crimes. Bacon e seus
colaboradores identificaram que as sociedades em que os pais eram
predominantemente dedicados tinham freqüência mais baixa de roubo do
que aquelas em que os pais eram rigorosos de um modo geral. E mais,
esses estudos evidenciaram que o treinamento ríspido e abrupto para a
independência associava-se a elevadas taxas de crime pessoal, isto é, a
atos que tinha como intuito ferir ou matar outras pessoas.

Em uma pesquisa desenvolvida por Marian Yarrow e colaboradores
algumas crianças de escola maternal foram colocadas em contato com
pessoas que falavam de solidariedade, mas que não eram especialmente
solidárias. Outras crianças foram expostas a adultos que não só prezavam
a solidariedade como também eram prestimosos. As crianças que tiveram
contato com os modelos atenciosos e prestativos demonstraram
sistematicamente muito mais solidariedade do que as outras. Ou seja, pais
ou cuidadores prestativos e afetuosos podem ensinar às crianças desde
cedo os benefícios de se levar os outros em consideração.

As estratégias educativas que ensinam a empatia parecem aumentar a
conduta social de caráter moral e ético. Os estudos do psicólogo Martin
Hoffman corroboram com essa hipótese. Pela autodisciplina os pais
encorajam os filhos a pesarem seus desejos contra as exigências morais
da situação. As práticas que comunicam as conseqüências danosas dos
atos da criança em relação aos outros possibilita que elas se coloquem na
posição dos outros e considerem o bem-estar do próximo antes de agir.

Quando se empregam extensamente práticas de coação, humilhação e
castigos corporais, as crianças tendem a desenvolver moralidades
externas, isto é, baseadas no temor do castigo. Ela não deixa de realizar
um ato porque compreendeu genuinamente que este é errado, mas
simplesmente para evitar a punição. Na ausência do punidor ela pode
voltar a realizar os atos estabelecidos como inadequados.

A criança bem pequena não apreende com a clareza de um adulto a
complexidade da linguagem oral, pois ainda não desenvolveu a lógica e a
capacidade de abstração. As argumentações de conteúdo lógico ainda
não são bem compreendidas nessa fase do desenvolvimento da criança.
Por isso, a comunicação não verbal deve ser um dos principais

instrumentos educativos nessa fase. No entanto, é importante frisar que
existem estratégias de comunicação não verbal que podem ser usadas na
educação de crianças pequenas que são mais eficientes e saudáveis que
o tapa.

Tirá-la prontamente do local ou situação de risco e comunicar por
intermédio de gestos e/ou expressões faciais as conseqüências danosas
de se fazer isso ou aquilo. Se posicionar na altura da criança, olhando
sempre diretamente para seus olhos, dizer com uma entonação de voz
firme e límpida que não pode. Em momentos de crise de choro, abraçar a
criança demoradamente até que ela aos poucos consiga se acalmar.
Essas ações e gestos são apenas alguns exemplos das inúmeras
estratégias de comunicação não verbal que os pais podem utilizar na
educação da criança pequena.
Na fase inicial de vida da criança o que mais afeta as suas aprendizagens
são os exemplos, ou seja, como os pais e ou responsáveis agem ou
reagem às circunstâncias da vida cotidiana. Não basta dizer o que é
correto e ético, mas sim fazer o que é correto, principalmente com os
próprios filhos. Como é possível ensinar aos filhos a não provocar ou
infligir dor e sofrimento aos demais se os educamos utilizando métodos
disciplinares como as ameaças, as humilhações e os castigos físicos?
Como ensinamos a não agredir, bater e machucar os outros se agredimos,
batemos e machucamos os nossos próprio filhos para “educá-los”?

A tolerância, a afetividade, a empatia com os sentimentos das crianças, o
estabelecimento de regras compatíveis com as fases do desenvolvimento dos
filhos e os bons exemplos de disciplina e respeitos aos outros são os recursos
mais eficientes de ensinar às crianças as noções de certo e errado.

Nesse sentido, acredito que o discurso que faz apologia ao castigo físico
termina por prestar dois importantes desserviços à sociedade: valoriza um

dos piores recursos “educativos” e fornece um excelente álibi para a
prática da violência física na educação dos filhos.

*Cida Alves – 42 anos
Mestre em educação e doutoranda pela Faculdade de Educação - UFG
Conselheira do Conselho Regional de Psicologia – CRP 09 GO/TO
Há 13 anos atende na saúde pública pessoas em situação de violência
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ONU declara apoio ao projeto que coíbe castigos físicos na educação de crianças e adolescentes
.

.
De acordo com a representante das Nações Unidas, a medida é importante para “o reforço dos direitos
humanos e para a consolidação da democracia” no Brasil e um “estímulo para o processo de reforma
legislativa necessário noutros países da região Latino Americana e noutras regiões do mundo”

Em carta enviada ao ministro Paulo Vannuchi, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da

República (SDH/PR), nesta quinta-feira (22), a representante especial do Secretário Geral das Nações
Unidas sobre Violência contra a Criança, Marta Santos Pais, felicita o governo brasileiro pelo
encaminhamento ao Congresso Nacional do projeto de lei que coíbe o uso de castigos físicos na educação
de crianças e adolescentes.

O projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional no dia 13 de julho, por ocasião dos 20 anos do Estatuto
da Criança e do Adolescente. O texto define como tratamento cruel ou degradante qualquer tipo de conduta
que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente.

De acordo com Mart

a Santos Pais, a assinatura deste projeto pelo

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bem como o apoio manifestado publicamente pelo presidente, são
“expressão da prioridade dada aos direitos da criança pelo Governo Brasileiro, reforçando de forma decisiva
o quadro normativo de proteção dos direitos da criança e do adolescente”.

Fonte: Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 27 de julho de 2010
0 comentários
Não bata, eduque
.
*Paulo Ghiraldelli Jr

Ano? 2010. A campanha? Esta: “Não bata, eduque”. Ela é parte de uma ação que tem como peça legal uma
especificação em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A especificação vem por meio de
uma legislação assinada pelo Presidente Lula (projeto de lei do dia 14/07), que define que a proibição aos
“maus

tratos”

à

criança

inclui

até

mesmo

a

convencional

“palmada

pedagógica”.

Sendo assim, o Brasil dá passos no sentido de entrar na modernidade em mais um setor, o da punição
infantil. Bem, isso é verdade ao menos se pensarmos que a modernidade é a que foi descrita pelo filósofo
francês Michel Foucault: a cada dia colocamos mais tijolos na construção de instituições cujo papel é nos
tornar mais suaves, isto é, instituições fomentadoras de relações de poder que visam antes a alma que o
corpo. Lula obedece a esse destino. Com essa nova legislação, pais, professores e outros que cuidam de
menores vão ter de redobrar a atenção e a paciência, caso não queiram sofrer conseqüências que incluem
até

mesmo

a

prisão.

