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Passos lentos

Sem andamento, Lei da Palmada fez aniversário
Por Luciana Nogueira e Silva Maciel

Há pouco mais de um ano, no dia 14 de dezembro de 2012, uma Comissão Especial da Câmara de
Deputados aprovava por unanimidade o parecer apresentado pela relatora do Projeto de Lei 7.672, de
2010, em Reunião Deliberativa Ordinária. Tal aprovação gerou polêmica entre juristas e leigos,
incentivados pela cobertura da mídia, pois o referido projeto de lei é mais conhecido como Lei da
Palmada.
Especialistas das mais variadas áreas se posicionaram contra ou a favor da iniciativa legislativa e o
projeto, alheio a tantos rumores, prosseguiu seu andamento, embora não tenha tido nenhuma outra fase
significativa. Recursos foram apresentados para que o tema fosse discutido em Plenário e não apenas
pela Comissão Especial designada para esse fim, mas, com o afastamento deles, o projeto encontra-se
atualmente na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. Não sem novos ataques,
como por exemplo, a reclamação 7/2012 apresentada no último dia 5 de dezembro.
De qualquer modo, ainda que a passos lentos, o projeto de lei segue e a polêmica persiste: é necessária
uma lei que proíba qualquer espécie de castigo físico na educação dos filhos? É legítimo retirar dos
pais essa forma de coerção e autoridade? A lei não poderá ser aplicada injustamente igualando
genitores a marginais? Não existe resposta a essas perguntas e, dependendo do contexto social ou do
enfoque dado, a opinião sobre o mesmo ponto pode mudar drasticamente.

Do ponto de vista da educação, é inquestionável que o ideal é que uma criança ou um adolescente
sejam criados sem qualquer abuso por parte dos responsáveis, físico ou psíquico. As consequências de
um castigo normalmente transcendem o ato imediato e podem ter inúmeros reflexos na formação do
caráter e da personalidade do menor. Hoje, nossa legislação já protege a criança e o adolescente
reconhecendo sua situação peculiar como pessoas em desenvolvimento, através do Estatuto da Criança
e do Adolescente, texto legal que o PL 7.672 visa alterar.
Todavia, o texto atual é genérico. Com a aprovação da Lei da Palmada, restaria clara a impossibilidade
de uso de qualquer meio para violento físico ou psicológico para correção e educação. A Lei prevê
ainda medidas a serem adotadas pelo Governo para a formação de um novo paradigma, onde os
castigos físicos e tratamentos cruéis não serão aceitos, ou mesmo cogitados pelos pais, o que se
efetivado será extremamente salutar.
Do ponto de vista jurídico, questiona-se a necessidade de alteração da lei já existente que, em verdade,
já é muito protecionista. Um dos princípios basilares do Direito de Família é a mínima intervenção
estatal, ou seja, caberia a cada família dentro de suas perspectivas e aptidões optar pelo modelo de
educação a ser adotado e o referido projeto viria de encontro a esse princípio. Embora exista certa
razão no argumento apresentado, o que se mostra é que a simples proibição dos castigos não é o
prejudicial da referida lei, pois, como já dito, para formação de crianças e adolescentes tal medida se
projeta como eficaz.
Há ainda que se lembrar de que a criação da lei para proibir castigos físicos foi acordada entre o Brasil
e a Organização das Nações Unidas (ONU), em virtude da Convenção Internacional sobre os Direitos
da Criança, aprovada em 20 de novembro de 1989, pela Assembléia Geral das Nações Unidas.
O PL 7.672 procura trazer à nossa realidade uma nova aplicação do Direito, cujo principal caráter é a
função social que se pretende alcançar. É um novo modelo de prestação jurisdicional, no qual é
considerado mais a condição das partes envolvidas do que necessariamente a natureza jurídica dos
institutos.
Infelizmente a violência no âmbito familiar, mesmo que com natureza educacional, ainda está cercada
pelas marcas da impunidade. Muito é relevado em nome do direito dos pais ou responsáveis de educar.
Assim, a proteção almejada justifica-se porque o castigo constitui uma das formas de violação dos
direitos humanos e porque a história demonstra a necessidade de proteção, pois, apenas assim, serão
pensadas novas formas mais eficazes e saudáveis para educar.
Mas a proteção do Estado tem necessariamente que vir através de leis?
O que realmente preocupa no projeto de lei é sua efetividade e a abertura de possibilidade para
ingerência do Estado ou de terceiros na família. Como serão preparados os profissionais obrigados a
fazer a denúncia, como aqueles da área da saúde e da educação? Como será preparado o Poder
Judiciário e os Conselhos Tutelares para recepcionar tais casos? Como serão preparados os pais e
responsáveis que tiveram na sua educação o uso de castigo para coibir atitudes reprovadas? Quem
levará as famílias uma nova forma de educar? Quem ensinará a viver sem violência, onde diariamente
somos violentados pela ausência de efetividade de proteção do Estado? Outro fator de extrema
preocupação é a diversidade cultural existente em nosso país. O Governo está preparado para as
inúmeras interpretações que existirão do texto legal de norte a sul? Como evitar as interpretações
falhas, ou mesmo as consequências de relatos fantasiosos de crianças? Talvez essas sejam as perguntas
mais preocupantes.

É preciso deixar bem claro que não bater, não castigar, não significa não educar. Existe uma diferença
tênue entre punição e consequência que a maior parte da população não percebe. Alguns acreditam que
a lei fará com que não se possa coibir de qualquer forma as atitudes reprováveis dos filhos.
As políticas públicas previstas na Lei também possuem uma grande relevância e precisam ser
estimuladas para a efetivação, pois são fundamentais neste novo contexto legislativo. Estará o Estado
disposto a arcar com esses custos? Porque, na prática, o que se vê é que a União edita leis de âmbito
nacional, relegando aos Estados a sua aplicação e fiscalização, sem, no entanto, repassar verbas e
meios de fazê-lo, deixando cada unidade da Federação, com suas capacidades e recursos, adequarem o
proposto ao possível. Por isso, é importante salientar que uma mudança só será possível desde que
sejam fornecidos os recursos necessários ao Poder Judiciário e à Polícia Judiciária para que haja
efetividade do proposto pelo legislador.
Para eficácia da lei, será necessário que haja uma consciência social e até psicológica para entender as
proporções da mudança que se pretende atingir. Trata-se de uma mudança não apenas pontual, mas,
sim, um novo paradigma que será estabelecido para as próximas gerações.
Todavia, o que se costuma fazer no Brasil é primeiramente a edição de leis, acreditando que as
mesmas terão o poder de mudar anos de história contrária e, depois, com a não efetivação do proposto,
são iniciadas campanhas no afã de legitimar o apresentado pelo legislador. Talvez por essa razão é que
muitas da leis aqui vigentes não têm qualquer efetividade, qualquer aplicação.
Se o objetivo é realmente a construção desse novo paradigma, por que não estão sendo feitas
campanhas prévias à aprovação do texto, ensinando a população como se educar sem violência, quais
as vantagens de um novo modelo de educação? Está fazendo aniversário a aprovação do texto pela
Comissão Especial e, no decorrer deste ano, quem ouviu falar do assunto, salvo os diretamente ligados
a ele?
Talvez o que nosso país precisa não são novas leis, mas, sim, novas políticas públicas, pois, se
houvesse conscientização da população sobre as vantagens de se educar sem punir, o Estatuto da
Criança e do Adolescente na forma que se encontra seria suficiente para efetivar a proteção pactuada
com a ONU.
Luciana Nogueira e Silva Maciel é advogada, sócia do escritório Murilo Maciel & Rafael Maciel
Advogados. Especialista em Direito de Família pelo Instituto de Pós Graduação (IPOG) e membro do
Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM-GO).
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http://toleranciaecontentamento.blogspot.com.br/
Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro divulga dossiê de violência
doméstica e familiar contra crianças e adolescentes
A Rede Não Bata Eduque divulga em seu último boletim o Dossiê Criança & Adolescentes
2012 do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Esse dossiê traz à tona o alarmante
índice de violência doméstica e/ou família familiar ao qual às as crianças e os adolescentes
estão expostas.
A lesão corporal dolosa (aquela na qual o indivíduo ofende intencionalmente a integridade
física de outra pessoa) corresponde à maior parte dos delitos sofridos por crianças e
adolescentes, chegando a 35,2% do total de casos registrados. A ameaça aparece em segundo
lugar, com 16,2% de casos. Já a lesão corporal culposa vem em terceiro lugar, com 13,3% do
total de vítimas e o estupro surge em quarto lugar, com 12,8% de vitimizados.
Acesso os resultados do dossiê AQUI
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Xuxa pede a Renan prioridade na votação da Lei da
Palmada

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) participa nesta segunda-feira (29) do 12º Fórum de
Comandatuba, promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), que reuniu no último final de semana
320 executivos, empresários e políticos na Bahia para discutir políticas de desenvolvimento econômico e social
para o Brasil. O encontro contou também com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique
Eduardo Alves (PMDB-RN).
Durante o evento, a apresentadora Xuxa Meneguel, que participa do encontro como convidada, pediu ao
presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), prioridade na votação do projeto da chamada Lei da
Palmada. A proposta aprovada por unanimidade em dezembro de 2012, por uma Comissão Especial da
Câmara de Deputados, pune os pais que castiguem fisicamente os filhos, crianças e adolescentes.
O texto aprovado na Câmara prevê que pais que maltratarem os filhos sejam encaminhados a programa oficial
de proteção à família e a cursos de orientação, tratamento psicológico ou psiquiátrico, além de receberem
advertência. A criança que sofrer a agressão deverá ser encaminhada a tratamento especializado. Um dos
artigos do projeto prevê multa de três a 20 salários mínimos a profissionais como médicos, professores ou
ocupantes de cargos públicos que não informarem os casos de agressão a crianças e adolescentes. A matéria
está na Câmara dos Deputados e ainda precisa ser votada pelo Senado. O presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL) disse que vai dar agilidade a votação do projeto.
Lei de Licitações
Ainda na Ilha de Comandatuba, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse neste domingo,
que será criada no Congresso Nacional uma comissão mista para revisar e atualizar a Lei nº 8.666, de 1993, a
chamada Lei das Licitações . "A 8.666 de forma geral precisa ser revista, atualizada. O Brasil mais do que nunca
precisa que os investimentos caminhem", disse.
Renan lembrou o Regime de Contratação Diferenciado (RDC), criado para dar mais agilidade nas obras da Copa
do Mundo. "Temos que avançar no sentido de desobstruir o ímpeto dos investimentos, facilitar a vida do
investidor. O Brasil não pode perder oportunidades de investimentos", explicou Renan.
Secretaria de Imprensa da Presidência do Senado
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Lançamento do livro “Vento no Rosto”- autoria de crianças da Comunidade da Maré
(RJ)
http://toleranciaecontentamento.blogspot.com.br/

Caros amigos e parceiros,
Temos o prazer de divulgar o lançamento do livro
infantil “Vento no Rosto” no dia 3 de maio, às 17
horas, na FIRJAN (Av. Graça Aranha nº 1, Centro –
Rio de Janeiro).
A história de Lucas, personagem central do livro, foi
criada por 12 meninos e meninas, entre 6 e 13 anos, da
comunidade da Maré, participantes do projeto
Esporte, Cultura e Cidadania da Fiocruz. O projeto
desenvolvido pelo Promundo, com financiamento da
SavetheChildren, teve o objetivo de dar voz aos
pequenos sobre como pensam que poderiam ser
educados sem o uso da violência.
Durante o lançamento acontecerá um debate sobre o
Projeto de lei 7672/2010 que promove a prevenção de
castigos físicos e humilhantes contra crianças e
adolescentes, com a participação de Carlos Zuma, do
Instituto Noos, e de Ana Paula Rodrigues, da Fundação Xuxa Meneghel.
A obra é parte dos esforços do Promundo e dos demais membros da Rede Não Bata Eduque
para estimular o debate sobre alternativas à educação sem o uso de castigos físicos e
humilhantes.
Contamos com a presença de todos.
Abraços,
Marcia Oliveira

24 de maio de 2013
Livro fala sobre prevenção de violência na educação de crianças

Doze meninos e meninas com idades entre seis e 13 anos e
moradores da comunidade da Maré, no Rio de Janeiro (RJ), participaram da criação coletiva da
história de Lucas, personagem central do livro “Vento no Rosto”, lançado no início de maio. O livro
tem como tema a educação sem violência e foi produzido no escopo do projeto Esporte, Cultura e
Cidadania da Fiocruz, desenvolvido pelo Promundo.
Questões como obediência, deveres, direitos, punição, obrigações de cada membro da família e o
diálogo entre eles são abordadas de maneira lúdica e com linguagem simples. De acordo com Vanessa
Fonseca, coordenadora de programas do Promundo, a proposta do livro foi mostrar que as crianças
também têm ideias de como podem ser educadas sem o uso da violência física. “É importante saber
ouvi-las sobre o assunto”, diz.
A obra faz parte dos esforços do Instituto Promundo e de outros membros da Rede Não Bata, Eduque
para estimular o debate com os responsáveis sobre os direitos das crianças, incluindo seu direito de
expressar suas opiniões sobre alternativas à educação sem o uso de castigos físicos.
O livro pode ser obtido diretamente no Promundo
(tel. 021-2544 3114/e-mail promundo@promundo.org.br)
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Livro infantil dá voz aos pequenos que discutem educação sem violência

MAIO 3, 2013
Promundo em parceria com a Rede Não Bata, Eduque! lançam nesta sexta, 3 de maio, o livro infantil
“Vento no Rosto”. A obra é parte dos esforços do Promundo e dos demais membros da Rede Não Bata
Eduque para estimular o debate sobre alternativas à educação sem o uso de castigos físicos e
humilhantes. Será às 17 horas, na FIRJAN – Av. Graça Aranha nº 1, Centro – Rio de Janeiro.
A história de Lucas, personagem central do livro, foi criada por 12 meninos e meninas, entre 6 e 13
anos, da comunidade da Maré, participantes do projeto Esporte, Cultura e Cidadania da Fiocruz. O
projeto desenvolvido pelo Promundo, com financiamento da SavetheChildren, teve o objetivo de dar
voz aos pequenos sobre como pensam que poderiam ser educados sem o uso da violência.
Durante o lançamento acontecerá um debate sobre o Projeto de lei 7672/2010 que promove a
prevenção de castigos físicos e humilhantes contra crianças e adolescentes, com a participação de
Carlos Zuma, do Instituto Noos, e de Ana Paula Rodrigues, da Fundação Xuxa Meneghel.
A obra é parte dos esforços do Promundo e dos demais membros da Rede Não Bata Eduque para
estimular o debate sobre alternativas à educação sem o uso de castigos físicos e humilhantes.
Informações Promundo
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O que você pensa sobre sobre a Lei da Palmada? Deixe sua opinião

Fantástico acompanhou, por um ano, histórias de menores que
sofreram abusos, agressões e omissões de adultos que deveriam
protegê-los.
338 comentários

O Fantástico do dia 23 de junho exibiu uma reportagem especial sobre violência contra a criança. O
repórter Marcelo Canellas acompanhou, por um ano, histórias de menores que sofreram abusos,
agressões e omissões de adultos que deveriam protegê-los e educá-los.
saiba mais





Quinze crianças são vítimas de violência a cada hora no Brasil
'Violência contra criança não é vista como tal', diz ativista
'Há um abismo enorme entre lei e realidade', diz repórter sobre violência
Com 12 anos, adolescente precisa decidir sobre gravidez

O poder público está discutindo uma maneira de legislar sobre a violência doméstica contra as
crianças. O projeto de lei 7672, conhecido como Lei da Palmada, prevê punições a pais e demais
adultos que utilizem o castigo físico como forma educativa. Aprovada em comissão da Câmara em
2011, a lei ainda não foi votada em plenário.
As sanções previstas aos pais vão desde medidas socioeducativas até o afastamento das crianças.
Clique aqui para ler a íntegra do projeto de lei.
O que você pensa sobre sobre o assunto? Deixe sua opinião nos comentários:
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source=other_multiline&action_object_map={%22536907236369388%22%3A159473120906673%2C%225368
95979703847%22%3A400571426715587}&action_type_map={%22536907236369388%22%3A%22og.recomm
ends%22%2C%22536895979703847%22%3A%22og.recommends%22}&action_ref_map=[]
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Pai é suspeito de torturar menino de 8 anos em Macapá

Criança foi encontrada no mato com lesão no olho e queimadura
nas mãos.
Homem disse que agressões eram castigos pelas notas na escola.
Anne Karoline Do G1 AP
138 comentários

Menino de 8 anos apresentava queimaduras nas mãos, feitas pelo pai,
segundo a polícia
(Foto: Anne Karoline/G1)

Um homem de 32 anos foi autuado em flagrante pela Polícia Militar, na manhã de segunda-feira (24),
em Macapá. Ele é suspeito de torturar o próprio filho, um menino de 8 anos de idade. A prisão

aconteceu após a criança fugir de casa no final da tarde de domingo (23). Ela ficou seis horas
escondida no mato próximo à casa do pai, até ser encontrada por um vizinho. O caso aconteceu no
bairro Marabaixo 4, zona oeste da capital.
Com várias lesões pelo corpo, o menino apresentava um grave ferimento no olho esquerdo, provocado
por uma paulada, corte na testa e queimaduras pelas mãos, que, segundo a criança, foram feitas na
boca do fogão da casa onde mora.