Assim, derruba-se de uma vez por todas, no Brasil, um dos princípios básicos da educação vigente em boa
parte do mundo. Sim, pois a legalidade da punição física no lar, na escola e no sistema penal não é coisa
de um passado distante. Uma boa parte das nações trata a punição física de crianças antes como parte
inerente ao processo educacional que um elemento de exceção utilizado como “último recurso”. Portanto,
sendo assim, a legalidade da punição física, em vários lugares, está longe de ser questionada.

O quadro abaixo (2009) fornece um panorama sobre a permissão ou não do castigo corporal no mundo, em
três ambientes:

Nos Estados Unidos, como é de praxe, a discussão sobre o assunto é acirrada. Atualmente, pode-se dizer
que o país está dividido, com metade dos estados americanos proibindo ou tentando proibir a punição física
na escola e no lar, enquanto que a outra metade se põe, em certo sentido, contrária à proibição. No Brasil,
algum tipo de punição física é vigente e permitida em todas as três instâncias, sendo que a legislação
assinada pelo presidente Lula visa colocar o nosso país em uma situação totalmente inversa nas três
instâncias consideradas. Busca-se o fim definitivo e claro de qualquer ato punitivo que vise antes o corpo
que

a

alma.

Quando olhamos o quadro acima ou quando nos colocamos no lugar das crianças castigadas ou, ainda,
quando interpretamos Foucault, não temos como não nos colocar ao lado dessas medidas anti-punição
física. Todavia, sabemos muito bem que nem todos que defendem um castigo físico do tipo da “palmada
pedagógica” são incultos, bárbaros ou, então, intelectuais ligados a uma psicopedagogia arcaica. Vários
defensores da “palmada pedagógica” são filósofos cuja visão sobre a modernidade não inclui os mesmos
pressupostos de Foucault. São os que entendem que a modernidade pode até ampliar a suavidade – na
linha do que fez o mercado capitalista -, mas, enfim, não sem um preço, que é a ampliação da crueldade
por

meio

da

indiferença,

da

insensibilidade.

O filósofo alemão Theodor Adorno, perguntado sobre o que faria com uma criança que arrancou as asas de
um inseto, não hesitou em afirmar que daria um bom tapa na mão do garoto. Seria pouco inteligente jogar

nas costas de Adorno qualquer cultivo da frieza ou crueldade ou impaciência. Adorno tinha uma justificativa
teórica bem arrumada para dizer o que disse. Dependendo da idade do menino, haveria outro tipo de
punição? Haveria outro tipo de “marca” possível, que resultasse para a criança realmente uma censura à
sua crueldade? Não se estaria aí, com o tapa, tentando dizer para a criança algo como “veja como a dor
corporal é indesejável”, mas de uma forma capaz de marcar o momento e se fazer entender pela criança
pequena?

A despeito de Adorno, parece que a lei de Lula será vencedora. Ao olharmos o quadro acima colocado,
notamos que os países mais ricos, ao menos na entrada do século XXI, adotaram a postura da “punição
física zero”. Toda e qualquer punição corporal, mesmo a mais tênue, foi assumida por esses países como
alguma coisa cujos benefícios jamais superariam os prejuízos. Assim, do ponto de vista pedagógico
imediato, tudo indica que logo não teremos nenhum argumento a favor da punição física. Mas, do ponto de
vista filosófico, o assunto não estará encerrado. Pois, dessa perspectiva, há mais coisa em jogo, inclusive
situações

criadas

pelo

raciocínio

filosófico

de

levar

ao

limite

o

instituído.

Utilizando o raciocínio de levar ao limite, uma vez terminado todo e qualquer castigo físico, em que
estaríamos vivendo? Ora, teríamos que o contato do adulto com a criança não passaria mais pelos corpos,
ou porque isso seria uma violência explícita (o tapa) ou porque estaria escondendo uma posterior violência
de ordem mais complexa (o abuso sexual). Em termos filosóficos, ou seja, a partir de uma situação em que
podemos imaginar possibilidades extremadas, seria difícil ver uma sociedade assim, de anjos, isto é, de
pessoas

incapazes

de

terem

corpos,

como

uma

sociedade

feliz.

Podemos acreditar que a dor vinda da punição física comedida, como a “palmada pedagógica”, está longe
de ser algo do campo da humilhação e da violência. Podemos, inclusive, temer que se as crianças
crescerem privadas da experiência da dor física punitiva, ou seja, virgens do ponto de vista da experiência
da dor quando elas criam a dor do outro, estaremos ao final sob o avesso do “império dos sentidos”.
Geraríamos, então, uma população inteira de adultos incapazes de se identificarem com o sofrimento alheio
que, enfim, continuaria a existir no mundo dos adultos. Uma sociedade assim não tenderia a ser altamente
cruel? Não teríamos uma sociedade sujeita à violência aparentemente inconseqüente, como se tudo não
passasse

de

um

cenário

para

o

Coyote

e

o

Papa

Léguas?

Mas a aposta da legislação não é esta. Ela está imbuída da idéia de que o fim da experiência da punição
física é alguma coisa associada a tantas outras formas de suavidade que temos adotado. Algumas dessas
medidas de suavização chegaram mesmo ao extremo. Mas, nem por isso, criaram distorções em nossas
vidas; ao contrário, cumpriram sua “missão civilizatória”. Há a pena de morte em vários países, mas, em
boa parte do mundo, não mais o enforcamento de rua ou o esquartejamento e nem mesmo a cadeira
elétrica. Seria insano dizer que criamos uma geração que esqueceu o que é o sofrimento porque não mais
assiste a barbárie do sangue derramado nas ruas com guilhotinas e coisas do gênero. No entanto, em
contrapartida, alguns diriam que essa capa civilizatória não teria gerado outra coisa que não um mundo de
exércitos altamente danosos. Exatamente pelo fato de todos acreditarmos que, numa guerra moderna, não
há mais mortes, apenas “baixas” em um grande jogo de vídeo-game, abrimo-nos para a possibilidade da

guerra, inclusive com a falsa noção de que todo e qualquer inimigo despreparado militarmente poderia ser
eliminado por uma ação parecida a de quem limpa uma mesa com migalhas de mão.

*Paulo Ghiraldelli Jr.
filósofo, escritor e professor da UFRRJ

Fonte: publicado no blog de Paulo Ghiraldelli Jr em 14 de julho de 2010
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Tapa de amor também dói
.