Mão de criança foi queimada na boca do fogão da
casa dos pais, segundo a polícia
(Foto: Anne Karoline/G1)

Em depoimento à polícia, o pai confessou que bateu na criança na última quinta-feira (20), com uma
régua de madeira, que acabou atingindo o olho. Ele também assumiu as queimaduras e justificou
informando que foi a punição aplicada pelo baixo rendimento na escola.
Um vizinho de 35 anos, que preferiu não se identificar, encontrou a criança no mato por volta de meia
noite, assustado e debilitado. "Pensei em devolver para os pais, mas pelo estado dele, sabia que iriam
agredi-lo ainda mais. Então chamei a polícia. Precisei correr atrás dele e conquistar a confiança para
que ele viesse até mim", lembra, indignado.
Ao ser acionada, a polícia chegou a ir à casa do menino, e informou que, chegando lá, encontrou os
pais com sinais de embriaguez. Eles foram questionados sobre o filho, mas pai e madrasta não
souberam dar informações e alegaram que a criança estava desaparecida.
O casal foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval,
na zona norte de Macapá. Juntos há quatro anos, eles têm mais duas filhas.

Conselheiro tutelar João Bosco informou que
menino está sob medida protetiva
(Foto: Anne Karoline/G1)

Agressões
O conselho tutelar da zona sul de Macapá registrou o caso. O conselheiro João Bosco informou que
essa não teria sido a primeira vez que o menino teria sido espancado. "Alguns hematomas pelo corpo
são de dias anteriores. Segundo a criança, frequentemente o pai a agride. Violência vai desde a física à
psicológica”, informou.
A criança vai ficar sob medida protetiva em um abrigo até que algum parente seja localizado. “Ainda
não localizamos nenhum parente da criança e nem a mãe biológica. Vamos esperar aparecer alguém e
saber se a criança vai querer ficar com algum deles. Mas para o pai ela não volta”, afirma o
conselheiro.
De acordo com o delegado Daniel Paes, a madrasta foi liberada pois não tinha envolvimento no caso.
O pai foi preso em flagrante por tortura e vai ser encaminhado ao Instituto de Administração
Penitenciária (Iapen).
Só no conselho tutelar da zona sul são registrados, em média, 10 casos de espancamentos, por dia, em
crianças e adolescentes.

http://primeirainfancia.org.br/?p=14568

‘Violência contra criança não é vista como tal’, diz ativista da Fundação Xuxa
Meneghel
JUNHO 26, 2013

“A violência que acontece no cotidiano – do abandono,
da rejeição, de desacreditar na criança - não é visto
como violência no senso comum”. Com palavras como
essas, Ana Paula Rodrigues, coordenadora da Fundação
Xuxa Meneghel, explica os objetivos de atuação da
entidade.
Para a representante, essas agressões despercebidas marcam e acompanham até o fim a vida das famílias. No decorrer do trabalho, a fundação
busca fazer os pais tomarem consciência de como podem estar ensinando inconscientemente seus filhos a perpetuar essa violência quando estes
se tornarem pais.
Veja aqui a matéria completa produzida pelo fantástico.

http://primeirainfancia.org.br/?p=14604

Agressões verbais também são consideradas maus-tratos
JUNHO 28, 2013

Crianças educadas em ambientes violentos têm prejuízos emocionais e psicológicos
Com a dificuldade de conciliar a vida profissional com a criação dos filhos, a solução encontrada é
recorrer a babás ou creches. Além de pesquisar e ter muita confiança para deixar os pequenos aos
cuidados de outros, é preciso estar atento ao tratamento que seu filho recebe quando você não está por
perto.
Segundo a coordenadora do Núcleo de Apoio aos Profissionais que Atendem Crianças e Adolescentes
Vítimas de Violência (NAP) do Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), Rachel Niskier, as crianças
de cada faixa etária expressam de maneiras diferentes que estão sofrendo maus-tratos. Nem sempre a
violência é física e, mesmo nesse caso, as agressões podem não deixar marcas visíveis.
Bebês de até um ano, que ainda não falam, encontram outras maneiras de expressar descontentamento.
Mudanças de comportamento como choro excessivo, irritação constante, estranhamento exagerado
(um pouco é normal nessa idade) em relação a certas pessoas, recusa de alimentos e dificuldade para

adormecer podem ser indícios de que estão sendo maltratadas. “Os mesmos sinais podem indicar
também que a criança está doente, por exemplo, mas não pode ser descartada a hipótese de que esteja
sofrendo maus-tratos”, afirma a pediatra.
Recusa social
Em crianças um pouco maiores, os pais devem ficar atentos a outros sinais. Quando ainda não tem
bem desenvolvida a habilidade da fala ou tem dificuldade para verbalizar o que está acontecendo, a
criança tende a evitar as pessoas que lhe fazem mal.
Rachel descreve esta atitude como uma “recusa social”, comparável a quando os adultos “não vão com
a cara” de alguém. Quando o pequeno relata que está sendo maltratado, fique alerta. “Todos sabem que
as crianças têm uma mente fértil, ainda mais hoje, que são expostos constantemente a estímulos, mas, a
princípio, sempre acredite na criança”, aconselha a pediatra.
É preciso estar atento não só ao comportamento, mas também ao corpo. Quando a criança passa a
tomar banho sozinha, é comum que os pais vejam menos seu corpo, não notando manchas e cicatrizes
que podem ser consequência de maus-tratos.
Diferentes formas
A violência pode ser cometida de diferentes maneiras. Além da física, as crianças há abusos sexuais ou
verbais, todos graves. Segundo a pediatra Rachel, uma das formas mais comuns de agressão é a que
não deixa marcas no corpo. “Mesmo a família e os amigos podem cometer violências verbais, muitas
vezes sem perceber o que estão fazendo”, diz. Conforme a médica, o prejuízo para autoestima da
criança é grande.
A pediatra ressalta ainda que a violência contra crianças e adolescentes não é prerrogativa de nenhuma
classe social, e pode acontecer em qualquer lugar. Segundo ela, só o que muda é a forma. “É
corriqueiro presenciar casos de negligência em shoppings sofisticados: é uma cena comum ver a mãe
muito bem-vestida, carregando sua bolsa, enquanto uma babá carrega a criança. Os pequenos precisam
do carinho e atenção da mãe, negar isso a eles também é uma forma de violência”, afirma.
Informações do Portal Terra; Foto: Shutterstock
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Marcos Rogério impede votação da Lei da
Palmada na CCJ
9 de julho de 2013
O deputado federal Marcos Rogério (PDT/RO), impediu a aprovação da redação final do projeto da
Lei da Palmada (PL7672/2010), na sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, desta
terça-feira (9).
A proposta altera o Estatuto da Criança e Adolescente proibindo os pais de aplicarem castigos físicos a
crianças e adolescentes. O PL já foi aprovado pela comissão especial criada para analisá-lo e poderia
seguir diretamente para o Senado.
Na avaliação do deputado rondoniense, é preciso fazer uma nova análise da proposta pelo Plenário.
“Apresentei uma reclamação contra a tramitação conclusiva. O tema é polêmico e não pode ser
discutido somente pelas comissões da Câmara”.
De acordo com Marcos Rogério, o Estado não pode interferir na educação que os pais brasileiros dão
aos seus filhos. “Eu fui corrigido, tomei palmada, varada, mas virei uma pessoa do bem. Existe pai que
educa sem utilizar de castigos físicos, mas não podemos criar uma forma única. O que é preciso punir
são excessos e abusos”, conclui.

http://primeirainfancia.org.br/?p=14755
Redação final da Lei da Palmada fica para próxima terça-feira
JULHO 10, 2013

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), deputado Décio Lima (PTSC), decidiu retirar da pauta de votação a redação final do projeto da Lei da Palmada (PL 7672/10),
para evitar que a reunião fosse encerrada por falta de quórum, como ocorreu ontem. Havia
movimentação de parlamentares contrários à medida para obstruir as votações. “Tenho de cuidar do
fluxo da pauta. Como a decisão cabe a mim, vou decidir”, disse Lima. Segundo ele, a votação ficará
para a próxima terça-feira (16).
O deputado Rubem Fonseca (PR-DF), que é contra a redação final da proposta, sugeriu a retirada de
pauta para a votação de outros projetos. Para o deputado Ricardo Berzoini (PT-SP), o projeto deveria
continuar em pauta, para que ficasse claro quem são os parlamentares contra a medida. Ele sugeriu os
deputados que estão contrários ao texto busquem acordos no Senado para alterá-lo.
A proposta, que estabelece o direito de crianças e adolescentes serem educados sem o uso de castigos
físicos, já foi aprovada pela comissão especial criada para analisá-la, e pode seguir diretamente para o
Senado se for aprovada pela CCJ.
Informações da Agência Câmara
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Bancada Evangélica impede votação da Lei da Palmada

A sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) discutiria a
redação final do projeto chamado Lei da Palmada, mas uma articulação política da bancada evangélica
na Câmara impediu que a votação acontecesse.
De acordo com o jornal O Estado de São Paulo os deputados da bancada impediram que a votação
sobre a ata da reunião anterior fosse aprovada, o que impediu que os trabalhos fossem continuados.
O presidente da Comissão é o deputado Décio Lima (PT-SC) que já convocou uma nova reunião para
a próxima quarta-feira (10) com a intenção de dar continuidade na pauta.
A referida lei tem como objetivo alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para proibir que os
pais apliquem castigos físicos nas crianças e adolescentes.
Entre os deputados que estão contra a votação da Lei da Palmada na CCJ está o deputado Marcos
Rogério (PDT-RO). Ele quer que a pauta seja votada no Plenário: “O texto é uma carta aberta, se fala
em castigo físico e tratamento cruel, mas não há gradação do que é ou não possível fazer na educação
dos filhos”, disse.
O deputado do PDT é a favor da correção e conta sua história pessoal para dizer que a palmada serve
de correção desde que não haja abusos. “Eu fui corrigido, tomei palmada, varada, mas virei uma
pessoa do bem. Existe pai que educa sem utilizar de castigos físicos, mas não podemos criar uma
forma única. O que é preciso punir são excessos e abusos”.
Deixe o seu comentário no Verdade Gospel.
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CCJ suspende sessão para evitar retirada do projeto 'Lei da Palmada'
16 Jul 2013 . 16:09 h. Agência Estado . portal@d24am.com

A proposta sofre resistência da bancada evangélica.
Brasília - A sessão da tarde desta terça-feira (16) da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) da Câmara foi interrompida mais uma vez para evitar a retirada de pauta da redação final da
chamada Lei da Palmada. De autoria do Executivo, o Projeto de Lei 7.672, de 2010, altera o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) e veda a aplicação de castigos físicos a crianças e adolescentes.
A proposta sofre resistência da bancada evangélica. Na sessão da tarde desta terça, que durou menos
de uma hora, houve a apresentação de um requerimento pela retirada de pauta do projeto. O
requerimento chegou a ser aprovado em votação simbólica, mas o deputado Luiz Couto (PT-PB) pediu
verificação de quórum e a sessão, bastante esvaziada, caiu.
Na CCJ, a única matéria que foi analisada nesta terça foi um pedido de retirada de pauta, aprovado, do
projeto de lei 7.123 de 2010, que "institui a Estrada-Parque Caminho do Colono, no Parque Nacional
do Iguaçu" (PR). A Comissão de Constituição e Justiça só deve se reunir novamente em agosto.
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Bancada evangélica impede votação da Lei da Palmada
Projeto quer proibir os país de aplicarem castigos físicos a crianças e adolescentes
09 de julho de 2013 | 16h 09
Eduardo Bresciani, da Agência Estado

BRASÍLIA - Uma articulação da bancada evangélica na Câmara dos Deputados derrubou a sessão da
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) impedindo a aprovação da redação final do projeto da
chamada Lei da Palmada, que altera o Estatuto da Criança e Adolescente proibindo os pais de
aplicarem castigos físicos a crianças e adolescentes. Com isso, a proposta que acaba com o fim do foro
privilegiado para deputados e senadores também não foi apreciada.
A estratégia foi fazer uma obstrução sistemática. Deputados da bancada conseguiram derrubar a sessão
já na votação da ata da reunião anterior, uma vez que não foi alcançado quórum para continuar os
trabalhos. O presidente da CCJ, Décio Lima (PT-SC), convocou nova reunião para esta quarta-feira,
10, para tentar votar os temas constantes na pauta.
O deputado Marcos Rogério (PDT-RO) esteve a frente da ação para derrubar a sessão. Ele deseja que o
projeto da Lei da Palmada seja levado para debate no plenário. Recursos que requeriam essa
apreciação perderam a eficácia pela retirada de assinaturas, mas o deputado do PDT fez uma
reclamação pedindo que a Mesa da Câmara leve, de ofício, o tema a plenário. A proposta foi aprovada
em caráter terminativo nas comissões e precisa ter apenas sua redação final aprovada pela CCJ para
seguir a plenário.
Na visão do deputado do PDT, o projeto não é claro e servirá como uma interferência do Estado dentro
da educação dada pelas famílias. "O texto é uma carta aberta, se fala em castigo físico e tratamento
cruel, mas não há gradação do que é ou não possível fazer na educação dos filhos", argumenta Marcos
Rogério.
Pessoa do bem. Ele afirma que não aplica métodos agressivos na educação de seu filho, mas diz que é
preciso respeitar as culturas das famílias. "Eu fui corrigido, tomei palmada, varada, mas virei uma
pessoa do bem. Existe pai que educa sem utilizar de castigos físicos, mas não podemos criar uma
forma única. O que é preciso punir são excessos e abusos", conclui.
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Polêmica sobre Lei da Palmada permanece e CCJ encerra reunião sem votações

Publicação: 16/07/2013 16:06 Atualização:
A reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) foi encerrada, na tarde desta terça-feira
(16), por falta de quórum durante a verificação da votação da redação final do projeto da Lei da Palmada (PL
7672/10). Alguns deputados são contrários à aprovação da matéria sem que ela passe pelo Plenário.
O deputado Marcos Rogério (PDT-RO) pediu a retirada de pauta da matéria até que uma reclamação
apresentada por ele à Mesa Diretora seja analisada. O pedido de retirada foi inicialmente aprovado em
votação simbólica hoje, mas o deputado Luiz Couto (PT-PB) solicitou a verificação da votação. Sem quórum, a
reunião foi encerrada.
A mesma proposta já foi alvo de polêmicas em outros encontros da CCJ.
Castigos físicos
O PL 7672/10 estabelece o direito de crianças e adolescentes serem educados sem o uso de castigos físicos. A
matéria já foi aprovada pela comissão especial criada para analisá-la e poderia seguir diretamente para o
Senado. Marcos Rogério, no entanto, argumenta que a tramitação conclusiva, neste caso, é inconstitucional.
"Esse projeto mexe com direitos individuais e deve passar pelo Plenário”, justificou.
Luiz Couto lamentou a demora em aprovar a redação final. "Não podemos ficar aqui a cada momento
impedindo que o projeto vá para discussão. Não tem o que fazer, além de votar e o projeto ir para o Senado,
que pode inclusive modificar a proposta e ela voltar para a Câmara", declarou Couto.
Uma nova reunião deliberativa da CCJ deverá ocorrer somente em agosto. Com o encerramento do encontro
de hoje, também deixaram de ser analisadas propostas como a PEC 505/10, que elimina da Constituição a
possibilidade de a aposentadoria compulsória do magistrado ser utilizada como medida disciplinar.
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CCJ suspende sessão para evitar retirada de projeto
A sessão da tarde desta terça-feira da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara foi
interrompida mais uma vez para evitar a retirada de pauta da redação final da chamada Lei da Palmada. De
autoria do Executivo, o Projeto de Lei 7.672, de 2010, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
veda a aplicação de castigos físicos a crianças e adolescentes.
A proposta sofre resistência da bancada evangélica. Na sessão da tarde desta terça-feira, que durou menos de
uma hora, houve a apresentação de um requerimento pela retirada de pauta do projeto. O requerimento
chegou a ser aprovado em votação simbólica, mas o deputado Luiz Couto (PT-PB) pediu verificação de quórum
e a sessão, bastante esvaziada, caiu.
Na CCJ, a única matéria que foi analisada nesta terça foi um pedido de retirada de pauta, aprovado, do projeto
de lei 7.123 de 2010, que "institui a Estrada-Parque Caminho do Colono, no Parque Nacional do Iguaçu" (PR). A
Comissão de Constituição e Justiça só deve se reunir novamente em agosto. (AE)

http://www.personare.com.br/lei-da-palmada-polemica-construtiva-m2038
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Lei da Palmada: polêmica construtiva
Discussão sobre o tema traz à tona debate sobre educação dos filhos
Não existe uma fórmula para educar filhos, já que cada criança tem uma personalidade única e cada
pai ou mãe tem suas próprias referências no que diz respeito à educação.
O fato é que muitas crianças são espancadas diariamente e muitos adultos foram fisicamente e
moralmente maltratados quando crianças, trazendo assim para sua condição de educadores esse
equivocado comportamento para com seus filhos.
A base para a necessidade da criação de uma lei que proteja as crianças de maus tratos está justamente
na deficiência da formação de seus cuidadores. Quem é que se preocupava com as consequências
psicológicas e emocionais do futuro adulto quando lhes aplicavam castigos físicos por qualquer
manifestação de desejo próprio?

Lei da Palmada
Foi aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados o projeto de lei que proíbe que crianças e
adolescentes sejam punidos com castigos físicos, incluindo a conhecida palmada.A partir de agora, o
projeto está nas mãos do Senado. A lei também prevê multa, não só para os agressores, mas para os
que não denunciarem os casos.Os defensores da lei afirmam que o objetivo é controlar a violência
domiciliar, impedindo que os pais causem sofrimento aos filhos. Já os que não aprovam a ideia alegam
que a lei é uma interferência na vida familiar.

Tudo na vida evolui e nos dias de hoje é quase impossível não perceber o quão equivocadas são as
surras e humilhações a que crianças e adolescentes são submetidos, destruindo a autoestima por um
lado e por outro "fabricando" novos agressores, sem contar quando os excessos desembocam em
ferimentos graves e até morte.

O que pode detonar a agressividade
A cultura do bater como forma de educar está impregnada em diversas sociedades, não apenas na
brasileira. Mas o espancamento e os diversos abusos, apesar de serem em números assustadores, dizem
mais respeito a desvios de comportamento e personalidade pontuais de quem submete os filhos. As
causas que detonam a agressividade física estão associadas a vários fatores:







Alcoolismo - que muitas vezes aflora a agressividade contida no adulto
Despreparo (imaturidade) para lidar com situações desconhecidas
Sentimento de impotência diante das demandas das crianças e jovens
Incapacidade de dialogar
Incapacidade de vislumbrar alternativas à violência física no momento de impor limites
Dificuldade de reconhecer o que de fato provoca a ira, se é algo que tem a ver diretamente com o fato
ocorrido ou se tem a ver com questões pessoais mal resolvidas, do tipo estresse no trabalho ou no
casamento.

De toda forma, sem entrar no mérito do grau de civilidade de quaisquer agressões, tanto a agressão
física quanto a moral são, em princípio, atitudes covardes quando desferidas a alguém mais frágil ou
hierarquicamente submetido. O que pode uma criança ou jovem diante da autoridade de seus pais ou
cuidadores?

Marcas traumáticas
Perder a paciência é humano e todos temos nossos limites e nossos momentos de estresse. É também
impossível dizer que todas as crianças são anjinhos de temperamento dócil, mesmo porque faz parte do
desenvolvimento saudável das crianças teimar, desafiar e fazer manha, mas na verdade não há nada
que justifique surras e palavreados grosseiros: tanto uma como outra atitude podem provocar marcas
inesquecíveis e traumáticas.
A Lei da Palmada só existe em função dos incontáveis excessos cometidos, já que é impossível ditar
regras de educação às famílias sob pena do Estado interferir em crenças e valores pessoais. Mas é
dever do Estado proteger jovens e crianças de maus tratos, inclusive quando desferidos pelos próprios
pais. Penso que seja também dever da comunidade denunciar tais abusos.
Muitos questionamentos são pertinentes, não apenas com relação ao comportamento agressivo dos pais
com relação aos filhos. A Lei da Palmada cria uma polêmica construtiva que remete a sociedade como
um todo a várias reflexões, muitas delas incoerentes e paradoxais:





Qual pai ou mãe, mesmo nunca tendo dado um tapa em seu filho, já não teve o impulso de fazê-lo?
Quem sabe exatamente onde está o limite do bom senso quando uma criança ou jovem insiste em
desafiar a autoridade paterna?
Quem disse que ofensas e gritos não atingem de forma contundente o desenvolvimento psicológico e
emocional de um filho?
O fato de você ter apanhado fez de você uma pessoa melhor porque você entendeu que bater só gera
mágoa e raiva e então não repete esse comportamento com seus filhos, ou fez de você mais um
tirano?

A Lei da Palmada também prevê casos de tratamento cruel, degradante e humilhante. Mas o fato é que
não sabemos se essa lei - que de certa forma corrobora o Estatuto da Criança e do Adolescente - terá
um efeito educativo e esclarecedor sobre os pais agressores. Da forma como ela está prevista, se as
campanhas forem bem realizadas (conscientização de mães em carteiras de vacinação, por exemplo),
teremos dado um passo importante para repensarmos valores que não combinam mais com a
consciência desta nova era que se avizinha.
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Mobilização urgente: Ligue agora mesmo, gratuitamente, para o
telefone do Congresso: 0800-619619 para pedir a rejeição da Lei da
Palmada
Julio Severo
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ECA
Lei da Palmada: Educai as crianças para que não seja
necessário punir os adultos
Luciana Maria Reis Moreira, Giovanna Bianca Trevizani

Resumo: O presente artigo pretende demonstrar os reflexos secundários, porém não menos
importantes, com a alteração da Lei 8069, de 13/07/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e da
Lei 10.406, de 10/01/2002, Código Civil Brasileiro, introduzidas pela Lei da Palmada que estabelece o
direito da criança e do adolescente a não serem submetidos a qualquer forma de punição corporal,
mediante a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação de quaisquer propósitos,
ainda que pedagógicos. Tal alteração visa garantir o direito de uma criança ou jovem de ser educado
sem o uso de castigos corporais. A Lei 8.069, que instituiu o ECA, condenava maus-tratos contra a
criança e o adolescente, mas não definia se os maus-tratos seriam físicos ou morais.Com as alterações
sofridas nas leis mencionadas alhures, as crianças passam a ter o direito de serem educadas e cuidadas
sem o uso de castigo corporal ou tratamento cruel ou degradante. Alem disso com a nova regra os pais
passarão a serem submetidos ao que estabelece o Art. 129 do Estatuto da criança e do
adolescente.Estas mudanças deixam clara a interferência do Estado dentro dos lares brasileiros e a
diminuição da autonomia dos pais na educação de seus filhos, estabelecendo uma situação de
insegurança que trará mais malefícios que benefícios às crianças supostamente protegidas pela Lei da
Palmada.
Palavras-chave: Educação. Família. Crianças. Autonomia. Palmadas. Estado.
Abstract: This article intends to demonstrate minor effects, in spite of their great importance,
regarding the law number 8069’s altering, made in 13/07/1990, the Children and Teenager’s Statute,
and the law number 10406, made in 10/01/2002, the Brazilian Civil Code, introduced by the “Beat

Law”, which establishes the right for teenagers and children to not being submitted to any kind of
physical punishment, those actions being penalized at the excuse of disciplining ways, moderate or
not, even if considered pedagogic methods. Said change is meant to guarantee to both children and
teenagers an education method free of any physical harm. The law number 8069, which instituted the
ECA, condemned the use of violence against the young ones, but did not specify if what were
considered violence were the physical or moral threats. With those changes in the mentioned laws,
children start to have the right to be educated without the use of physical punishment, cruel or
degrading treatment. And with this new rule, the parents will be submitted to the terms written in the
129 article, included in the Children and Teenager’s Statute. Those changes make clear the State’s
influence inside Brazilian homes, and the reduction of parents autonomy regarding their children
education, establishing an insecure situation which will do more harm than good to the children
supposedly protected by the “Beat Law”.
Keywords: Education. Family. Children. Autonomy. Beating. State.
Résumé: Cetarticleinvoquent que lesréfletssecondaires, mais pasmoinsimportants,
avecleschangements de la loi 8069 de 13/07/1990, lestatutdes enfants et desadolescents, et de La
loi 10 406 de 1/10/2002, leCode civil brésilien , introduit par laloi de lafessée, établiledroitdes enfants
et desadolescents de ne pasêtresoumis à toute forme de châtimentscorporels, lespunitionssoitmodéré ou
immodéré, surlesmotifs n'importe quelbut, même que soitéducatif. Cetchangement vise à garantir
ledroit d'un enfant ou unadolescent d'êtreéduquésansutilisationdeschâtimentscorporels. La Loi 8069,
qui a établil'ECA, a condamnélesmauvaistraitementsdes enfants et desadolescents, mais
n’avaitpasdéfinit si lesmauvaistraitementssoitphysique ou morale.
Aveclesmodificationsapportéesdanslesloismentionnéesailleurs, les enfants ontreçuledroit d'êtreéduqués
et soignéssansl'utilisation de châtimentscorporels ou traitementscruels ou dégradants. Enplus de la
nouvelle règlelesparentsserontsoumis à celuiétabli à l'article 129 duStatutdes enfants et desadolescents.
Ceschangementsfonteffacerl'ingérence de l'Etatdansles foyers brésiliens et laréduction de
l'autonomiedesparentsdansl'éducation de leurs enfants, d'établir une situation de
sécuritéquiapporteraplus de mal que de bienaux enfants soi-disant protégés par laloi de lafessée.
Mots-clés: Education. Famille. Enfants. Autonomie. Battre. Etat.
Sumário. Introdução. 1. Lei da Palmada – Educai as crianças para que não seja necessário punir os
adultos. 2. Objetivo da lei. 3. A utilidade da lei. 4. Da aplicação das alterações das leis. Conclusão.
Introdução
Este trabalho tem por finalidade relatar sobre a Lei 2.654/03 que fala sobre a lei da Palmada e visa
garantir o direito de uma criança ou jovem de ser educado sem o uso de castigos corporais. A Lei
8.069, que institui o Estatuto da Criança e Adolescente, condena maus-tratos contra a criança e o
adolescente, mas não define se os maus-tratos seriam físicos ou morais. Com as alterações, o artigo 18
do (ECA) que fala que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a
salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, 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 advertências,
encaminhamento a programas de proteção à família e orientação psicológica.
Opiniões diversas dentre elas juristas, especialista na área de humanas, psicólogos e pais questionam
sobre as alterações fazendo um juízo critico sobre as mesmas e sobre a responsabilidade que o Estado
atraiu para si ao entrar nos lares e interferir nas famílias de forma direta e abusiva.
1. Lei da Palmada – “Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos”

A Lei 2.654/03 (Lei da Palmada) trata das alterações da Lei 8069, de 13/07/1990, o Estatuto da
Criança e do Adolescente, e da Lei 10406, de 10/01/2002, o Código Civil Brasileiro, esta lei é uma
emenda constitucional ao que já dizia no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Desde julho de
2010 já havia sido enviado ao congresso e se encontrava na pauta para votação na Comissão de
Constituição e Justiça da Câmera dos Deputados.
2. Objetivo Da Lei
A medida visa garantir o direito de uma criança ou jovem de ser educado sem o uso de castigos
corporais. Atualmente, a Lei 8.069, 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 as alterações, o artigo 18
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
advertências, encaminhamento a programas de proteção à família e orientação psicológica.
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. 1/3 das denúncias refere-se à violência doméstica, seja na forma de
negligência ou de maus tratos. Será necessário o testemunho de terceiros como vizinhos, parentes,
funcionários, assistentes sociais que atestem o castigo corporal e queiram denunciar o infrator para o
Conselho Tutelar. 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.
3. A Utilidade Da Lei
Com a aprovação das mudanças as crianças passam a ter o direito de serem educadas e cuidadas sem o
uso de castigo corporal ou tratamento cruel ou degradante. Alem disso com a nova regra os pais
passarão a serem submetidos ao que estabelece o Art. 129 do Estatuto da criança e do adolescente
(BRASIL 2010):
“São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:
I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;
II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e
toxicômanos;
III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar;
VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado;
VII - advertência;
VIII - perda da guarda;
IX - destituição da tutela;

X - suspensão ou destituição do familiar. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)
Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos IX e X deste artigo, observar-se-á o
disposto nos arts. 23 e 24”.
Conforme o caso o uso da palmada pode fazer com que eles sejam submetidos a tais normas.
4. Da Aplicação das Alterações das Leis
Não existe uma fórmula para educar filhos já que cada criança tem uma personalidade única e que
cada pai ou mãe tem suas próprias referências no que diz respeito à educação.
De fato muitas crianças são espancadas diariamente e muitos adultos foram física e moralmente
maltratados quando crianças trazendo assim para suas condições de educadores esse equivoco
comportamento para os seus filhos.
A cultura do bater como forma de educar está impregnada em diversas sociedades, não apenas na
brasileira. Mas o espancamento e os diversos abusos, apesar de serem em números assustadores, dizem
mais respeito a desvios de comportamento e personalidade pontuais de quem submete os filhos. As
causas que detonam a agressividade física estão associadas a vários fatores:
* Alcoolismo que muitas vezes aflora a agressividade contida no adulto.
* Despreparo (imaturidade) para lidar com situações desconhecidas.
* Sentimento de impotência diante das demandas das crianças e jovens.
* Incapacidade de dialogar.
* Incapacidade de vislumbrar alternativas à violência física no momento de impor limites.
* Dificuldade de reconhecer o que de fato provoca a ira se é algo que tem a ver diretamente com o fato
ocorrido ou se tem a ver com questões pessoais mal resolvidas, do tipo estresse no trabalho ou no
casamento.
De toda forma, sem entrar no mérito do grau de civilidade de quaisquer agressões, tanto a agressão
física quanto a moral são, em princípio, atitudes covardes quando desferidas a alguém mais frágil ou
hierarquicamente submetido. Entretanto, quando a questão entra dentro dos lares e nas relações
familiares e o Estado interfere no íntimo das relações, toda a intenção desta lei bem intencionada perde
seu foco. De que adianta termos leis que punem a reprimenda se a sociedade, como um todo, não foi
preparada para tanto? Qual o preço que os indivíduos que hoje são crianças vão pagar por não terem
tido a noção de seus limites enquanto crianças? O que esperar das crianças criadas sem disciplina?
Crianças são totalmente frágeis e absolutamente fortes, mas será justo esperar que aprendam sozinhas
os valores que a boa educação poderia emprestar a elas?
Em entrevista concedida ao Jornal Hoje Em Dia a juíza Luziene Barbosa Lima, da 6ª Vara Criminal de
Belo Horizonte, considera inócua a proposta da lei. Para ela, a nova lei invade a liberdade de um pai
corrigir seus filhos dentro dos princípios constitucionais. “Não vejo mal algum em aplicar
palmadinhas e, sobretudo o diálogo para impor limites. O que é inadmissível são agressões físicas
extremas”, disse, considerando que é comum no Brasil formular leis sem analisar o aspecto cultural da
educação da família.

“O Estado não tem que se meter nessa área. Se os pais não corrigirem seus filhos e imporem limites,
as consequências serão bem piores. Mais tarde é o próprio Estado que vai assumir essa
incumbência”, afirma.
Observa ainda a magistrada que o Estado costuma implementar novas leis mas não implementa
políticas educacionais para que elas sejam devidamente respeitadas. “No caso da ‘lei da palmada’, não
há programas sociais que garantam as penalidades”, diz.
Ademais, quem irá fiscalizar a ocorrência de uma palmada ou um beliscão em uma criança dentro da
sua casa, e como o aplicador da lei irá verificar se houve realmente a agressão?
Cabem aqui algumas considerações sobre a intervenção do Estado.
Uma regra que retrata bem a cultura política brasileira: governar é fazer leis. O furor legiferante
produz quatro efeitos: a sensação de solução dos problemas; as relações de clientela com
parlamentares; parques de diversões para os escritórios de advocacia; riscos de uso de resíduos legais,
em outro tempo. Essa é a cultura brasileira; a construção sem controle de leis. Anomia. A cultura do
excesso e/ou ausência na aplicação das leis, onde o Estado se faz ausente deixando de cumprir o fim
pelo qual foi instituído, qual seja garantir a paz, a vida, a liberdade, a propriedade, e meios para sua
defesa. A excessiva normatização quanto à educação de crianças, mais que segurança, gera incertezas,
além de, muitas vezes, remeter para a arena do Judiciário questões que deveriam ser resolvidas dentro
de um regime familiar. Esta interferência do Estado nas questões íntimas da sociedade e da família
demonstra claramente a ausência de estrutura do Estado para gerir os poderes a ele concedidos, além
de mostrar o despreparo de seus representantes.
A Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção sobre os Direitos da
Criança, ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, já haviam introduzido na cultura jurídica
brasileira, um novo paradigma inspirado pela concepção da criança e do adolescente como verdadeiros
sujeitos de direito, em condição peculiar de desenvolvimento. Este novo paradigma fomenta a doutrina
da proteção integral à criança e ao adolescente e consagra uma lógica e uma principiologia próprias
voltadas a assegurar a prevalência e a primazia do interesse superior da criança e do adolescente. Na
qualidade de sujeitos de direito em condição peculiar de desenvolvimento, à criança e ao adolescente é
garantido o direito à proteção especial.
Sob esta perspectiva, a Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 227 (BRASIL 2010), estabelece
que:
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocálos a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.”
Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao regulamentar o comando constitucional,
prescreve, em seu artigo 5º (BRASIL 2010), que:"
“Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou
omissão, aos seus direitos fundamentais". Acrescenta o artigo 18 do mesmo Estatuto: " É dever de
todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor".