Como os adultos, as crianças têm o direito de ver respeitadas sua
dignidade e integridade física e esse respeito precisa estar traduzido em lei. Não há desculpa para a
‘palmada’ ou a ‘palmadinha’
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Projeto de lei da palmada divide especialistas
Cintia Végas e Mara Andrich
Divulgação

A deputada Maria do
Rosário (PT-RS) é a
autora do projeto
polêmico.

O projeto de lei do governo Federal que proíbe palmadas, beliscões e outros castigos físicos aplicados
a crianças continua gerando polêmica. Nas últimas semanas, uma série de pessoas em todo País se
manifestou sobre o assunto, que também virou tema de bate-papos informais em rodas de amigos e
familiares.
O projeto, que ainda vai passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, para somente depois ser
sancionado pelo presidente Lula, visa incluir no artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) a definição de castigos corporais, e também proibi-los.

As opiniões são bastante divergentes. Algumas pessoas com ou sem filhos acreditam que a chamada
“palmada pedagógica” pode ser positiva na educação das crianças, não gerando mal algum. Outras, a
consideram inadmissível, definindo-a como castigo cruel e degradante, e defendem que há outras
maneiras de se educar uma criança.
O promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná (MP-PR) Murillo José Digiácomo não se diz
contra nem a favor da lei. Porém, se manifesta totalmente contrário a palmadas ou qualquer outro tipo
de castigo físico aplicado a crianças.

“As pessoas geralmente ficam indignadas e chocadas quando veem um filho batendo em um pai idoso.
Por isso, acredito que elas devem ter a mesma reação ao verem um pai batendo em uma criança
indefesa”, afirma.

Segundo Murillo, o projeto de lei encontra respaldo no ECA, que está completando 20 anos de criação
e prevê proibição a maus-tratos. “O projeto de lei não proíbe que os pais corrijam ou exerçam
autoridade sobre os filhos. Quer apenas que os pais eduquem seus filhos sem utilizar métodos
violentos. Educar não pode ser sinônimo de adestrar ou domesticar”, afirma.

O promotor também acredita que não se deve punir com prisão os pais que praticam violência, mas
sim orientá-los sobre as melhores formas de educar os filhos.
“Punir os pais vai reforçar o que o próprio projeto de Lei quer evitar. Se os pais forem privados de
liberdade, um método violento também estará sendo utilizado a pretexto de educá-los”, comenta.
“Acredito que o Poder Público deve se preocupar em prover recursos para que os pais sejam
orientados a não utilizar métodos violentos para educar”.

A deputada Federal Maria do Rosário (PT-RS), autora do projeto de lei, é pedagoga e tem formação na
área dos direitos da criança e do adolescente. Ela conta que decidiu elaborar o projeto depois de
constatar que, no Brasil, muitas crianças são vítimas de maus tratos, inclusive indo a óbito em função
dos mesmos.
Segundo ela, a legislação não tem como mensurar se uma criança foi vítima de uma agressão física
leve, como uma palmadinha, ou pesada. Por isso, o ideal é que todo tipo de castigo físico ou
degradante seja combatido.

“A intenção do projeto não é intervir dentro das famílias, mas orientar para que as pessoas sejam mais
pacientes e eduquem sem utilizar violência. Os pais devem substituir os castigos físicos por outras
formas educativas. Infelizmente, no Brasil, existe uma cultura histórica de maus tratos a crianças.
Muita gente ainda acredita que bater é a melhor forma de ensinar, o que não é verdade”, diz.

Opinião

O Grupo Paulo Pimentel (GPP) quer saber a sua opinião. Para isso, você pode se manifestar através
do e-mails pauta@oestadodoparana.com.br e cidades@oestadodoparana.com.br.
Outra opção é responder a enquete no site do GPP: www.parana-online.com.br. Na próxima
semana, O Estado do Paraná fará uma nova matéria mostrando o que o leitor do jornal e o internauta
que acessa o site pensam desse polêmico projeto de lei.

Aprovação com resalvas
Cintia Végas e Mara Andrich

A presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná
(OAB-PR) e coordenadora do curso de Direito das Faculdades Santa Cruz, Marta Tonin, é totalmente a
favor do projeto de lei.
Para ela, enquanto os pais ou responsáveis pelas crianças não tiverem consciência dos seus atos não
há como fugir de uma lei que puna os agressores. Para Marta, o projeto de Lei não tira a autoridade
dos pais ou responsáveis.
“Ele chama a atenção para os seus atos, chama a atenção para o fato de que se eles agredirem
estarão gerando ainda mais violência. Há outras formas de educar, e não somente batendo na criança.
A criança deve ser respeitada e tem que haver diálogo, ela sempre está pronta a aprender. Então a lei
está norteando um comportamento inadequado, sabemos que a violência contra as crianças só
aumenta, por isso sou a favor da lei”, afirma a professora.

A secretária de Estado da Criança e da Juventude, Thelma Alves de Oliveira, afirma que qualquer
iniciativa que garanta os direitos das crianças é válida. Porém, ela faz algumas ponderações em
relação ao aparato jurídico que já existe em relação ao assunto e também às interpretações errôneas
que podem ser dadas a ele.
“A matéria já está tratada em dois dispositivos, que são o Estatuto da Criança e do Adolescente e a
Constituição. Temos também outro problema: meu receio é que esta lei, se aprovada, vire um outro
símbolo do exagero no sentido de explicitar coisas que já existem, e ainda, reforçar o mau
entendimento do Estatuto. Até hoje há profissionais que reclamam que o Estatuto protege, entre
aspas, em demasia. Porém, se o artigo for para facilitar a responsabilização, então é bem vindo”,
comenta.

A secretária se diz totalmente contra aos castigos. “Os pais precisam ter outros instrumentos que
assegurem a educação. Com a lei, precisamos cuidar com a possibilidade de desapoderar os pais de
suas obrigações, talvez”, pondera.
http://www.paranaonline.com.br/editoria/cidades/news/465348/?noticia=PROJETO+DE+LEI+DA+PALMADA+DIVIDE+ESPECI
ALISTAS

Polêmica continua em torno da proibição da palmada

Educar não pode ser sinônimo de adestrar ou domesticar, afirma promotor
O projeto de lei que proíbe palmadas, beliscões e outros castigos físicos a crianças continua a gerar
polêmica. Nas últimas semanas, pessoas em todo o País se manifestaram sobre o assunto, que virou
tema de bate-papos em rodas de amigos e familiares. O projeto visa incluir no artigo 18 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) a definição de castigos corporais, e também proibi-los. Algumas
pessoas acreditam que a chamada palmada pedagógica pode ser positiva na educação. Outras, a
consideram inadmissível, definindo-a como castigo cruel e degradante, e defendem que há outras
maneiras de se educar uma criança. Segundo o promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná
(MP-PR), Murillo José Digiácomo, o projeto não proíbe que os pais corrijam ou exerçam autoridade
sobre os filhos. Quer apenas que os pais eduquem sem utilizar métodos violentos pois, para ele,
educar não pode ser sinônimo de adestrar ou domesticar.