Não obstante os avanços decorrentes da Constituição e do Estatuto, no sentido de garantir o direito da
criança e do adolescente ao respeito, à dignidade, à integridade física, psíquica e moral, bem como de
colocá-los a salvo de qualquer tratamento desumano ou violento, constata-se que tais avanços não
foram capazes de romper com uma cultura que admite o uso da correção físico-pedagógica. E isto não
ocorreu porque o Estado em seu papel não propiciou os meios para que a sociedade se adequasse às
mudanças.
Sob o prisma jurídico, a remanescência desta cultura, por vezes, ainda era admitida e tolerada sob o
argumento de que se tratava do uso da violência "moderada". Vale dizer, que a ordem jurídica tece, de
forma implícita, a tênue distinção entre a violência "moderada" e "imoderada", dispondo censura
explícita tão somente quando da ocorrência dessa última modalidade de violência.
Neste sentido, o Código Civil Brasileiro (BRASIL 2010) prescreve:
“Art. 1.638:
“Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:
I - castigar imoderadamente o filho;” ...
Código Penal Brasileiro (BRASIL 2010):
“Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância,
para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados
indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de
correção ou disciplina:
Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.
1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de um a quatro anos.
2º - Se resulta a morte:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze)
anos:”
Observe-se, que o castigo "moderado" era deste modo, aceitável, tolerável e admissível, não
implicando qualquer sanção. No Código Penal de 1940, o crime de maus tratos, tipificado no artigo
136, na mesma direção, vem a punir o ato de expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob
autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quando do
abuso dos meios de correção ou disciplina. Uma vez mais, há que se diferenciar a prática abusiva e não
abusiva dos meios de correção ou disciplina, posto que apenas a primeira é punível.
A escolha pela inclusão desse direito específico no Estatuto da Criança e do Adolescente atende a esse
escopo sem calcar dúvidas quanto à ilicitude do uso da violência de modo geral, nos termos do artigo
18 desse diploma. A inclusão alcança, ademais disso, duas outras metas. Primeiro, assegurará uma
maior coerência ao sistema de proteção da criança e do adolescente. Segundo, ressaltará a relevância
desse direito específico, na medida em que esse passará a fazer parte de uma lei paradigmática tanto

interna quanto internacionalmente. Não se trata, todavia, da criminalização da violência moderada,
mas da explicitação de que essa conduta não condiz com o direito. É nesse sentido, ademais disso, que
se coloca o Comitê da ONU sobre os Direitos da Criança. No parágrafo 17 de sua Discussão sobre
Violência contra Crianças na Família e na Escola, o Comitê ressaltou que a "ênfase deve ser na
educação e no apoio aos pais, e não na punição. Esforços preventivos e protetivos devem enfatizar a
necessidade de se considerar a separação da família como uma medida excepcional".
Orientado pela vertente preventiva e pedagógica, o projeto estabelece que, na hipótese do uso da
violência contra criança ou adolescente, ainda que sob a alegação de propósitos educativos, 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. Tais medidas compreendem: o encaminhamento dos pais ou
responsável a programa oficial ou comunitário de proteção à família; o encaminhamento a tratamento
psicológico ou psiquiátrico; o encaminhamento a cursos ou programas de orientação; bem como a
obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado.
Conforme revela a experiência de outros países, como a Suécia, a plena efetivação e observância do
direito a uma pedagogia não violenta requer do Poder Público o desenvolvimento de campanhas
educativas destinadas a conscientizar o público sobre a ilicitude do uso da violência contra criança e
adolescente, ainda que sob a alegação de propósitos pedagógicos. Daí a inclusão do artigo 18 – D do
projeto de lei, visando justamente impor ao Poder Público o dever de estimular ações educativas
continuadas de conscientização, bem como o de divulgar os instrumentos nacionais e internacionais de
proteção dos direitos da criança e do adolescente e de promover reformas curriculares, com vistas a
introduzir disciplinas voltadas à proteção dos direitos da criança e do adolescente. Considerando o
novo Código Civil, que entrou em vigor em janeiro de 2003, o presente projeto ainda torna explícita a
proibição do uso da violência, seja moderada ou imoderada, no que tange à exigência dos pais em face
da pessoa dos filhos menores "de que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua
idade e condição". Assim, fica afastada a conseqüência de legitimar ou autorizar o eventual uso da
violência física, mesmo quando moderada, para "educar" e exigir dos filhos que prestem a obediência
necessária.
Observe-se que no Direito Comparado, a tendência contemporânea é a de punir expressa e
explicitamente o uso da violência contra criança e adolescente, ainda quando alegada para pretensos
propósitos pedagógicos. A título exemplificativo, destaca-se: a experiência pioneira da Suécia, que
desde 1979 adotou a chamada "Anti-spankinglaw", proibindo a punição corporal ou qualquer outro
tratamento humilhante em face de crianças; a decisão da Comissão Européia de Direitos Humanos de
que a punição corporal de crianças constitui violação aos direitos humanos; a lei da Família e da
Juventude (Family Law andtheYouthandWelfareAct), aprovada na Áustria em 1989, com o fim de
evitar que fosse a punição corporal usada como instrumento de educação de crianças; a lei sobre
Custódia e Cuidados dos Pais (ParenthalCustodyandCareAct), aprovada na Dinamarca em 1997, a lei
de pais e filhos (ParentandChildAct), adotada na Noruega em 1987; a lei da proteção dos direitos da
criança (ProtectionoftheRightsoftheChild Law), adotada na Letônia em 1998; as alterações no artigo
1631 do Código Civil, aprovadas na Alemanha em 2000; a decisão da Suprema Corte de Israel, de
2000, que sustentou ser inadmissível a punição corporal de crianças, por seus pais ou responsáveis; a
lei adotada em Chipre em 2000 (Law whichprovides for thepreventionofViolence in the Family
andProtectionofVictims), voltada à prevenção da violência no núcleo familiar e da Islândia (2003).
Além destas experiências, acrescente-se que países como a Itália, Canadá, Reino Unido, México e
Nova Zelândia têm se orientado na mesma direção, no sentido de prevenir e proibir o uso da punição
corporal de crianças, sob a alegação de propósitos educativos, particularmente mediante relevantes
precedentes judiciais e reformas legislativas em curso. Cite-se, ainda, decisão proferida pela Corte
Européia de Direitos Humanos, em face do Reino Unido, considerando ilegal a punição corporal de
crianças.

Ressalte-se, além disso, que o Brasil é parte da Convenção sobre os Direitos da Criança, desde 24 de
setembro de 1990. Ao ratificar a Convenção, no livre e pleno exercício de sua soberania, o Estado
Brasileiro assumiu a obrigação de assegurar à criança o direito a uma educação não violenta,
contraindo para si a obrigação de não apenas respeitar, mas também de promover este direito. A este
respeito merece menção o artigo 19, cominado com o artigo 5o, da Convenção. De acordo com o
artigo 19: "Os Estados Partes tomarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e
educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou
mental, abuso ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto
estiver sob a guarda dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela.
"
Por sua vez, o artigo 5º estabelece: "Os Estados Partes respeitarão as responsabilidades, os direitos e
os deveres dos pais ou, conforme o caso, dos familiares ou da comunidade, conforme os costumes
locais, dos tutores ou de outras pessoas legalmente responsáveis pela criança, de orientar e instruir
apropriadamente a criança de modo consistente com a evolução de sua capacidade, no exercício dos
direitos reconhecidos pela presente Convenção".
Deste modo, o artigo 19, conjugado com o artigo 5º, da CDC, veda claramente a utilização de qualquer
forma de violência contra a criança, seja ela moderada ou imoderada, mesmo que para fins
pretensamente educativos ou pedagógicos, considerando ilícitas, nessa linha, práticas "corretivas"
empregadas por pais ou responsáveis que abarquem punições físicas em qualquer grau. Adicione-se
que o artigo 29 da Convenção estipula ainda um direito complementar ao da educação não violenta: o
direito a uma educação de qualidade. A respeito, importa frisar que a própria Declaração Universal, em
seu artigo 26, já estabelecia que a instrução deveria ser orientada no sentido do pleno desenvolvimento
da personalidade humana e do fortalecimento e do respeito pelos direitos humanos e liberdades
fundamentais.
Considerando a efetiva implementação de avanços introduzidos pela Constituição Brasileira de 1988 e
pelo Estatuto da Criança e Adolescente, bem como as obrigações internacionais assumidas pelo Estado
Brasileiro, com a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança e tendo em vista ainda a
tendência do Direito Comparado contemporâneo, refletida nas experiências de diversos países, é
urgente e necessária a aplicação da lei, ao consagrar expressamente o direito da criança e do
adolescente a uma pedagogia não violenta. O reconhecimento da dignidade da criança e do
adolescente consolida a idéia de que, se não se admite a violação à integridade física de um adulto por
outro adulto, em qualquer grau, não se pode admitir a violação à integridade física de uma criança ou
adolescente por um adulto. Há de se assegurar, por conseguinte, o direito da criança e do adolescente a
uma educação não violenta, por meio do reconhecimento explícito do direito específico da criança e do
adolescente a não serem submetidos a qualquer violência, seja ela moderada ou imoderada, ainda que
cometida por pais ou responsáveis, com finalidades pretensamente pedagógicas. Lado outro, também
se faz urgente a criação de meios para que a sociedade, a família incluída aqui como primeira célula da
sociedade, se livre da cultura “do bater” para corrigir. Neste sentido é que questionamos a invasão do
Estado nas relações familiares, pois como sempre, o Estado invade uma seara que não lhe pertence e
espera que se resolvam sozinhas as questões fomentadas por ele.
Conclusão
A educação dos filhos é um direito da família, considerando que é a base para toda boa criação e em
conformidade com a lei da palmada somos contra qualquer tipo de violência em face da criança e
adolescente bem como qualquer outra pessoa.

A lei traz as mesmas penas já previstas no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) para os pais, mães
e cuidadores de crianças e adolescente visando justamente impedir os maus-tratos contra elas vítimas
diárias da intolerância, da ignorância e da prepotência de adultos.
Mas o fato é que não sabemos se essa lei que de certa forma corrobora o Estatuto da Criança e do
Adolescente terá um efeito educativo e esclarecedor sobre os pais. Da forma como ela está prescrita, se
as campanhas educativas forem bem realizadas daremos um passo importante para repensarmos
valores que não combinam com violência física e moral sendo assim possível a superação desse
costume de palmada.
Entretanto, não podemos esperar que esta lei seja aplicada imediatamente, corrompendo valores que
certos ou errados, estiveram sempre presentes em nossa cultura.
A maioria dos pais já deu uma palmada em seus filhos. Até aqueles contrários a esta atitude já usaram
este argumento diante de uma situação mais complicada. E que culpa carregou por ter agido assim!
Mas sentir culpa por ter precisado usar deste tipo de correção não transforma a ação, a palmada, em
excesso, em algo errado ou ilegal. Ao contrário. Quando um pai sente necessidade de corrigir um filho
usando este tipo de ação e depois sofre por tê-lo feito, significa que preferia não ter usado a palmada,
mas não teve alternativa. Significa que tentou de outras formas, mas não conseguiu. E é importante
conseguir mostrar à criança que ela tem limites e que existem regras que devem ser seguidas.
"A família não é uma democracia. E as crianças não têm os mesmos direitos e deveres que os pais.
Porque, no fim das contas, os pais é que são os adultos e têm de assumir as suas responsabilidades"
(PHILLIPS Asha,Um Bom Pai Diz Não, Editora Lua de Papel. 2009). Isso inclui decidir o que devem
comer e mandá-las para a cama, explica a autora: "decisões simples, em que muitas famílias ficam
reféns da vontade de crianças".
Dentro de uma família deve e precisa existir hierarquia pois seus membros não são iguais. Para os pais
ser diferente significa impor limites, auxiliar os filhos a superarem frustrações, saber e determinar o
que pode e o que não pode.
Se os pais não puderem mais exercer sua autoridade na educação de seus filhos, estes filhos vão
crescer acreditando que podem fazer tudo o que quiserem, já que não serão recriminados e aí, no lugar
de pessoas destinadas a uma vida com limites estabelecidos, mas feliz e profícua, estarão sendo criados
tiranos que no futuro, em suas vidas adultas, não conhecerão os limites e estarão subordinados a outras
pessoas também sem limites e teremos a anarquia incontrolável.
Mas este panorama pode ser ainda pior. Como esperar que a criança criada sem limites tenha
segurança e desenvolva seus próprios recursos, se os pais, amedrontados com a birra, já que perderam
sua autonomia de criar seus filhos, acabam cedendo às suas vontades?
Importante esclarecer que dizer NÃO não significa rejeição ou agressão ao filho. Na verdade, o NÃO
pode e deve ser uma demonstração de uma crença na capacidade e força dele. A noção de que se pode
atender todas as necessidades da criança de forma a poupá-la de qualquer dor somente terá como
resultado uma criança desadaptada e sem preparo para a vida em sociedade. Mas quando o NÃO não
funciona, resta aos pais a demonstração física do não. E esta demonstração é exatamente a palmada.
Note-se que falamos em palmada. Não exaltamos o uso da força e da violência, mas o uso físico do
NÃO.
Exemplificando: uma criança está no supermercado com seus pais. Todas as balas, doces e brinquedos
que vê, ela pede para que seja comprado. No primeiro NÃO que recebe começa sua birra. Ela se joga

ao chão e esperneia aos berros. Seus pais argumentam, dialogam, tentam fazê-la entender que naquele
dia, naquela oportunidade por uma razão ou outra, não é possível. Se esta criança conhece seus limites,
ela irá parar com a pirraça, caso contrário, a birra se transformará em pirraça e argumentos e diálogos
não terão efeitos. O que fazer então? Permitir a pirraça até que ela se canse ou demonstrar a ela que
está errado usando o argumento físico? E se esta ação resultar em uma palmada terá sido cometido um
crime? Crime real é não proporcionar aos filhos condições morais de discernir o que é certo do que é
errado. O crime é impedir os pais de educarem seus filhos.
É certo que os verdadeiros responsáveis pela educação dos filhos são os pais. Foge a qualquer
propósito de um Governo ditar aos cidadãos, aos quais presta serviços – e nada mais que isso – como
eles devem educar sua prole. Ao Estado cabe fornecer escola gratuita – alguns preferem que se deem
subsídios aos pais, para que paguem escolas privadas. Aos pais compete a escolha da escola que
melhor proporcione aquilo que eles entendem como um bom ensino, como a que se localize mais
próxima de seus lares, ou a que tenha os melhores professores, o prédio mais bonito, entre outras
coisas.
Sempre é bom recordar que a família é o lugar natural por excelência em que as relações de amor, de
serviço e de doação mútua se descobrem, valorizam e aprendem. É nesse ambiente que o “ser animal”,
que todos nós somos quando nascemos, tem facilidade para se tornar um verdadeiro ser humano, com
todas as suas potencialidades bem desenvolvidas. Pais, irmãos, primos, tios, avós devem ser, portanto,
a primeira grande escola da vida. Quem teve a sorte de ter nascido numa família numerosa talvez tenha
mais experiências que ilustrem plenamente esta afirmação.
De todas as formas, penso que ficou claro neste artigo que o pátrio poder é um direito intransferível
que incumbe prioritariamente à família como direito natural e humano. Jamais qualquer pai ou
educador digno deste nome poderá ficar impassível diante de possíveis ameaças presentes ou futuras a
este direito.
A educação é uma atividade primordialmente paterna e materna, qualquer outro agente educativo o é
por delegação dos pais e subordinado a eles. Os pais são os primeiros e principais educadores dos seus
próprios filhos, e neste campo têm inclusive uma competência fundamental: são educadores por serem
pais. Partilham a sua missão educativa com outras pessoas e instituições, como a Igreja e o Estado. No
entanto, isto deve fazer-se sempre aplicando corretamente o princípio da subsidiariedade.
Logicamente, é legítimo que os pais procurem ajudas para educar os filhos: a aquisição de
competências culturais ou técnicas, a relação com pessoas para além do âmbito familiar, etc., são
elementos necessários para um correto crescimento da pessoa, que os pais – por si sós – não podem
atender adequadamente. Daí que qualquer outro colaborador no processo educativo deve atuar em
nome dos pais, com o seu consentimento e, de certo modo, até mesmo por seu encargo. Tais ajudas
são procuradas pelos pais, que em nenhum momento perdem de vista o que esperam delas e estão
atentos para que correspondam às suas intenções e expectativas.
Ao Estado cabe salvaguardar a liberdade das famílias, de modo que estas possam escolher com retidão
a escola ou os centros que julguem mais convenientes para a educação dos seus filhos. Certamente, no
seu papel de tutelar o bem comum, o Estado possui determinados direitos e deveres sobre a educação,
mas tal intervenção não pode chocar com a legítima pretensão dos pais de educar os seus próprios
filhos em consonância com os bens que eles defendem e vivem, e que consideram enriquecedores para
a sua descendência.
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Em RR, suspeita de agredir filho com fios elétricos se apresenta à policia

Mulher disse que motivo da agressão seria 'desobediência' do
filho.
De acordo com delegada, ela responderá em liberdade por
tortura.
Érico VeríssimoDo G1 RR
245 comentários

O menino ficou com lesões pelo corpo todo
(Foto: Marcelo Marques/ G1 RR)

A mãe suspeita de agredir o próprio filho de 12 anos se apresentou à polícia na manhã de segunda-feira
(22). Na terça-feira da semana passada (16) a criança foi torturada por ela com fios elétricos após ter
perdido uma chave, de acordo com denúncia de seu ex-marido, pai do garoto.
Na ocasião, a vítima ligou para o pai pedindo socorro. Quando chegou ao local, o homem encontrou a
criança sozinha. A mulher havia fugido de casa com o outro filho de 11 anos.
Acompanhada de uma defensora pública, a mulher compareceu ao Núcleo de Proteção à Criança e ao
Adolescente. De acordo com a delegada Maria de Lourdes Duarte Fernandes, a mãe do garoto disse
que não tinha justificativa para agredir os filhos 'naquela proporção'.
"Inicialmente, ela disse que se tratou de um caso isolado. Em seguida, acabou confessando que havia
espancado as crianças no dia anterior à agressão com o fio. Ela alegou que o motivo [das agressões]
teria sido a desobediência do filho mais velho e o fato de ele não arrumar o quarto como ela gostaria",
informou.
Ainda de acordo com a delegada, ela negou que tivesse intenção de queimar os filhos com água
quente, como havia sido dito pelo pai da criança. A mulher disse que apenas havia colocado uma
panela no fogo e mandado as crianças irem arrumar o quarto, dando-lhes um tempo para que

concluíssem essa 'tarefa'. Ela afirmou que a água quente era para esterilizar mamadeiras e que seus
filhos se equivocaram ao deduzir que era para queimá-los.
Em depoimento, a mãe dos garotos negou que esteja fazendo algum tipo de tratamento de saúde e disse
estar bem física e psicologicamente.
Fato novo
As crianças já estão sob a guarda temporária do pai junto com os outros irmãos e, conforme informado
por ele, elas já voltaram a frequentar a escola. Conforme a delegada Maria de Lourdes, a mulher vai
responder em liberdade pelo crime de tortura. "Se não surgir fato novo e que justifique uma medida
cautelar, ela permanece livre", concluiu.
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Educação positiva prepara os profissionais de amanhã

Pequenas e médias empresas podem ter um papel social
importante se promoverem valores e ajudarem a prevenir a
violência
Por Claudio Tieghi*

Tenho insistido muito, em meus artigos e palestras, na questão do impacto das iniciativas de responsabilidade
social e sustentabilidade nas pequenas e médias empresas.
Defendo que não são necessários grandes investimentos para mudar padrões e, assim, gerar benefícios para a
empresa e a sociedade. Às vezes, até por serem mais ágeis, as pequenas e as médias conseguem resultados
expressivos em curto período.
Durante a Rio+20, discutiu-se muito a questão da democratização da informação e da educação como forma

de construir uma sociedade melhor. Em minha opinião, as pequenas e as médias empresas podem ser
protagonistas desse movimento, pois são responsáveis pela maioria dos empregos do país.
É um setor que sente a competitividade bater à porta constantemente e sofre com a rotatividade de mão de
obra. Como a responsabilidade social empresarial pode contribuir para a diferenciação da sua marca, para
atrair e reter talentos e ainda vender mais? A resposta não é simples, mas o caminho é claro: o modelo de
gestão deve ser baseado em valores. Além de oferecer produtos ou serviços de qualidade, o empreendedor
precisa desafiar-se a entregar valor, ou seja, contribuir efetivamente para o desenvolvimento sustentável da
sociedade.
Um dos projetos que exemplificam essa relação favorável de custo-benefício em termos de responsabilidade
social no universo das pequenas e das médias é o compromisso com a educação positiva. Isso se traduz num
esforço de conscientização. Se as empresas se empenharem em divulgar, junto aos seus quadros de
colaboradores, parceiros e clientes, a importância dos princípios da educação sem o uso da violência
domiciliar, melhoraríamos muito a formação de cidadãos de bem.
A violência doméstica ou o castigo físico geram consequências irreparáveis para a saúde física e emocional das
crianças e dos jovens e infelizmente ainda ocorrem com frequência em nosso país. Considerando que o
primeiro emprego em geral é conquistado por meio das pequenas empresas, fazemos parte de um elo social
importante. A consciência da educação positiva é fundamental para transformarmos a realidade dentro e fora
de casa.
Como formar e educar as crianças sem recorrer ao castigo físico? A resposta está em utilizar estratégias que
valorizem as atitudes positivas das crianças, que não recorram a violência de nenhum tipo e que promovam o
desenvolvimento físico, emocional e social dos filhos de forma saudável e participativa – é o que chamamos de
educação positiva.
O empregador pode e deve usar sua influência junto ao público interno, aos fornecedores e aos clientes para
divulgar questões como essa. Às vezes, simplesmente por falta de informação, muitos pais se utilizam de força
para educar seus filhos, sem conhecer as consequências futuras. A busca de uma possível reparação acaba por
acontecer na escola, na igreja, nas empresas ou em consultórios. Mas, se agirmos nas causas, toda a sociedade
se beneficiará.
Recentemente, a Afras e a ABF-Rio assinaram um convênio com a Fundação Xuxa Meneghel para divulgar e
disseminar a educação positiva junto ao setor do franchising carioca.
Para mobilizar pessoas em torno de uma causa não é preciso grande quantidade de recursos. Basta uma
conversa franca e aberta com os colaboradores, a promoção de visitas e comemorações com familiares na
empresa, a criação de materiais informativos sobre o tema, tanto impressos como na web, notícias e
campanhas no jornalzinho interno, ações de marketing que orientem e mobilizem os consumidores, entre
outras iniciativas.
Ao cuidar das nossas crianças e jovens, estamos também investindo no futuro das nossas empresas,
agregando valor à marca e desenvolvendo relações mais fiéis e baseadas em valores. Pense nisso e aja para a
formação de uma sociedade menos violenta e mais feliz.
*Claudio Tieghi é presidente da Associação Franquia Sustentável (Afras) e diretor de responsabilidade social do
grupo Multi Holding

http://primeirainfancia.org.br/?p=15043&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=
ccj-encerra-reuniao-apos-obstrucao-a-votacao-da-proposta-da-lei-da-palmada

CCJ encerra reunião após obstrução à votação da proposta da Lei da Palmada
AGOSTO 7, 2013

A reunião da Comissão de Constituição e Justiça foi encerrada, na manhã desta quarta-feira, por falta
de quórum durante a verificação da votação da ata da reunião anterior. A verificação foi pedida pelo
deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, que é contrário à aprovação da redação final do
projeto da Lei da Palmada, sem que a matéria passe pelo Plenário. Na reunião de terça-feira, a redação
final da proposta também não foi votada devido à obstrução promovida por Rogério. A proposta
estabelece o direitos das crianças e adolescentes de serem educadas sem o uso de castigos físicos.
Informações: Rádio Câmara
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Como a criança sente a violência nas favelas

Complexo do Alemão.

Algumas comunidades brasileiras vivem cenários de guerra, com disputas entre facções criminosas e
ocorrências diárias de assaltos, homicídios e abusos sexuais. Inúmeras crianças sequer estão protegidas
dentro de casa. São humilhadas, punidas e castigadas por quem tem o dever de cuidar delas: os próprios pais
ou avós. Um mapeamento completo sobre infância e violência está sendo feito em seis favelas do Rio de
Janeiro e três, do Recife. A Fundação Bernard van Leer, da Holanda, que financia os estudos, escolheu o
Centro de Análises Econômicas e Sociais (Caes) da PUCRS para o diagnóstico que subsidiará futuras
intervenções nos locais.
Chamou a atenção dos pesquisadores, sob a coordenação do professor Hermílio Santos, o alto índice de
castigos e atos violentos praticados nos lares contra crianças de zero a oito anos, admitidos pelos próprios
pais e relatados por meninos e meninas de seis a oito. "Elas sofrem cotidianamente dentro e fora de casa",
afirma Santos, que é sociólogo
No Morro dos Macacos, um dos locais investigados no Rio de Janeiro, líderes comunitários minimizam os
maus-tratos. "Eles tendem a ´naturalizar´ a violência ou preferem apontar problemas de infraestrutura,
como lixo e iluminação", esclarece o professor. Os estudos mostram que os fatores urbanísticos influenciam
na conduta dos pais. Crianças apanham mais se moram em lugares precários, com pouca luz e becos sem
saída. Nessa comunidade, a mãe é quem bate mais e a frequência sobe quando ela está na faixa etária de 35
a 39 (31 vezes mais chances), bebe na frente dos filhos (quatro vezes), têm renda inferior a um salário
mínimo e formação incompleta. É mais comum a violência física se os pequenos almoçam com os pais.
Quando participa da renda familiar, o pai é menos violento.
Em todas as favelas analisadas, as crianças de dois anos são as que sofrem mais. Outro dado importante
encontrado diz respeito às diferenças de sexo. Os adultos batem na mesma proporção em meninos e meninas,
mas há um padrão distinto de castigo. Eles costumam ficar sem o que gostam ou "deixados pra lá"
(ignorados), enquanto elas são trancadas em um cômodo da casa ou ajoelhadas em algum lugar. "As meninas
recebem restrições físicas e psicológicas bem mais severas. Isso parece importante e deve ter alguma relação
com o fato de que as mães são aquelas que mais aplicam violência nos filhos. Ou seja, há um ´treinamento´
das meninas para reproduzir socializações violentas. Isso contradiz bastante com o que é difundido pela
sociologia de que violência é uma prática masculina e que o envolvimento das mulheres com violência é, em
geral, subordinado à figura do homem", avalia Santos.
Contando com pesquisadores e estudantes de Sociologia, Ciência Política, Economia, Arquitetura e
Urbanismo e Psicologia, o Caes investigou a situação das favelas por meio de entrevistas a líderes
comunitários, representantes de instituições que prestam serviço (como postos de saúde e Polícia),
adolescentes e crianças de seis a oito anos. Além disso, foram aplicados questionários a pais ou responsáveis
por crianças de zero a oito anos e realizadas entrevistas, narrativas biográficas com gerações diferentes (de
uma mesma família) que moram nas favelas pesquisadas. O foco foi a percepção quanto à violência nas
residências e na comunidade e a satisfação em relação aos serviços como segurança, educação, saúde e
assistência social.
"Além da violência sofrida em casa, a criança testemunha esses atos na sua residência e na
comunidade", comenta Santos. A grande maioria delas (80%) viu com alguma frequência pais ou parentes
batendo em crianças em casa, e 69% presenciaram adulto gritando com crianças.
De cada dez residentes no Morro dos Macacos, quatro souberam de abuso sexual praticado contra
crianças. Com a instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na região, alguns tipos de violência
tiveram redução. Mas na pesquisa não houve impacto entre as crianças.
Na avaliação dos adultos entrevistados, os principais motivos de insatisfação são tempo de espera no
posto de saúde (56%), segurança para a criança brincar fora de casa (49%), iluminação das praças (42%),
quantidade de pediatras no posto (41%), quantidade de médicos (39%) e segurança para andar à noite (39%).
Receberam os mais altos índices de satisfação educação, com 70%; transporte, com 63%; e iluminação das
ruas, com 41%.

Quando perguntados sobre o que falta na comunidade para as crianças, 30% apontaram praças e outros
espaços de lazer; 11%, cursos de oficinas de arte e leitura; e 10%, creches, escolas e hospitais, enquanto que
15% responderam que "não falta nada". A mesma questão foi dirigida ao público infantil de seis a oito anos.
Na opinião de 25%, faltam locais para brincar; 22% gostariam de ter mais brinquedos; 9%, mais estudo; e 6%,
"casa boa". Desses, 13% responderam "nada".
Entre as propostas dos pesquisadores para melhorias estão a criação de espaços destinados ao cuidado
das crianças no período em que os pais estão trabalhando, projetos culturais e escolas em turno integral.
As coletas e entrevistas no Rio foram feitas por pesquisadores do Núcleo de Estudos e Projetos da
Cidade/PUC-Rio e, no Recife, por representantes do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade,
Violência e Políticas Públicas de Segurança Pública/Universidade Federal de Pernambuco. Os dados estão
sendo avaliados por uma equipe de pesquisadores do Caes/PUCRS. Quatro consultoras externas colaboram
com a análise.
Os resultados preliminares tiveram impacto, e o Caes foi convidado a pesquisar também no Complexo do
Alemão (RJ) - fazendo diagnóstico da situação da infância e avaliação de projetos sociais. Na capital paulista,
os pesquisadores da PUCRS atuarão em cinco bairros com grande presença de cortiços (que são espaços
inseridos em bairros de classe média) e moradias coletivas.

Esta sugestão de pauta faz parte da revista PUCRS Informação (www.pucrs.br/revista), edição nº 165
(página 12), julho-agosto de 2013,
publicada pela Assessoria de Comunicação da PUCRS.
A reprodução da matéria está autorizada desde que seja citada a fonte.
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Deputado questiona no STF projeto da Lei da Palmada
7 de agosto de 2013

O deputado federal Marcos Rogério (PDT-RO) ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com
Mandado de Segurança (MS 32257), com pedido de liminar, para anular a decisão do presidente da
Câmara dos Deputados que determina a apreciação conclusiva pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados do Projeto de Lei (PL) 7.672/2010. Conhecido como
“Lei da Palmada”, o projeto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (a Lei 8.069/1990) e proíbe
o castigo físico na educação de crianças e adolescentes.
O deputado alega que a decisão terminativa em comissão viola a previsão do artigo 68, parágrafo 1º,
inciso II, da Constituição Federal, que atribui ao plenário da Câmara ou do Senado Federal a
competência privativa para decidir sobre questão relativa a direitos individuais.
De acordo com o MS, o Poder Executivo apresentou PL 7.672, em julho de 2010, para 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. Na ocasião, a Presidência da Câmara dos Deputados determinou a
apreciação do projeto de lei, em caráter conclusivo, por uma comissão especial. O parlamentar afirma
que foram apresentados recursos questionando essa forma de tramitação, mas eles foram retirados de
pauta, “fato que levou a matéria à fase de redação final na CCJC”. Ressalta ainda que apresentou
requerimento para que a proposta fosse enviada a plenário, mas o pedido foi indeferido pelo presidente
da Câmara.
Caso o projeto de lei já tenha sido aprovado na CCJC, o deputado pede que o envio do PL ao Senado
Federal seja suspenso até o julgamento final da ação. Ele considera que o risco é evidente, “na medida
em que a aprovação da redação final terá o condão de enviar a matéria ao Senado Federal sem seu
exame pelo plenário da Câmara dos Deputados. Ou seja, uma vez concluída essa fase não haverá como
reverter a inconstitucionalidade apontada”.
Ele argumenta que o impedimento da votação não apresenta risco inverso, pois “o trâmite normal
poderá ser retomado após o julgamento do mérito [do MS] sem qualquer prejuízo a quem quer que
seja, não valendo a assertiva para a hipótese inversa que, conforme demonstrado, significará evidente
ofensa ao devido processo legislativo.”
O ministro Luiz Fux é o relator do MS 32257.
Com informações do STF
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A mão que bate nos filhos é nossa ou carrega a memória de nossos pais?
Leonardo Sakamoto
07/08/2013 13:32
O deputado federal Marcos Rogério (PDT-RO) entrou no Supremo Tribunal Federal com uma
solicitação de mandado de segurança para barrar a tramitação da Lei da Palmada, como informa
a Coluna Esplanada, no UOL. Quer que o projeto vá a plenário e não seja terminativo nas comissões.
O relatório sobre a lei não conseguiu ser lido na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da
Câmara por ação de deputados contrários.
O projeto altera lei no 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para
estabelecer que “a criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou
qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos
agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar,
tratar, educar ou proteger”.
Para os fins da lei, caracteriza-se “castigo físico” como “ação de natureza disciplinar ou punitiva com
o uso da força física que resulte em sofrimento ou lesão à criança ou adolescente; tratamento cruel ou
degradante: conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a
criança ou o adolescente”.
Em julho de 2010, o Datafolha apontou que 74% dos homens e 69% das mulheres já haviam
apanhado dos pais e que 69% das mães e 44% dos pais admitiram ter batido nos seus pimpolhos. Sim,
assim como a cor da íris, a palmada é hereditária.