[O Estado do Paraná (PR), Átila Alberti – 01/08/2010]

Programa da Hebe – 02/08/2010 – SBT
http://www.youtube.com/watch?v=BGy-RpywsjE
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“Palmada não resolve”, diz Paulo Sérgio Pinheiro
Cuidar deste Balaio tem me dado algum trabalho e muitas alegrias no convívio diário com os leitores.
Fiquei muito feliz, por exemplo, ao encontrar no domingo à noite, entre centenas de comentários da
semana, uma contestação feita pelo velho amigo Paulo Sérgio Pinheiro ao post em que critiquei a
chamada ”Lei das Palmadas”, publicado na semana passada, que provocou muita polêmica entre os
leitores.
Ex-Secretário de Estado de Direitos Humanos, com status de ministro, no governo Fernando Henrique
Cardoso, o professor Pinheiro, mais conhecido como PSP, faz uma veemente defesa do projeto do
governo Lula, segundo ele já adotado na maioria dos países. Gostei tanto do seu comentário, apesar
das nossas divergências sobre o tema, que lhe pedi para me mandar um artigo sobre o projeto de lei
enviado pelo governo federal ao Congresso condenando castigos físicos aplicados por pais na
educação dos filhos, algo que considerei uma bobagem por interferir nas relações familiares e ser
inexequível.
Prontamente ele me atendeu e enviou um alentado texto, que tenho o prazer de reproduzir abaixo, ao
qual anexou links para os relatórios de pesquisas produzidas por diferentes organismos internacionais.
Os argumentos apresentados por Pinheiro, para quem não se deve bater em crianças porque palmada
não resolve, certamente contribuirão para enriquecer o debate sobre o tema.
Principal referência brasileira no campo dos direitos humanos, o cientista político Pinheiro dedicou sua
vida acadêmica, no Brasil e no exterior, à defesa da vida e ao combate à violência. Aos 66 anos, divide
seu tempo trabalhando como coordenador geral do Núcleo de Estudos de Violência da USP, em São
Paulo, relator da Infância na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, em Washington,
e professor de Relações Internacionais da Brown University, em Rhode Island, nos Estados Unidos.
Pai de três filhos e avô de três netos, garante que nunca bateu neles, mas já foi vítima de ameaças de
violência em seu primeiro ano na escola. “Um inspetor de alunos ameaçava torturar a classe com
charuto aceso se fizéssemos bagunça”, lembra ele.
Abaixo, o artigo que PSP escreveu especialmente para o Balaio:

Palmada ou baixar cacete não resolve conflito
Paulo Sérgio Pinheiro
Na maioria dos casos, no Brasil e no mundo, todo castigo físico contra as crianças raramente se
limita à “palmadinha” nas crianças , mas trata-se de bofetadas, surras, espancamento com a mão ou
com objetos como chicote, vara, cinturão, sapato e colher de madeira.
Consiste comumente em dar pontapés, empurrões, arranhá-las, mordê-las, obrigá-las a ficar em
posturas incômodas, produzir queimaduras, obrigar a ingerir água fervendo, alimentos picantes ou a
lavar a boca com sabão. Além desses, há outros castigos que não são físicos, mas igualmente cruéis e
degradantes, castigos em que se menospreza, se humilha, se denigre, se ameaça, se assusta ou se
ridiculariza a criança.
As conseqüências desses castigos físicos ( e psíquicos) nas crianças são desastrosas, marcando
para sempre o desenvolvimento da criança e sua vida futura como adultos. Centenas de pesquisas
demonstram que esses castigos geram conseqüências agudas e a longo termo na vida das crianças:
hiperatividade, baixo desempenho escolar, desordens psicossomáticas , lesões no cérebro e no
sistema nervoso central, nos olhos, nos ouvidos, problemas de saúde reprodutiva das adolescentes.
Sem falar dos danos psicológicos e psíquicos: alcoolismo, depressão, ansiedade, desordens do sono,
sentimentos de culpa e angustia. O elenco é devastador.
Para lidar com esses horrores, um projeto de lei que estabelece o direito da criança e do adolescente
de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou degradante,
foi remetido ao Congresso Nacional pelo Presidente Lula.
Não se trata de projeto com intento “totalitário” do governo, no estilo 1984, nem de querer controlar as
famílias. Nem esvazia a autoridade dos pais e o papel primordial da família na educação de seus
filhos . O projeto de lei não desconhece nem nega que o uso da força pode ser necessária em certos
momentos, como para proteger uma criança de um perigo iminente ou para proteger a outra pessoa.
O governo simplesmente regulamenta em boa hora, como vários países já o fizeram, o que está
previsto na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil e mais 191 países
que proíbe o uso da violência e castigos corporais contra a criança .
É obvio que somente a lei- como qualquer outra lei – não vai terminar com a violência contra a
criança. É um passo necessário, mas insuficiente. A reforma legal tem de ser precedida e
acompanhada por promoção pelos governos e sociedade civil de práticas de “disciplina positiva” para
entender o que as crianças pensam e sentem, definindo objetivos e buscando resolver problemas nas
relações entre pais e crianças.

Aprender a ser tolerante e não autoritário: por mais irritante que seja, crianças tendem a repetir
comportamentos que foram proibidos. Isso é normal e não é “lesa majestade” ao pátrio poder. Não
adianta aplicar castigos idiotas como quarto escuro. Melhor estabelecer limites, sem berrar, pois as
crianças vão se ligar mais na sua raiva do que nos limites. Mas, se baterem nas crianças, os pais
estarão ensinando aos filhos que baixar o cacete resolve conflito. E certamente irão se dar muito mal
no futuro.
——————————————Relatório Mundial sobre violência contra a criança
www.unviolencestudy.org
em português
http://www.crin.org/docs/Relatorio_Mundial.pdf
—————————————————————————————Relatório sobre castigo corporal e os direitos humanos das crianças e adolescentes
http://www.cidh.org/pdf%20files/CASTIGO%20CORPORAL%20PORTUGUES.pdf
OBSERVACIÓN GENERAL Nº 8 (2006), Comitê de los derechos del niño, ONU, “El derecho del niño a
la protección contra los castigos corporales yotras formas de castigo crueles o degradantes “
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/439/15/PDF/G0643915.pdf?OpenElement
Em tempo: outro motivo de alegria que tive estes dias foi ler as primeiras entrevistas dadas por Mano
Menezes, o novo técnico da seleção brasileira.
Parece que ele leu o post “Por uma nova seleção brasileira do Brasil”, publicada aqui no Balaio no
último dia 6 de julho, em que eu defendia a convocação de jogadores mais jovens, em atividade no
país, no lugar dos “estrangeiros” da Copa da África do Sul, tendo por base o time do Santos.
E não é exatamente isto que ele está fazendo? É verdade que sugeri também a indicação do Dorival Júnior
para técnico, pois ele tem tudo a ver com esta nova mentalidade que deve ser implantada no futebol
brasileiro. Mas, pelo jeito, desta vez a CBF escolheu o técnico certo. Mano começa muito bem, há
esperanças de novo.