Isso também explicava o fato de 54% dos entrevistados na época serem contra a lei proposta do
governo federal que proíbe socos, palmadas, beliscões, empurrões, chineladas, enfim, castigos físicos,
em crianças. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não especifica o que são maus tratos,
o que cria uma larga possibilidade de análise subjetiva por conta do poder público encarregado de zelar
pela qualidade de vida dos pequenos.
Sei que muitos pais que amam seus filhos e são zelosos por sua educação acreditam que uma palmada
em determinadas circunstâncias extremas pode ter um efeito simbólico poderoso. Mas, ao mesmo
tempo, fazendo reportagens sobre a infância, não raro ouvi um complemento explicativo para isso que
se repetia como um mantra: “apanhei quando pequeno e isso me mostrou limites, ajudou a formar o
caráter que tenho agora”.
A ideia é muito semelhante ao já manjadíssimo “trabalhei quando criança e isso formou meu caráter,
portanto sou a favor de criança ter que trabalhar para não ficar fazendo arruaça na rua”. Frase amada
por quem reproduz par seus filhos a experiência que ele próprio viveu sem passar antes por uma
reflexão. Será que eles não imaginam que fariam um bem enorme se resolvessem dar um basta a certas
práticas e não ensiná-las à geração seguinte? Pois, se “o trabalho liberta”, a “palmada educa”?
Não precisamos permanecer com velhas práticas simplesmente porque foram adotadas em nossa
infância ou na infância de nossos pais.
Quando tratei deste assunto, contei a história de uma amiga que me confessou, pela primeira vez, ter
dado umas palmadas leves em seu filho, pois havia esgotado o repertório para deixar claro que ele
estava extrapolando. Para sua tristeza foi chamada na escolinha porque o filho, que é calmo, começou
a bater em seus colegas.
Isso significa que todo mundo que levou palmadas vai virar um serial killer de nível 21 na escala de
maldade? Ou alguém tipo Dexter? Claro que não.
Porém, dependendo da circunstância e do ambiente em que a criança está inserida, castigos físicos
geram consequências sim para a sua formação, que podem ser inesperadas. No mínimo, fica a
provocação: qual o exemplo de respeito ao diálogo, à tolerância, ao entendimento e a soluções nãoviolentas estamos dando com o uso desses métodos? A mão que bate em nossos filhos é nossa ou ela
carrega a memória de nossos pais e dos pais deles?
Por fim, a sistemática ausência do Estado e a mais sistemática ação de determinados grupos ditos
liberais de reduzir a importância da ação estatal ajudou a espalhar cada vez mais aberrações do tipo “o
Estado não deve regular nossa vida”. Quando, na verdade, leis que criminalizam a violência contra a
criança estão criando regras para balizar mais liberdade e menos dor.
Para muita gente, a discussão deveria sair do âmbito das políticas públicas (que existem exatamente
para dar apoio a grupos fragilizados) e passar unicamente para o espaço privado. Pois o Estado tem
que se preocupar com coisas mais importantes, como auxiliar o capitalismo brasileiro a se desenvolver
serelepe, passando sobre populações tradicionais em gigantescas hidrelétricas.
Por esse pensamento, leis que concederam direitos e que dependeram da ação do Estado, mesmo indo
contra grupos numericamente relevantes ou economicamente poderosos, nunca teriam sido aprovadas.
Por que os mesmos que apoiam a palmada não bradam pelo direito de bater em idosos, se estes
chegarem à senilidade, como forma de “educar”?
Talvez porque sabem que crianças eles já foram. Mas, idosos, ainda serão.

https://www.facebook.com/notes/bater-em-crian%C3%A7a%C3%A9-covardia/carta-resposta-aberta-sobre-permissivismouso-de-drogas-e-condi%C3%A7%C3%B5es-s%C3%B3cioecon%C3%B4m/562623427130708

Carta-resposta aberta sobre permissivismo, uso de drogas e
condições sócio-econômicas na aplicação de disciplina positiva
8 de agosto de 2013 às 21:03

Recentemente recebemos nessa página uma correspondência sobre educação sem palmadas, que
continham vários questionamentos e acusações contra disciplina positiva.
Uma resposta coletiva do grupo ‘Bater em criança é covardia’ foi elaborada. Se você também tem
dúvidas sobre diferenças entre disciplina positiva e permissivismo, fatores de risco a uso de drogas,
condições sócio econômicas e violência infantil, não deixe de ler.

“Você assim como todos confundem um espancamento com tapinha no bumbum, e tratam a tal
violência como se fosse uma agressão e ponto! Pra começar moro no Brasil e não no Estados Unidos,
e aqui a realidade é bem diferente.
Quero saber quem vai tirar os jovens das drogas? Já estudou isso? Desafio você! Já visitou o fundão
do nordeste ou só passou pelas orlas? Lá eles não tem educação! Não tem! Lá eles sequer tem o que
comer!

Sabe estas mães viciadas em droga nem dão uns tapinhas nos filhos delas, porque já estão jogados
nas instituições, e não podem ser adotados! Em Leme-SP tem 5 irmãos dentro do orfanato devido a
mãe ser drogada e aparecer gravida novamente na assistência social.
Em Jundiaí, uma menina de 13 anos fugiu da casa de um amigo para ir no baile funk e voltou
contaminada com HIV e um filho na barriga sem saber quem era o pai, pois teve vários parceiros na
"Fila do Tigrão". Detalhe surpreendente, o pai acreditava ter o respeito da filha, era evangélico e
nunca levantou a mão para a filha.
Sabe na verdade te convido a fazer um estudo de campo detalhado e me disponho a trabalhar para
você, posso até arrumar uma equipe! Duvido que você não mudará de ideia sobre as prioridades!

Poderia escrever um livro aqui, mas eu tenho que trabalhar amanhã numa Usina no final do Mundo,
onde não tem polícia, agencia bancária e muito menos hospital.

Posso te contar um caso que aconteceu com minha filhinha depois por eu não ser mais enérgico e
ficar passando a mão na cabecinha dela.”

Prezado Senhor,
Vamos por partes. Você, como muita gente, confunde falta de ‘tapinha’ com permissividade e
ausência. São situações radicalmente diferentes. Não usar de violência também não é a mesma coisa
que passar a mão na cabeça.

Então, a primeira coisa a se definir aqui é a diferença entre educação sem agressões (com uso de
disciplina positiva), e permissivismo. É um erro GRITANTE e surpreendente achar que só dá para
educar batendo. Ou pune, ou não educa. Fato é que a punição em si não educa, só condiciona
temporariamente.
Disciplina positiva não envolve castigos (físicos ou psicológicos) pois a punição serve para que as
crianças ‘paguem’ pelo que fizeram, enquanto que na disciplina positiva as crianças ‘aprendem’ e são
apresentadas soluções.

Procure os livros ‘Soluções para disciplina sem choro’, de Elizabeth Pantley, e ‘Inteligência
Emocional e a Arte de educar os filhos’, de John Gottman, e pare de fazer essa confusão sem sentido
de que disciplina positiva é permissivismo.

Procure nossa página que tem bastante material sobre o tema:
https://www.facebook.com/SemPalmadas
Então, se o autor da carta acima admite usar de permissivismo (ficou ‘passando a mão na cabeça da
filha’) e agora quer culpar os outros, que culpe, mas NÃO culpe a disciplina positiva e tampouco quem
a defende.

Sentimos muitíssimo pelo que quer que tenha ocorrido com sua filha, que o senhor diz que o motivo
foi ter passado a mão na cabeça dela. Realmente, em algumas realidades ser permissivo pode ser um
problema. Mas isso não tem relação com não dar palmada. Entendemos seu ponto de vista, porque a
maioria das pessoas sem dúvida faz imediatamente essa relação: "se não vou dar palmada então não
vou educar."

Mas é fato que entre a palmada e a permissividade há um espaço muito bom, que é o espaço do
acompanhamento amoroso, da atenção direcionada, da disciplina positiva. É natural que o senhor não
conheça, um monte de gente aprendeu de outra forma e ainda não teve a chance de construir esse
repertório. Mas se quiser ajuda pra conhecer novas formas de educação, que não passem por nenhuma
forma de violência, poderemos sim pensar juntos sobre isso.

Segundo, o que tem drogas a ver com a história? Ao incluir uma situação com várias origens sociais e
implicar de que ‘falta de palmadas’ é a causa, o autor demonstra profundo desconhecimento do tema.
O senhor cita filhos de mulheres viciadas em drogas. Realmente, essas mães não dão tapinhas em seus
filhos, porque eles sequer estão lá. Há muito tempo perderam-se de si mesmas. A presença ou ausência
de tapinhas faria diferença na realidade dessas crianças? Me parece que infelizmente, para elas falta
tudo, menos palmadas. Falta cuidado, falta presença de uma pessoa em quem possam confiar, falta
atenção, falta alguém que lhes ouça, que se preocupe com elas... Muito antes da palmada, é tudo isso
que deveria ser garantido.

Então, será que o senhor tem de fato alguma proposta pra tirar os jovens da droga. Batendo?

Se há disposição para montar uma equipe pra avaliar isso, então ótimo, poderia começar fazendo uma
pesquisa que prove que a palmada é a única intervenção capaz de tirar alguém das drogas.

Uma pedagoga do nosso grupo que mora e trabalha na área de assistência social no "fundão do
Nordeste", aliás, no município que está entre os 5 menores PIBs do país ficou surpresa com suas
colocações sobre a realidade do local, e com a postura preconceituosa e ignorante que demonstrou ao
escrever sobre isso.

Para sua surpresa, há sim o que comer e há educação também. Porém, infelizmente, além de outros
problemas comuns a todas as regiões brasileiras, tem muita gente como você, que é ignorante (no
sentido de desconhecimento), retrógrada, precisando de esclarecimentos. São pais e mães que
continuam espancando os filhos, acreditando estar dando educação, quando, na verdade, estão
ensinando submissão, medo e a lição de que a violência é o melhor canal para resolver conflitos.

Como ela mora nessa região, lhe convidou para fazer a pesquisa que propõe lá, em colaboração com
ela. Se interessar, os colocamos em contato. Ela poderá levá-lo pessoalmente em cada casa do
minúsculo município onde trabalha. Ela arrisca, sem medo de errar, que em NENHUM destes lares
encontrará crianças entre 2 e 12 anos que NUNCA tenham levado uma palmada. Na maioria dos lares,
ao contrário, sobrarão gritos, palmadas, espancamentos. Em contrapartida, há também crianças e
adolescentes mal-educados, envolvidos em prostituição e usuários de drogas.

Ela conclui que já há tanta pancadaria lá e no restante do Brasil e se surpreende então que ainda há
quem sustente que é preciso mais?!

Soluções antigas para novos contornos, novos desafios, novos problemas: resultado - FRACASSO! Se
não interessar colaborar com essa profissional para a realização da pesquisa, convidamos-o a pelo
menos PENSAR sobre tudo isso.

Outra profissional também relata ter trabalhado num município do interior da Bahia onde sobravam
palmadas e violência e onde também sobravam drogas, prostituição, malcriação, crianças que
respondem, desrespeitam professor, pais, todo mundo. Alunos que faltam a escola porque foram presos
assaltando lojas armados, todo mundo sempre apanhou a vida toda.

A pergunta que ela lhe faz é: E então, o que faltou? Tortura chinesa?

Pense, se tapas funcionassem, a cadeia não estaria cheia e nem haveria tantos políticos corruptos, já
que a maioria dos brasileiros foi educada à base de surras. Faltou o que pra esses, então? Crucificação?

Fato é que quem não recebe amor, não consegue dar (ou tem imensas dificuldades de). Onde falta
o amor, fica muito fácil faltar o respeito e apelar para o uso da força física.

No que tange as evidências científicas, num levantamento de dados com evidências sobre relação entre
violência doméstica infantil e uso de drogas, o que se achou foi:
"Estima-se que o uso de substâncias possa estar envolvido em até 92% dos casos relatados de violência
doméstica (5)."
5.Brookoff D, O'Brien KK, Cook CS, Thompson TD, Williams C. Characteristics ofparticipants in
domestic violence. Assessment at the scene of domestic assault. JAMA.1997;277:1369-1373.
Fonte: http://apps.einstein.br/alcooledrogas/novosite/atualizacoes/ac_127.htm

"Conclusão: A preocupação a respeito das diferentes formas de violência doméstica e suas conexões
com o uso, abuso e dependência de substâncias tem crescido entre os profissionais de saúde. Esses
problemas não afetam somente os cônjuges, mas crianças e idosos também, influenciando o bem estar
físico e psicológico de toda a família. Ênfase na identificação e no desenvolvimento de estratégias
eficazes de abordagem de ambos problemas pode contribuir para a redução da violência e seu impacto
sobre a saúde das próximas gerações.”

Causas de violência intrafamiliar/doméstica e fatores de risco (dados do MS):

"Chama-se família ao grupo de pessoas com vínculos afetivos, de consanguinidade ou de convivência.
A família é o primeiro núcleo de socialização dos indivíduos; quem primeiro transmite os valores, usos
e costumes que irão formar as personalidades e a bagagem emocional das pessoas. A dinâmica e a
organização das famílias baseiam-se na distribuição dos afetos, criando, no espaço doméstico, um
complexo dinamismo de competições. Essas disputas são orientadas pelas diferenças de poder entre os
sexos e, no contexto afetivo, motivadas pela conquista de espaços que garantam o amor, o
reconhecimento e a proteção, necessidades básicas da condição humana. Trata-se, dessa forma, de
disputas que estimulam sentimentos ambíguos de amor/ódio, aliança/competição, proteção/domínio
entre seus membros. Famílias despreparadas para compreender, administrar e tolerar seus próprios
conflitos tendem a se tornar violentas. (...)

A violência intrafamiliar expressa dinâmicas de poder/afeto, nas quais estão presentes relações de
subordinação-dominação. Nessas relações – homem/mulher, pais/filhos, diferentes gerações, entre
outras – as pessoas estão em posições opostas, desempenhando papéis rígidos e criando uma dinâmica
própria, diferente em cada grupo familiar. (...)

Violência física ocorre quando uma pessoa, que está em relação de poder em relação a outra, causa ou
tenta causar dano não acidental, por meio do uso da força física ou de algum tipo de arma que pode
provocar ou não lesões externas, internas ou ambas. Segundo concepções mais recentes, o castigo
repetido, não severo, também se considera violência física. "Ou seja, "um tapinha no
bumbum" também É AGRESSÃO!

Fatores de risco da família
♦ famílias baseadas numa distribuição desigual de autoridade e poder, conforme papéis de gênero,
sociais ou sexuais, idade, etc., atribuídos a seus membros
♦ famílias cujas relações são centradas em papéis e funções rigidamente definidos
♦ famílias em que não há nenhuma diferenciação de papéis, levando ao apagamento de limites entre
seus membros
♦ famílias com nível de tensão permanente, que se manifesta através da dificuldade de diálogo e
descontrole da agressividade
♦ famílias com estrutura de funcionamento fechada, onde não há abertura para contatos externos,
levando a padrões repetitivos de conduta
♦ famílias que se encontram em situação de crise, perdas (separação do casal, desemprego, morte,
migração e outros)
♦ baixo nível de desenvolvimento da autonomia dos membros da família
♦ presença de um modelo familiar violento na história de origem das pessoas envolvidas (maus-tratos,
abuso na infância e abandono)

♦ maior incidência de abuso de drogas
♦ história de antecedentes criminais ou uso de armas
♦ comprometimento psicológico/psiquiátrico dos indivíduos
♦ dependência econômica/emocional e baixa auto-estima da parte de algum(ns) de seus membros,
levando à impotência e/ou fracasso em lidar com a situação de violência

Referentes à criança:
♦ crianças separadas da mãe ao nascer por doença ou prematuridade
♦ crianças nascidas com mal-formações congênitas ou doenças crônicas (retardo mental,
anormalidades físicas, hiperatividade)
♦ CRIANÇAS COM FALTA DE VÍNCULO PARENTAL NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA. (!!!)
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd05_19.pdf

Os dados falam por si, não? Percebe como a relação entre ‘falta de palmadas’ e uso de drogas é
absolutamente sem sentido? E que implementar o uso de palmadas (MAIS AINDA?) não seria a
solução para todos os fatores de risco listados acima?