Notícias - 06/08/2010

“É possível fazer as coisas de forma diferenciada”
http://www.crianca.pb.gov.br/site/?p=5628

Bruno Ribeiro
Série Lei da Palmada
Quando o presidente Lula assinou o projeto que proíbe palmada contra crianças e
adolescentes, ele disse: “Vai ter muita gente reacionária nesse País, que vai dizer ‘Não,
tão querendo impedir que a mãe eduque o filho’, ‘Tão querendo impedir que a mãe pegue
uma chinelinha Havaiana e dê um tapinha na bunda da criança’. Ninguém quer proibir o
pai de ser pai e a mãe de ser mãe. Ninguém quer proibir. O que nós queremos é apenas
dizer ‘é possível fazer as coisas de forma diferenciada’”.
De fato, as palavras de Lula pareciam uma profecia. Pesquisa recente do Instituto
Datafolha revelou que a maioria dos brasileiros é contra o projeto de lei do governo
federal que proíbe palmadas, beliscões e castigos físicos em crianças. Dos 10.905
entrevistados, 54% disseram ser contra o projeto de lei. Outros 36% revelaram ser
favoráveis à proposta.
A maioria dessas pessoas que são contra a lei acredita que a “palmada pedagógica” pode
ser positiva na educação dos pequenos. É interessante perceber que a pesquisa ainda

revelou que a maioria das pessoas já apanhou dos pais e já bateu nos filhos (74% dos
homens, contra 69% das mulheres). “Os pais geralmente educam da forma que são
criados. Graças a criação, eles não conhecem outras formas e outras tentativas, como o
diálogo, por exemplo”, disse a coordenadora técnica do Centro Regional de Atenção aos
Maus Tratos na Infância do ABCD (CRAMI), Ligia Maria.
Não levar a criança a padrões violentos.
Para Ligia, um dos grandes benefícios desse projeto de lei é o de não levar a crianças a
padrões violentos. “Às vezes isso realmente é complicado. O pai fala uma, duas, três
vezes e a criança não obedece. Daí ele bate. O que ele estar ensinando com esse ato é
que quando o diálogo não funciona, a força resolve”, explicou.
Um dos grandes objetivos da lei é alterar a mentalidade difundida na nossa sociedade de
que de que castigos corporais contra crianças e adolescentes sejam educativos. “Essa
percepção de violência tem que dá lugar à cultura do diálogo, do carinho, dos bons
exemplos e do direito de cada criança a crescer sem violência”, ressaltou o UNICEF
Brasil.
Bater é uma criança pode trazer sérios danos ao desenvolvimento físico e psicológico
pleno e saudável dos pequenos. Além disso, esse tipo de educação perpetua o ciclo da
violência. “As crianças acabam aprendendo que a violência é um meio justificável para a
resolução de seus problemas”, lembrou Ligia.
Para a coordenadora de projeto do Instituto Noos (que integra a rede Não bata, Eduque),
Vânia Izzo de Abreu, a lei traz uma discussão importantíssima sobre a forma de educar os
pequenos. “O que a gente levanta bastante é discussão para que possamos pensar sobre
‘o que a gente quer para nossa sociedade?’ Queremos pessoas que aprendam a lidar
com os outros de forma agressiva e violenta ou pessoas que aprendam a lidar com os
outros dialogando, facilitando atitudes e cuidando melhor de nossas crianças com respeito
e cidadania?” questionou.
Vânia ainda ressaltou que essa não é a lei da palmada. “Essa é a lei que coloca a
importância de não haver os castigos físicos e o castigo humilhante para crianças, que
são seres em formação, que estão aprendendo e que vão reproduzir isso no futuro com
seus filhos. A gente esperar que nossa sociedade possa viver não com menos conflito,

mas com a possibilidade de trabalhar esses conflitos sem partir pra uma questão de
violência. Trabalhar com dialogo e respeito”.
Uma das coisas que é importante lembrar é que a lei não tem um caráter punitivo. Ela não
tira a autonomia dos pais em educar os pequenos. “O que está previsto na lei é que os
pais serão encaminhados para programas de orientação, onde serão discutidos outras
alternativas”, explicou Ligia.
Nada justifica a palmada
O presidente Lula lembrou algo importante na manhã em que assinou o decreto. “Se
punição resolvesse o problema a gente não teria tanta corrupção nesse País, a gente não
tinha tanto bandido travestido de santo. Beliscão é uma coisa que dói”, afirmou.
Para uma boa parte dos especialistas, nada justifica o uso da violência. “Nossa
experiência mostra que são possíveis outros caminhos mais saudáveis e educativos.
Infelizmente, as pessoas estão desgastadas no dia a dia e entram num barril de pólvora.
Quando a criança faz algo que não obedece, a palmada é o caminho mais curto. Mas o
que a gente tenta fazer é colocar o adulto no lugar da criança: se você erra no trabalho,
com seus companheiros, isso dá o direito de que alguém bata em você? Então por que
com a criança isso é justificado?”, finalizou.
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Doação de
brinquedos
A organização não-governamental, Aldeias Infantis SOS Brasil de
Pedra Bonita, integrante da Rede Nossas Crianças da Fundação
Abrinq - Save the Children, recebeu brinquedos arrecadados na campanha Cartoon em Ação, que
percorreu os shoppings da rede Iguatemi de Shopping Centers, das cidades de Campinas, São
Carlos, Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília e São Paulo. Leia mais >
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Rádio Câmara – 26/08/2010
Debate dos deputados Paulo Henrique Lustosa e Jair Bolsonaro sobre a lei que proíbe a
palmada. O programa está dividido em dois blocos.