Terceiro, sobre seu amigo evangélico, não há como dar nenhuma opinião, pois não conhecemos a
família. Mas a realidade que o senhor descreve, (da adolescente que desaparece à noite e volta grávida,
sem saber quem é o pai), é uma realidade que acontece com milhares de adolescentes. Vários
professores, pedagogos e psicólogos do nosso grupo, que trabalham em zonas de condições sócioeconômicas desfavorecidas, podem atestar que a maioria das crianças nessas condições receberam
muitas palmadas. Pelo menos 90%, já que nossa cultura é propensa a acreditar que palmadas resolvem
todos os problemas. Então, se formos pensar estatisticamente, é provável que entre as adolescentes
grávidas que não sabem quem é o pai a porcentagem bem maior delas recebeu palmadas, o que nos
leva cientificamente a concluir exatamente o contrário do que o senhor concluiu em sua mensagem.

Há relatos no grupo inclusive de parentes que engravidaram na adolescência e que apanhavam
bastante, ou seja, faltou diálogo e sobrou surras.

Quarto, ao citar a realidade brasileira versus americana, tentou desqualificar a opinião de que a
disciplina positiva vale a pena. Se não sabe, nos EUA o castigo físico em crianças é comum, muito
comum mesmo, ao contrário de boa parte na Europa, e até alguns países na América do Sul, como
Uruguai e Venezuela que saíram na frente e já implementaram a ‘lei da palmada’.

Muitas pessoas do nosso grupo que pensam e discutem disciplina positiva são sim brasileiras, e elas
estão educando seus filhos de novas e diferentes formas, e até aqui parece que seus filhos são bem
felizes, sabe? Quem sabe conhecer essas novas alternativas pode inclusive ajudá-lo com sua filha?

Então, terminamos a carta-resposta com a impressão geral de que há alguma culpa por talvez alguma
tragédia que aconteceu com sua filha, e uma grande confusão de conceitos e argumentos vazios e
repletos de rancor e mágoa. Realmente falta ler mais sobre os efeitos da violência contra a criança.

Finalmente, sugerimos que procure algum tipo de apoio psicológico, pois sua carta demonstra um
pedido de socorro onde traumas estão aparentes.

Abraço,

Grupo ‘Bater em criança é covardia’, que faz campanha permanente contra qualquer tipo de
violência a criança e defende a educação com disciplina positiva.

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/ULTIMAS-NOTICIAS/448964-FALTA-DE-ACORDOPODE-LEVAR-PROJETO-DA-LEI-DA-PALMADA-PARA-O-PLENARIO.html
09/08/2013 18:45

Falta de acordo pode levar projeto da Lei da Palmada para o
Plenário
Falta de acordo pode levar projeto da Lei da Palmada para o plenário. Projeto de lei em discussão na
Câmara que estabelece o direito de crianças e adolescentes serem educados sem o uso de castigos
físicos (PL 7672/10) já esteve na pauta da Comissão de Constituição e Justiça por 14 vezes. Nesta
semana, teve a votação adiada por falta de quórum. A proposta já foi aprovada por uma comissão
especial e poderia seguir para o Senado depois de passar pela CCJ, mas alguns deputados são
contrários à aprovação da matéria sem que ela passe pelo plenário. É o caso do deputado Marcos
Rogério, do PDT de Rondônia, que tem obstruído as votações da proposta:
"É um projeto que não poderia ter ganhado tramitação conclusiva. Por que? Porque o regimento
interno cita o artigo 68 da Constituição Federal que proíbe a tramitação conclusiva, porque esse tipo de
projeto trata de direitos individuais. Então, o que aconteceu foi um atropelo regimental e uma ofensa à
Constituição Federal".
Já a deputada Érika Kokay, do PT do Distrito Federal, que presidiu a comissão especial que analisou o
projeto, acha que existe muita incompreensão à proposta:
"Existe um grupo de parlamentares que acham que educação é bater, que acham que as crianças podem
ser submetidas a tratamentos cruéis e degradantes e esses parlamentares não admitem que nós
possamos reformar o estatuto da criança e do adolescente assegurando apenas uma coisa: o direito de
crianças e adolescentes serem isentos de castigo físico e tratamento cruel e degradante. É somente isso
que o projeto diz".
O projeto da lei da palmada estabelece também que União, estados e municípios deverão elaborar
políticas públicas e executar ações destinadas a coibir o uso de agressão física ou de tratamento cruel
ou degradante contra crianças e adolescentes e difundir formas não violentas de educação. Para isso,
serão promovidas campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do
adolescente de serem educados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante.
O texto prevê ainda que pais que maltratarem os filhos sejam encaminhados a programa oficial de
proteção à família e a cursos de orientação, tratamento psicológico ou psiquiátrico, além de receberem
advertência. A criança que sofrer o castigo físico deverá ser encaminhada a tratamento especializado.
Os casos de suspeita de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e os de maus-tratos devem ser
comunicados ao conselho tutelar. Os profissionais de saúde, professores ou qualquer pessoa que exerça
cargo público serão responsáveis pela informação. A omissão resultará em multa de 3 a 20 salários
mínimos e, em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
Se for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto da lei da palmada poderá seguir
diretamente para o Senado, exceto se for aprovado recurso para que o texto seja votado também no
plenário da Câmara.

A Coordenação de Participação Popular da Câmara promove na terça-feira, dia 13, um vídeo-chat
sobre o tema com os deputados Luiz Couto, do PT da Paraíba e Marcos Rogério, do PDT de
Rondônia.(PDT-RO).
Os internautas poderão participar das onze da manhã ao meio-dia por meio de link no Portal da
Câmara, www.camara.leg.br

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/449193-DEPUTADOS-DISCUTEMCOM-INTERNAUTAS-SE-PROIBICAO-DE-PALMADA-RETIRA-AUTORIDADE-DOS-PAIS.html

Direitos Humanos
13/08/2013 - 16h00

Deputados discutem com internautas se proibição de palmada
retira autoridade dos pais
Em videochat, Luiz Couto defendeu a aprovação na CCJ e a remessa imediata ao Senado da proposta
batizada de “Lei da Palmada”. Marcos Rogério pediu a votação do texto pelo Plenário por considerar
que ele tira o poder da família.
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Deputados debateram o tema com internautas

Os deputados Luiz Couto (PT-PB) e Marcos Rogério (PDT-RO) debateram com os cidadãos nesta
terça-feira, em videochat na internet promovido pela Coordenação de Participação Popular da Câmara,
o Projeto de Lei 7672/10, que estabelece o direito de crianças e adolescentes serem educados sem o
uso de castigo físico.
Enquanto Luiz Couto defende o projeto, por considerar que “não se pode aceitar o castigo físico”
como forma de educação, Marcos Rogério acredita que a proposta “invade a seara da família, do pátrio
poder, e tira o poder do pai e da mãe”.
O projeto, conhecido como “Lei da Palmada”, já foi aprovado em caráter conclusivo em 2011, e
depende agora da aprovação de sua redação final pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJ) para ser enviado à análise do Senado. Mas diversos deputados divergem sobre a
continuidade da tramitação.
Assista à íntegra do videochat

Rogério argumenta que a proposta interfere em direitos individuais e, por isso, deve ser votada pelo
conjunto dos 513 deputados, no Plenário da Câmara. Ele entrou, inclusive, com mandado de segurança
no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Mesa Diretora da Câmara, que determinou a tramitação
conclusiva da matéria. Já Couto é contra a obstrução que tem impedido a votação da redação final na
CCJ e acredita que a discussão deva ocorrer agora entre os senadores.
O deputado do PDT afirmou, durante o videochat, que não teve alternativa a não ser recorrer ao STF
porque os “expedientes democráticos” não foram respeitados na Câmara. Ele argumenta que houve
ofensa ao Regimento Interno e à Constituição Federal, porque uma proposta que altera direitos
individuais não poderia ser aprovada sem passar pelo Plenário. Rogério destacou que foram
apresentados à Mesa seis recursos para remessa da proposta ao Plenário, e que entrou ainda com duas
reclamações, mas todos foram negados.
Couto refuta Rogério. Para ele, não houve atropelo nem desrespeito à Constituição. Ele ressaltou ainda
que os recursos caíram porque os deputados retiraram as assinaturas que os sustentavam, e, assim, a
redação final foi enviada à CCJ.
Definição de sofrimento
Para Marcos Rogério, o projeto falha ao não definir o que é sofrimento. Segundo o texto, castigo físico
é uma “ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em sofrimento ou
lesão à criança ou ao adolescente”. Rogério entende que o conceito de sofrimento é relativo, e, da
forma como foi redigida a proposta, ela proíbe a “palmada pedagógica”.
Ele também afirmou que o texto não trata as duas hipóteses, de castigo físico e de tratamento cruel, de
maneira complementar. Em resposta aos internautas Jack, que questionou se o projeto não seria “uma
invasão, uma afronta ao trabalho dos pais em educar seus filhos”, e Madalena, Rogério disse que a
proposta é uma interferência do Estado na família, e que a Constituição coloca em primeiro lugar a
família. Em sua avaliação, o Estado só deve interferir “quando o tratamento extrapola o limite da
família”, como no caso de maus-tratos.
Luiz Couto fez um apelo a Marcos Rogério para que apoie a aprovação da redação final do projeto na
CCJ, para que possíveis ajustes sejam feitos pelos senadores, como a definição do que é sofrimento no
que diz respeito aos castigos físicos. Rogério afirmou, porém, que não pode abdicar de sua
prerrogativa de alterar o texto ainda na Câmara, porque não há garantia de que o Senado vá mudar
alguma coisa.
Convenção da ONU
Luiz Couto destacou que o objetivo do projeto é fazer cumprir o que diz a Constituição e o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), além da Convenção sobre os Direitos da Criança, da Organização
das Nações Unidas (ONU) – assinada pelo Brasil e aprovada no Congresso –, que estabelece que os
estados-parte devem tomar as medidas legislativas cabíveis para proteger as crianças contra toda forma
de violência física ou mental. “Nossa Constituição já diz que temos que educar, tratar, cuidar e
proteger”, afirmou.
O deputado também chamou a atenção, respondendo a pergunta da internauta Rafaela, de que a
proposta prevê o encaminhamento das famílias para cursos, orientação e tratamento psicológico e
psiquiátrico, nos casos de desrespeito às normas estabelecidas pelo texto. Para ele, “falta educação
para a espiritualidade e a cidadania”, e a família deve ser o espaço da harmonia e da educação.
Pesquisa
Marcos Rogério ressaltou ainda que a maioria da população tem se declarado contra o projeto – 93,9%
das 618 pessoas que se manifestaram pelo Disque-Câmara (0800-619619) e pelo Fale Conosco do

Portal da Câmara disseram ser contrários à proposta (veja quadro) – e que isso não significa que essas
pessoas são a favor de agressões e tortura.
Continua:


Rogério e Couto defendem reforço na estrutura dos conselhos tutelares
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COMENTÁRIOS
Natanael Marinho da Silva | 14/08/2013 13:16
A proibição da correção aos filhos, insurge-se contra os princípios cristão-judaico em que, aquele que
ama, corrige o filho. O sábio Salomão ensina que essa correção deve ser com a 'vara', Ademais, no
nosso ordenamento jurídico já existe sanção para aqueles que cometem lesão corporal ou maus tratos.
É só aplicar a lei para aqueles que extrapolam no exercício da correção e descambam para o
espancamento. Essa proibição só pode ser defendida por aqueles educadores insanos que não
alimentam o senso com o temor de Deus.
Ronaldo AusoneLupinacci | 14/08/2013 08:14
A proibição legal de castigos físicos proporcionados e moderados equivale à insanidade, ao completo
desconhecimento da natureza humana. Ademais, corresponde a invasão do Estado no direito natural
dos pais à educação dos filhos, conforme já expus em matéria amplamente divulgada na Internet ("As
Palmadas e a Ditadura dos Direitos Humanos"). Insere-se no programa libertário que visa suprimir do
ser humano o senso moral.
IVAN DA SILVA | 13/08/2013 23:03
Querem proibir as palmadas, para depois serem espancados nos presídios! Um absurdo!!!

http://www.erikakokay.com.br/portal/artigo/ver/id/2961/nome/Evangelicos_boicotam_lei_da_palmada_pela
_14_vez
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Crianças e adolescentes
Evangélicos boicotam “lei da palmada” pela 14ª vez
Com informações da Agência Câmara

A falta de acordo pode levar o projeto da Lei da Palmada para votação pelo
Plenário. A redação final do projeto de lei (PL 7672/10) em discussão na Câmara,
que estabelece o direito de crianças e adolescentes serem educados sem o uso
de castigos físicos, já esteve na pauta da Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) por 14 vezes. Na última semana, mais uma vez teve a votação adiada,
desta vez por falta de quórum.
A proposta foi aprovada, no final de 2011, por uma comissão especial e poderia
seguir para o Senado depois de passar pela CCJ, mas alguns deputados são
contrários à aprovação da matéria sem que ela passe pelo Plenário.
É o caso do deputado Marcos Rogério (PDT-RO), que tem obstruído as votações
da proposta. "É um projeto que não poderia ter ganhado tramitação conclusiva.
Por quê? Porque o Regimento Interno cita o artigo 68 da Constituição Federal,
que proíbe a tramitação conclusiva, porque esse tipo de projeto trata de direitos
individuais. Então, o que aconteceu foi um atropelo regimental e uma ofensa à
Constituição Federal."
Incompreensão
Já a deputada Erika Kokay (PT-DF), que presidiu a comissão especial que
analisou o projeto, acha que existe muita incompreensão à proposta. "Existe um

grupo de parlamentares que acham que educação é bater, que acham que as
crianças podem ser submetidas a tratamentos cruéis e degradantes, e esses
parlamentares não admitem que nós possamos reformar o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA – Lei 8.069/90), assegurando apenas uma coisa: o direito
de crianças e adolescentes serem isentos de castigo físico e tratamento cruel e
degradante. É somente isso que o projeto diz."
O projeto da lei da palmada estabelece também que a União, estados e
municípios deverão elaborar políticas públicas e executar ações destinadas a
coibir o uso de agressão física ou de tratamento cruel ou degradante contra
crianças e adolescentes e difundir formas não violentas de educação.
Para isso, serão promovidas campanhas educativas permanentes para a
divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados sem o uso
de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante.
Programa de proteção
O texto prevê ainda que pais que maltratarem os filhos sejam encaminhados a
programa oficial de proteção à família e a cursos de orientação, tratamento
psicológico ou psiquiátrico, além de receberem advertência. A criança que sofrer o
castigo físico deverá ser encaminhada a tratamento especializado.
Os casos de suspeita de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e os de
maus-tratos devem ser comunicados ao conselho tutelar. Os profissionais de
saúde, professores ou qualquer pessoa que exerça cargo público serão
responsáveis pela informação. A omissão resultará em multa de três a 20 salários
mínimos e, em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

http://primeirainfancia.org.br/?p=15121

Lei da Palmada irá garantir educação e cuidado sem o uso de violência, avalia
especialista
AGOSTO 16, 2013

Doutora Lúcia Williams professora do Laboratório de Estudos e da Prevenção da Violência da
Universidade Federa de São Carlos (UFSCAR) avalia que o projeto de lei (PL) 7672/2010,
popularizado como Lei da Palmada, se aprovado no Congresso Nacional, propiciará mudança
paradigmática de cultura violenta de educar.
“Pesquisas são consistentes no sentido de mostrar que o castigo corporal e as humilhações às crianças
estão associados a diversos problemas graves que queremos evitar em nossos filhos: maior
agressividade, risco de fuga de casa, risco de atos de infração à lei, maior risco de consumo de álcool e
drogas, problemas na escola (inclusive vitimação e ou autoria de bullying), etc”, explica Lúcia
Williams .
Segundo dados do Disque 100, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, 82% dos casos de
violência contra crianças e adolescentes foram causados por parentes ou conhecidos. No comparativo
2011/2012, houve um aumento de 58,35% do número de denúncias. Em 2012 foram 130.029
denúncias, o que significa que a cada 1 hora 15 crianças sofrem algum tipo de violência no Brasil.
O PL está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos
Deputados desde maio de 2012 e ainda não foi aprovado. Se acatado, o texto segue para o Senado.
Para Williams, a proposta vai na contramão do que a maioria pensa. “O brasileiro em geral acha
sensato bater em crianças. Todas as mudanças são difíceis. O PL aborda temas que despertam emoções
fortes nas pessoas e assim, precisamos de muita serenidade, discussões e a oportunidade de ouvir
especialistas, o que é ótimo para nosso processo democrático”, afirma.
Informações:
Assessoria de Comunicação
Rede Nacional Primeira Infância (RNPI)
Tatiana Alves

http://primeirainfancia.org.br/?p=15214

Resistência ao projeto de Lei da Palmada impede votações na CCJ
AGOSTO 25, 2013

O Projeto de Lei 7.672/2010 , que estabelece o direito de crianças e adolescentes serem educados sem
o uso de castigos físicos, já foi aprovado pela comissão especial criada para analisá-lo e poderia seguir
diretamente para o Senado. Mas o PL está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados desde maio de 2012 e ainda não foi aprovado.
Ana Paula Rodrigues, coordenadora do Programa Redes e Campanhas da Fundação Xuxa Meneghel,
avalia que a resistência em aprovar a proposta está em o Brasil historicamente aceitar e tolerar
banalizar os castigos físicos (bater, dar cintada, beliscar, sacudir, puxar o cabelo, etc.) e tratamento
humilhante (menosprezar, gritar, ridicularizar, humilhar, etc.) como forma de disciplinar as crianças.
Isto porque este é o modelo construído e reproduzido ao longo dos tempos.
Rede Nacional Primeira Infância (RNPI): Qual a importância do projeto?
Ana Paula Rodrigues, da Fundação Xuxa Meneghel: A lei, além de um instrumento jurídico, é um
marco moral e ético de princípios e valores, que enfatiza que a criança é sujeito de direitos, e que seus
direitos devem ser iguais a de qualquer cidadão. A lei explicitará que as crianças e adolescentes têm
direito a receber educação, orientação, cuidado, disciplina e limites sem o uso de castigo físico ou
tratamento humilhante.
É importante enfatizar que a lei não visa culpabilizar ou criminalizar os pais e responsáveis. A lei visa
qualificar estruturas de apoio e atenção aos pais para que possam educar seus filhos de forma não
violenta.
A proposta não tira a autoridade dos pais e responsáveis, não impede que os pais ensinem limites aos
filhos e não permite que as crianças e adolescentes façam somente o que querem.