Bloco 1
http://www.camara.gov.br/internet/radiocamara/default.asp?selecao=MAT&Materia=11013
1

Bloco 2
http://www.camara.gov.br/internet/radiocamara/default.asp?selecao=MAT&Materia=11013
0

Resumo:
Um projeto que proíbe castigos corporais em crianças, já apelidado como lei da palmada,
está provocando polêmicas desde que foi apresentado pelo Executivo. De acordo com o
texto, pais e responsáveis que insistirem na punição física poderão enfrentar o rigor da lei.
Ao mesmo tempo, pesquisas mostram que parte significativa da população brasileira se
mostra resistente à proposta. O programa desta semana reúne os deputados Jair
Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, e Paulo Henrique Lustosa, do PMDB do Ceará, para
um debate que promete temperatura elevada. Pinga-Fogo vai ao ar toda quinta-feira, às
8h30. A apresentação é de Inimá Simões.

27/08/2010
PORTAL MINAS SAÚDE -
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As palmadas educam?
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Em um ponto, todos concordam: a violência, de qualquer natureza, deve ser coibida. O projeto de lei nº

2564/2003 estabelece a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Novo Código Civil, para
garantir à criança e ao adolescente o direito de não serem submetidos a qualquer forma de punição
corporal,

mesmo

sob

a

alegação

de

quaisquer

motivos,

como

o

pedagógico.

O documento teve origem na "Petição por uma Pedagogia Não Violenta" e recebeu, no Brasil, Peru e
Argentina mais de 200 mil assinaturas. O projeto visa combater toda e qualquer forma de punição corporal
praticada contra a criança e o adolescente, reforçando as punições previstas no Estatuto para aqueles que
desrespeitarem o direito à dignidade das crianças.
Para ampliar a reflexão e o debate, a Equipe de Web Jornalismo do Portal Minas Saúde apresenta, a partir
do dia 24 de agosto (Dia da Infância), uma série de entrevistas com três especialistas, de diferentes
contextos: a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte,
Regina Helena Cunha Mendes, o professor de Direito da UFMG, José Luiz Quadros de Magalhães e a
coordenadora do projeto e campanha permanente Não Bata, Eduque, Márcia Oliveira.
Não deixe de registrar também a sua opinião sobre o assunto na enquete que está em andamento no
Portal Minas Saúde: Você é a favor de um projeto de lei que proíbe a prática do castigo físico em
crianças?

Saúde Entrevista - Regina Helena Mendes

Data:25/08/2010
Autor:Comunicação Minas Saúde
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Para falar sobre os reflexos e interferências culturais nas relações familiares, a Equipe de Web Jornalismo
do Canal Minas Saúde entrevistou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Belo Horizonte, Regina Helena Cunha Mendes.
Favorável ao projeto de lei nº 2564/2003, a psicóloga e integrante da Frente de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Minas Gerais reforça a iniciativa e considera o documento como um
rompimento necessário, no momento, com a cultura da violência.

Portal Minas Saúde: O projeto de lei que está no Congresso propõe uma modificação no Estatuto da
Criança e do Adolescente. Quais as principais interferências, na prática?
Regina Helena: Bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90, já continha, desde a sua
promulgação, a garantia de proteção à criança e ao adolescente contra qualquer violência, nos artigos 4º,

5º e 18º. Portanto, a modificação só explicita no artigo 18, definindo o "castigo corporal" como "ação de
natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em dor ou lesão à criança ou
adolescente".

A necessidade de explicitar vem de um problema cultural, já que a sociedade em geral não reconhece que
bater em uma criança é um ato violento, ou que existem outras maneiras de educar, mais efetivas até. Pois,

quem precisa recorrer a uma palmada que seja, está demonstrando que viu esgotados todos os recursos ou
que não consegue ter outros para por limite para uma criança.

Portal Minas Saúde: Há, culturalmente, uma ideia de que “a palmada educa”. Sem esse recurso, a
criança

pode

não

aprender

a

ter

limites.

Qual

é

o

seu

ponto

de

vista?

Regina: Lei é para ser cumprida, mas como diz Drummond: “As leis não bastam. Os lírios não nascem das
leis.” Acredito que a lei tem um efeito educativo para os adultos. Simbolicamente, é uma “palmada”, dizendo
para eles: “acordem, não é assim que se educa uma criança”. Existem várias formas de educar uma criança
sem ser violento, sem precisar marcar seu corpo. Somos seres de linguagem e ela é poderosa, se bem
utilizada. Educamos também através de atos, de gestos, que podem ser firmes sem ser violentos.

Crianças que são tratadas de forma violenta aprendem que esta é uma forma legítima de relacionamento.
Elas aprendem a se expressar assim. Vejam a história de vida de várias pessoas que cometeram crimes e
vejam como foram tratadas na infância. Elas muitas vezes reproduzem aquilo que aprenderam e, alguns,
até de forma compulsiva.
Acredito que um dos efeitos positivos desta lei é fazer com que os pais reflitam antes de um gesto, na
maioria das vezes, irrefletido e impulsivo, de bater em uma criança. Eles vão buscar e descobrir que têm
mais recursos do que imaginavam para educar seus filhos. Esta lei busca romper com a cultura da violência
instalada em nossa sociedade e reproduzida até de forma inconsciente. É um corte, uma barra necessária
neste momento.
Portal Minas Saúde: Que reflexos psicológicos nas crianças podemos associar aos castigos físicos?
Ainda do ponto de vista psicológico, que efeitos positivos podemos esperar com essa mudança?

Regina: Realmente, é um comportamento difícil de fiscalizar e, como já disse, as leis, sozinhas, não são
suficientes para inibir a violência, principalmente esta, que geralmente se dá no âmbito doméstico. Do
contrário, não teríamos tantas mulheres agredidas, já que existe legislação específica há algum tempo, a
chamada “lei Maria da Penha”. Porém, a mudança da legislação amplia o debate e, consequentemente, a
compreensão das pessoas. E a lei funciona também para aqueles que não aprendem de outra forma, como
inibidor da prática de violência contra crianças e adolescentes, nem que seja pelo temor da punição,
infelizmente.

Espero que, em alguns anos, a sociedade evolua e introjete o conceito da “não violência” e se surpreenda,
ela própria, que em algum período da história deste país tenha havido a necessidade de existir uma lei
como esta.
Saúde Entrevista - José Luiz Quadros

Data:26/08/2010
Autor:Comunicação Minas Saúde

O projeto de lei nº 2564/2003 busca esclarecer, na lei, a proibição de toda e qualquer
forma de castigo físico praticado contra crianças e adolescentes. No entanto, ainda
parece confuso entender como palmadas, beliscões e outras práticas serão fiscalizadas e
passíveis

de

punição.

Para esclarecer sobre os limites legais desse projeto, a Equipe de Web Jornalismo do
Canal Minas Saúde realizou uma entrevista com o professor em Direito da UFMG, José
Luiz Quadros de Magalhães. O professor, participou, em julho, de um seminário sobre os
20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Confira:

Portal Minas Saúde: O projeto de lei que está no Congresso propõe uma
modificação no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na prática, como funcionaria
esse instrumento legal para evitar palmadas, beliscões e outros castigos físicos? O
Estatuto

não

determinava

claramente

esses

tipos

de

castigo?

José Luiz Quadros: O projeto de lei Nº 2564 /2003 Da Senhora Maria do Rosário dispõe
sobre a alteração da Lei Nº 8069, de 13/07/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e
da Lei Nº 10406, de 10/01/2002 (Novo Código Civil). Este projeto estabelece que a
criança e o adolescente não podem ser submetidos a qualquer forma de punição corporal,
mesmo que moderados e sob nenhuma alegação de quaisquer propósitos, ainda que
pedagógicos. Sem dúvida, trata-se de um projeto de lei absolutamente desnecessário,
uma vez que as disposições legais em vigor no país já proíbem e punem qualquer tipo de
violência contra qualquer pessoa. O projeto de lei, entretanto, vai além quando pretende
proibir a “punição corporal moderada”, o que pode e tem sido entendido por alguns como
a proibição mesmo da palmada. Neste sentido, o projeto torna-se perigoso, pois reforça

uma tendência de controle total do Estado de toda a vida privada. Obviamente, sou
contrário a qualquer forma de violência – inclusive as palmadas. Acredito também que as
palmadas não são educativas, mas penso que esta questão deve ser resolvida na esfera
da moral e da ética, na esfera social e privada, sem intervenção do Estado. Se as leis
pretenderem regular toda a vida nos seus mínimos detalhes, não haverá espaço para a
importante esfera da ética e da moral. As pessoas farão as coisas para não serem
punidas pelo Estado e não porque acreditam que devem fazer. Isto é muito perigoso e,
sem dúvida, um passo a mais, mesmo que aparentemente pequeno, em direção a uma
nova forma de totalitarismo.
Portal Minas Saúde: É possível realizar esse monitoramento na vida privada? Isto é,
o projeto também inclui os ‘pequenos’ atos de castigo corporal, que não deixam
marcas facilmente identificadas de maus tratos. Como isso passaria a ser avaliado?

José Luiz Quadros: Isto incentivará a denúncia, a desconfiança, inclusive dos filhos em
relação aos pais. Trata-se de um projeto ruim para a sociedade, em todos os aspectos.
Mais uma vez, reitero ser totalmente contrário a qualquer forma de violência, qualquer
forma de castigo físico ou de tortura mental, que pode ser muito pior. Apenas ressalto o
perigo de admitirmos a criminalização de tudo. Assim, gradualmente, o Estado vai
tomando conta de tudo. Admitimos primeiro a prisão de pessoas porque beberam, mesmo
que um copo de cerveja, e dirigiram. Agora, a proibição de castigo físico, mesmo que uma
pequena palmada. Estão transformando a vida das pessoas em uma penitenciária.

Portal Minas Saúde: O projeto propõe campanhas de conscientização e até mesmo
a inclusão dos direitos humanos no currículo escolar. O senhor acha que a medida
será

suficiente?

José Luiz Quadros: Esta medida, sim, é muito importante. Dialogar, discutir os direitos,
informar e formar as pessoas. Este é o caminho democrático e não ameaçar com
punição, prisão. Devemos dizer não a este “super estado”.
Portal Minas Saúde: A violência, de qualquer dimensão, é tratada como violação
dos direitos humanos. Embora não tenha valor como amostragem científica, uma
pesquisa entre leitores da Folha de S. Paulo mostrou que mais de 60% dos
participantes

são

contrários

ao

projeto.

Esse

exemplo

nos

leva

a

um

questionamento: o que faz com que, culturalmente, os pais entendam que 'a
palmada educa'?
José Luiz Quadros: Esta é efetivamente uma questão cultural que não pode ser
desconsiderada. Efetivamente, os castigos físicos não educam, mas a ausência de limites
que assistimos em diversas famílias pode ser muito mais perigosa que a palmada.
Crianças e adolescentes sem limites podem ser extremamente violentos. A falta de uma
repreensão, a omissão dos pais, a tolerância excessiva, tudo isso pode criar pessoas sem
limites sociais, que não saberão respeitar o direito dos outros. Justamente por não ser
possível viver em sociedade sem limites, sem respeito ao direito do outro, ao espaço do
outro, é que, em todas as sociedades as crianças e os adolescentes são educados pelos
pais e pela escola, e muitas vezes com a participação da Igreja, com o estabelecimento
de punições ou castigos que, na história, muitas vezes, foram castigos físicos. Se
acreditarmos que não há mais espaço para castigos físicos, esta pratica deve ser
dialogicamente desconstruída e não simplesmente proibida com outra violência: o direito
penal.
Portal Minas Saúde: Que punições estão previstas, caso o projeto seja aprovado no
Congresso? Que mecanismos para inibir a violência estão previstos no
documento? A denúncia ao conselho tutelar seria suficiente para, por exemplo, a
reclusão?
José Luiz Quadros: Segundo o Art. 18B: “Verificada a hipótese de punição corporal em
face de criança ou adolescente, sob a alegação de quaisquer propósitos, ainda que
pedagógicos, os pais, professores ou responsáveis ficarão sujeitos às medidas previstas
no artigo 129, incisos I, III, IV e VI do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis”. O Estatuto (Lei 8069 de 13 de Julho de 1990) dispõe, no
artigo 129, que são medidas aplicáveis aos pais ou responsável: I)encaminhamento a
programa oficial ou comunitário de proteção à família; II) encaminhamento a tratamento
psicológico ou psiquiátrico; III) encaminhamento a cursos ou programas de orientação; IV)
obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado.
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Os direitos das crianças e dos adolescentes são garantidos por lei. Apesar disso, a prática
de castigos ainda é recorrente, seja na família, no ambiente escolar ou nas relações
sociais.

Confira, abaixo, a entrevista com a coordenadora do projeto e campanha permanente Não
Bata, Eduque, Márcia Oliveira. Márcia tem profundo conhecimento dos mecanismos
nacionais e internacionais de mobilização social pelo fim da violência contra a criança e
se dedica, há 16 anos, à defesa desses direitos.

Portal Minas Saúde: Existe um receio das famílias e educadores de que, com esse
projeto, poderia haver uma interferência do Estado na vida privada. A senhora
concorda?

Márcia Oliveira: Vou responder tendo em mente uma queixa recorrente dos pais quanto
à interferência do Estado na forma com que “eu” educo “meu” filho. Na verdade, o projeto
de lei não define como as famílias devem educar seus filhos. Diz somente que não se

devem utilizar práticas violentas. Vale lembrar que o Estado interfere há séculos na vida
privada. Um dos exemplos mais recentes na legislação brasileira é a Lei Maria da Penha,
que protege as mulheres da violência doméstica e familiar. E é uma legislação que toda a
sociedade

aplaude

e

luta

para

ver

implementada.

Portal Minas Saúde: Se acreditamos que a violência ainda é um hábito recorrente na
educação, então o projeto demandará mudança de comportamento. Como os pais,
educadores em geral, vão se adaptar?
Márcia Oliveira: Acreditamos que, devido a uma questão cultural, os castigos corporais e
tratamento cruel e degradante ainda são muito utilizados pelos pais e responsáveis no
processo educativo e de cuidado da criança. A maioria dos adultos foi criada com o uso
de práticas violentas (tapas, surras, beliscões, gritos, xingamentos, etc.). É a forma que
eles conhecem e reproduzem. É importante esclarecer que ‘castigos’ e ‘limites’ não são
sinônimos. É possível educar uma criança e um adolescente sem necessariamente punilos. Você pode responsabilizá-los por alguma falta cometida, fazê-los reparar um dano ou
corrigir um erro, obrigá-los a pedir desculpas por uma malcriação, limpar uma sujeira que
tenham feito, etc. Isso, no caso, não é considerado uma punição, mas sim reparação.
Acreditamos que a utilização de formas violentas (tapas, palmadas, gritos, etc.) como
instrumento de educação é uma estratégia de comunicação equivocada e que pode
transmitir valores de violência e agressão para futuras gerações.
Portal Minas Saúde: Que reflexos psicológicos nas crianças podemos associar aos
castigos

físicos?

Márcia: Os efeitos do castigo físico e humilhante não podem ser generalizados para
todas as crianças, pois dependem da experiência de vida de cada um e da configuração
familiar em que a criança encontra-se inserida. Entretanto, uma conseqüência direta do
uso do castigo físico é o aprendizado, por parte da criança, de que a violência é uma
maneira plausível e aceitável de se solucionar conflitos e diferenças, principalmente
quando você está em uma posição de vantagem frente ao outro, principalmente física
(como no caso do adulto frente à criança).
Portal Minas Saúde: Há, culturalmente, uma ideia de que “a palmada educa”. Como
conseguir conciliar a educação e fixar limites de outra maneira que não é a
conhecida?

Márcia Oliveira: Educar e impor limites não são tarefas fáceis e requerem tempo e
dedicação. Podem ser desenvolvidas por meio da capacidade do adulto em dialogar,
explicar o que é certo ou errado, transmitir valores, tais como justiça, respeito e
solidariedade, estabelecer uma relação afetiva e sincera que legitima a autoridade dos
pais e educadores. Os filhos passam a reconhecer a autoridade dos pais e educadores
através do exemplo, do diálogo e do reconhecimento e não mediante a imposição de
castigos e críticas. O estabelecimento de rotina e regras, que tenham sentido e sejam
coerentes, favorecem a convivência e o cumprimento das mesmas. Preferencialmente,
devem ser estabelecidas conjuntamente com as crianças e adolescentes. Os limites
devem ser claros, objetivos, justos e coerentes e precisam ser estabelecidos com as
crianças de maneira firme e amorosa. Dar limites significa definir claramente até onde
cada criança pode e deve ir. Os adultos que dão os limites devem estar de acordo entre
si. A criança não entende quando o pai permite uma coisa e a mãe, não. Além disso,dar
limites não significa apenas proibir ou impedir. É também estabelecer regras básicas de
convívio entre a família. Para nós, da Rede Não Bata, Eduque o projeto de lei é positivo e
contribuirá não só para dar visibilidade a um problema cotidiano vivido pelas crianças e
adolescentes brasileiros como garantirá o direito da criança a crescer em ambientes
menos violentos.
Portal Minas Saúde: O projeto de lei prevê ações educativas. O que o movimento
pensa

a

respeito?

Márcia Oliveira: Verificamos que quanto maior é o acesso à informação (de alternativas
não violentas de educação) menor é a incidência do uso de castigos corporais e
tratamento cruel e degradante. O projeto de lei prevê a realização de campanhas
educativas e de sensibilização voltadas para os pais, a divulgação de práticas de
disciplina positiva, além de serviços de apoio a aqueles que apresentarem maior
dificuldade em encontrar alternativas não violentas para o estabelecimento de limites e
disciplina. Assim, acreditamos que a mudança de comportamento será possível.

Portal Minas Saúde: Embora seja uma determinação legal, parece ser um
comportamento difícil de verificar, fiscalizar. A medida, se sancionada, será
suficiente

para

inibir/coibir

a

violência?

Márcia Oliveira: Para nós da Rede Não Bata, Eduque o projeto de lei é um marco ético
que apoiará uma mudança cultural “que o uso dos castigos físicos e tratamento
humilhante são uma violação da integridade física da criança e do adolescente”, tal como
o efeito da Lei Maria da Penha para o combate a violência contra as mulheres. É o início
de um processo de mudança de longo prazo como demonstra a experiência de outros
países que já aprovaram a lei. Se as pessoas passam a perceber o uso dos castigos
como “não natural” começarão a procurar alternativas, a conversar sobre o assunto, a
discutir com seus familiares, a buscar apoio de profissionais, como estamos tendo a
oportunidade de verificar agora com a apresentação do projeto de lei. As pessoas já estão
discutindo um problema que antes passava despercebido. Hoje, ninguém acha “normal” o
marido bater na mulher. Isso até pode ocorrer, porém a percepção mudou e as pessoas já
buscam interferir quando esse tipo de violência ocorre, as mulheres buscam apoio na
família, com os amigos, em delegacias especializadas, em organizações que realizam
atendimento a vítimas de violência, etc. até mesmo os homens estão lutando para mudar
essa situação. Assim, acreditamos que isso também pode ocorrem no caso da violência
contra as crianças e adolescentes.
Portal Minas Saúde: Que benefícios psicológicos podemos aguardar para as
crianças

e

adolescentes?

Márcia Oliveira: O efeito positivo para as crianças será o de ter garantido por lei seu
direito à integridade. Além disso, elas poderão contar com um ambiente mais harmonioso
e menos violentos para o seu desenvolvimento integral, deixando de “apanhar”, de sentir
dor e de ter medo. Para a sociedade em geral, a substituição de práticas violentas (tapas,
chineladas, surras, palmada, gritos, xingamentos, etc.) por práticas não violentas (diálogo,
negociação, etc.) favorecerá a construção de uma sociedade democrática onde os
valores, a ética, a disciplina, a civilidade e a busca de resolução de conflitos de forma
pacífica serão privilegiados.
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