A lei tem caráter preventivo e busca proteger as crianças e adolescentes de toda e qualquer forma de
violência e divulgar práticas não violenta de educação, cuidado e disciplina em seus espaços de
convivência, seja na família, comunidade, escola, unidades de acolhimento ou de cumprimento de
medidas socioeducativas.
RNPI: De onde será que vem tamanha resistência?
Ana Paula Rodrigues: Muitas pessoas acreditam que a proposta da lei é uma interferência do Estado
na vida privada das pessoas e que a educação deve ser uma decisão exclusiva da família. No entanto a
lei visa romper com um processo cultural onde os limites e a disciplina são impostos às crianças e
adolescentes por meio dos castigos físicos e tratamento humilhantes, que de acordo com inúmeras
pesquisas no mundo todo, podem representar um enorme risco à integridade física e psicológica dos
meninos e meninas. Toda e qualquer proposta de mudança de comportamento sofre certa resistência,
como podemos verificar nas campanhas contra o fumo, pelo uso do cinto de segurança, a lei seca, que
comprovadamente são benéficas às pessoas e a sociedade, porém algumas pessoas ainda demonstram
dúvidas em relação a ter lei sobre estas questões.
Educar é uma das tarefas mais difíceis e desafiadoras que existe. Sabemos que as famílias encontram
muitos desafios no processo educativo das crianças e adolescentes. Por isso, a Rede Não Bata, Eduque
articula parceiros da área da infância e adolescência, operadores do Sistema de Garantia de Direitos ,
crianças e adolescentes e sociedade de forma geral, em todo Brasil, para, juntos, organizarmos espaços
de reflexão, debate, partilha de experiências, capacitação de profissionais e construção coletiva de
estratégias de educação sem violência.

RNPI: Por que existe tanta resistência da sociedade em aceitar e apoiar a lei se outras, que
objetivam o direito de proteger uma parcela específica da sociedade, como a Lei Maria da
Penha, conta com esta aprovação?
Ana Paula Rodrigues: Não existe nenhuma diferença entre a Lei Maria da Penha e esse PL, a não ser
o tamanho das pessoas a serem protegidas pelo Estado.
A sociedade hoje concorda que o Estado interferir na família para defender as mulheres é um dever
que já veio tarde, mas ao fazer o mesmo com as crianças sua ação é percebida como uma invasão do
espaço privado. Ainda se tem a ideia da menoridade da cidadania infantil, e que a criança é um ser em
formação que precisa ser disciplinado e educado pelo medo e pela ameaça. Ao valorizar o medo e a
ameaça, consequentemente, o direito que a criança possui de ser ouvida e respeitada é violado.
É uma dada concepção de criança que por gerações vem sendo reproduzida socialmente: a de que a
criança e o adolescente são meros receptores, logo, não são reconhecidos como sujeitos de direitos.
Precisamos romper com o ciclo da violência que atinge as crianças.
ENQUETE – Câmara promove enquete sobre uso de castigos físicos na educação infantil
No momento, existem duas formas das pessoas darem sua opinião sobre o PL. Através dos canais de
comunicação da Câmara dos Deputados (0800 619 619) e da enquete sobre o PL no site da
Câmara links: http://www2.camara.leg.br/agencia-app/listaEnquete
Participação popular

Desde 1º de julho, 667 cidadãos entraram em contato com a Central de Comunicação Interativa da
Câmara pelo Disque-Câmara (0800-619.619) ou por e-mail, utilizando o serviço “Fale Conosco” do
Portal, para se posicionar sobre o projeto. Desse total, 619 são contrários à aprovação da proposta,
enquanto 48 disseram ser favoráveis.
Desde 22 de agosto, a Câmara promove uma enquete sobre o PL 7672/2010 e o uso de castigos
físicos na educação de crianças. Até o momento, mais de 14.500 pessoas já participaram da enquete ,
com o resultado parcial: 64.69 % NÃO concordam com o uso de castigos físicos na educação de
crianças, 34.48 % disseram SIM e concordam com os castigos na educação e 0.83 % não têm
opinião formada.
E você? É a favor ou contra a utilização de castigos físicos como forma de educar crianças e
adolescentes?
Para quem tem facebook é bastante fácil votar basta digitar 7672 em “digite aqui o assunto indicado” e
votar SIM no PL 7672/2010.
Assessoria de Comunicação
Rede Nacional Primeira Infância (RNPI)
Tatiana Alves

http://primeirainfancia.org.br/?p=15232
Nota de esclarecimento: ENQUETE – Câmara promove enquete sobre uso de
castigos físicos na educação infantil
AGOSTO 26, 2013

Segue nota de esclarecimento e reforço a solicitação dos interessados em participar da Pesquisa sobre
o PL “ castigos fisicos”.
Como houve na própria RNPI comentários pertinentes ao enunciado da pergunta nesta Enquete, Ana
Paula Rodrigues, da Fundação Xuxa Meneghel, esclarece em nota a abaixo, para que todos que
tiverem possibilidade de participar ou mesmo de encaminhar ao seu mailing e site, possam inserir este
esclarecimento.
NOTA
A pergunta enfoca o seguinte: Você concorda com o uso de castigos físicos na educação de crianças?
Para quem deseja votar e não concorda com o uso dos castigos, deve votar -NAO.
Se concorda com o uso de castigos físicos na educação de crianças, vote - SIM.
No momento, existem duas formas das pessoas darem sua opinião sobre o PL. Através dos canais de
comunicação da Câmara dos Deputados (0800 619 619) e da enquete sobre o PL no site da
Câmara links: http://www2.camara.leg.br/agencia-app/listaEnquete
Participação popular
Desde 1º de julho, 667 cidadãos entraram em contato com a Central de Comunicação Interativa da
Câmara pelo Disque-Câmara (0800-619.619) ou por e-mail, utilizando o serviço “Fale Conosco” do
Portal, para se posicionar sobre o projeto. Desse total, 619 são contrários à aprovação da proposta,
enquanto 48 disseram ser favoráveis.
Desde 22 de agosto, a Câmara promove uma enquete sobre o PL 7672/2010 e o uso de castigos
físicos na educação de crianças. Até o momento, mais de 14.500 pessoas já participaram da enquete ,
com o resultado parcial: 64.69 % NÃO concordam com o uso de castigos físicos na educação de
crianças, 34.48 % disseram SIM e concordam com os castigos na educação e 0.83 % não têm
opinião formada.
Assessoria de Comunicação
Rede Nacional Primeira Infância (RNPI)
Tatiana Alves
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Haja hoje para tanto ontem - Paulo Leminski

“...isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai
nos levar além.”
Paulo Leminsky

Com a poesia de Paulo Leminsky e voz de Arnaldo Antunes deixo aqui o meu agradecimento
público a todos e todas que estiveram presentes, de fato ou em pensamento, na defesa da tese
“Alforria pelo Sensível – Corporeidade da Criança e a Formação Docentes”.

Segue abaixo algumas informações da pesquisa “Alforria pelo Sensível – Corporeidade da
Criança e a Formação Docentes”.
Universidade Federal de Goiás
Faculdade de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação
Linha de Pesquisa Formação, Profissionalização Docente e Práticas Educativas
Pesquisa vinculada a REDECENTRO – pesquisa a produção acadêmica sobre professores –
estudo interinstitucional da Região Centro – Oeste (UFG, UFT, UnB, UFMS, UFMT, UFU e
UNIUBE).
Orientadora
Profa. Dra. Ruth Catarina Cerqueira Ribeiro de Souza
Tese da pesquisa
Somente uma formação docente que integre conhecimentos objetivos e subjetivos, ou seja,
que integre o pensar, o sentir e o agir, poderá criar condições e possibilidades para uma real
crítica à prática de bater para educar crianças.
Objetivo geral
Construir fundamentos pedagógicos para uma formação docente que contribua para a
desnaturalização da violência física intrafamiliar como método educativo punitivo disciplinar.

A fim de alcançar esse objetivo central investiguei e analisei experiências formativas que
fazem a crítica à prática de bater para educar crianças e adolescentes e experiências
formativas que, de maneira exemplar, realizavam a integração entre conhecimentos objetivos
e subjetivos na formação docente.
Metodologia
Esta tese se configura como uma pesquisa qualitativa, tipificada como estudo de caso
(MINAYO, 1992). Em razão da interligação dos temas, formação docente e violência física
contra crianças, a pesquisa empírica teve duas frentes de investigação:
A primeira teve como objeto de estudo as disciplinas “Docência Universitária” do Programa
de Pós Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e
“InvestigaciónenDidáctica, Formación y Evaluación Educativa - Saberes pedagógicos y
entornos complejos” (Bloque Experiencia educativa y saber didáctico) do Màster Oficial de la
Faculdade de Pedagogia de laUniversidad de Barcelona.
O acompanhamento da disciplina “Docência Universitária” aconteceu no segundo semestre
de 2009 e o primeiro semestre de 2011. Esses dois semestres totalizaram 32 encontros
acadêmicos de quatro horas/aulas cada. A observação participante da disciplina
“InvestigaciónenDidáctica, Formación y Evaluación Educativa - Saberes pedagógicos y
entornos complejos” ocorreu no segundo semestre de 2012 em oito encontros de duas
horas/aula cada. Ao todo foram 144 horas de experiência vivida em sala de aula nessas duas
disciplinas que trabalharam com o tema da formação de professores.
A segunda investigação aconteceu junto a formadores de referência que atuam com o tema da
violência física intrafamiliar contra crianças. Os formadores de referência foram indicados
pela Rede Não Bata Eduque - Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), São Paulo (SP),
São Carlos (SP), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Rio do Sul (SC). O total de horas
gravadas nas entrevistas narrativas foram de dez horas e doze minutos.
Formadores de Referências Entrevistados:
Benedito Rodrigues dos Santos (Região Centro-Oeste)
Vannuzia Leal Andrade Peres (Região Centro-Oeste)
Célia Maria StolzeSilvany (Região Nordeste)
Eleonora Ramos (Região Nordeste)
Francisco Sulivan Bastos Mota (Região Nordeste)
Dalka Chaves de Almeida Ferrari (Região Sudeste)
Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams (Região Sudeste)
Marina Rezende Bazon (Região Sudeste)
Rachel Niskier (Região Sudeste)
Mariza Silveira Alberton (Região Sul)

Mariane Steffen (Região Sul)
Questões que me guiaram
¿Lo que es educar unniño? (CONTRERAS, 2012) e
Para que educam a criança? (SILVA, 2008).
Considerações Finais
A naturalização da violência, da ordem em que os mais fortes se sentem no direito de oprimir
os que julgam mais fracos, não se estrutura apenas por intermédio de forças externas ao
sujeito. Ao contrário, ela se sedimenta em um entrelaçamento dialético entre objetividades e
subjetividades, em que as forças sociais que regem e organizam o modelo relacional
dominação-sujeição, comando-obediência são historicamente incorporados nos sujeitos. No
plano subjetivo, essa incorporação se opera na negação em si e no outro do sofrimento e dos
efeitos deletérios que a violência provoca. Embrutecidos, os homens e as mulheres entendem
e aceitam ser natural a brutalidade.
Se o torpor do embrutecimento cria condições para a formação do sujeito da indiferença,
acredito que será pelo resgate da sensibilidade que romperemos com a naturalização da
violência na educação familiar das crianças. A carta de alforria que deslegitima a relação
dominação-sujeição não poderá ser escrita com a mesma régua e compasso que projetam a
arquitetura desse modelo relacional. Se a violência é o cimento que sela os elos da corrente
que aprisionam a vontade, a livre expressão de sentimentos, de pensamentos e de ações para
que os sujeitos se submetem ao arbítrio, acredito que não será por intermédio dela que
construiremos uma práxis pedagógica promotora da emancipação e da autonomia dos
sujeitos.

O fragmento do poema Paulo Leminsky foi enviado pela amiga e companheira de caminhada
em defesa da infância, Isabel Ferradans, no dia 30 de agosto de 2013.
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Sensibilidade Para Criar Filhos e Palmada
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Neste último domingo, tive uma demonstração clara de como a criação com apego não se restringe
apenas à maneira a qual você se relaciona com o seu filho. A partir do momento em que você se
propõe a lidar com os o seu filho com mais sensibilidade, essa visão também passa a ser a mesma
aplicada à sua visão do mundo, de uma maneira geral. Dizendo assim, parece bastante óbvio, mas
sentir isso na pele é bastante revelador, mesmo que a experiência seja triste.
Era domingo e fazia um dia particularmente bonito. Aproveitamos para ir à reunião do Ishtar Rio, onde
encontramos muitos amigos e pessoas queridas, ouvimos histórias de pessoas e ainda assistimos a dois
belos vídeos de partos. Para quem não sabe, o Ishtar é um grupo de apoio à gestante e ao parto ativo
que fez toda a diferença na nossa saga pelo parto natural. O Dante já nasceu, mas continuamos
frequentando as reuniões porque é sempre bom rever pessoas queridas, falar sobre parto e ajudar aos
outros com a nossa história. É como se estivéssemos retribuindo o favor, ajudando outras pessoas, com
a vantagem extra de que é sempre muito agradável.
Logo após a reunião acabar, decidimos almoçar no shopping. O Dante dormiu no colo da mãe, mas
conseguimos fazer a delicada operação da transferência dele para a minha kepina com muito sucesso.
Dante dormia no meu colo, na kepina de sapos, enquanto estávamos na fila de atendimento de um
desses restaurantes em que servem a comida no seu prato por trás de um balcão. Até aí, nada demais.
Logo à nossa frente, uma mulher carregava seu filho no colo. Ele devia ter três ou quatro anos e estava
acompanhado da avó e do pai. Aparentemente, ele estava um pouco ansioso com a espera da fila,
quando sua mãe desferiu um tapa em sua perna:

- Fica quieto, não está vendo a fila? A gente tem que respeitar os outros e esperar na fila.
Aquilo foi um soco no nosso estômago. Eu e Anne, por estarmos sempre em círculos de pais que criam
seus filhos com respeito, não vemos pais agredindo seus filhos assim, com essa facilidade. Como é que
a mãe quer que seu filho aprenda sobre respeito se nem ela respeita o próprio filho? Filhos têm como
principal fonte de aprendizado o exemplo, ou seja, eles aprendem vendo como os seus pais reagem às
situações cotidianas e tendem a imitar o comportamento, sejam estes apropriados ou não. Então, como
é que uma criança aprende a respeitar os outros, quando não é respeitado pela própria mãe? Simples:
ele não aprende o significado real da palavra “respeito” e será mais uma criança no mundo que entende
“respeito” por “medo”.
A criança precisa se comportar na fila para não apanhar. Essa é a definição de respeito, pelo menos
para o filho daquela mulher. A propósito, caso você não tenha percebido, estou me referindo à pessoa
por “mulher” porque não acho ela digna do título de mãe (para comentários atualizados do autor, por
favor, leia no final do post).
Eu e Anne ainda conversamos sobre isso na fila, mas já nos sentíamos mal tanto pela criança como
pelo fato de não termos feito nada. Não sabíamos como reagir a esse tipo de situação. Deveríamos
intervir? Ou “não podemos nos meter” na maneira que outros criam seus filhos? Mas qual o limite do
“não podemos nos meter”? Se envolve agressão a uma criança indefesa, não deveríamos intervir?
Bem, não fizemos nada, estávamos em choque.
Passado isso, fomos servidos e procuramos uma mesa para almoçar. Dante ainda dormia no meu colo,
então almoçávamos com certa tranquilidade, mas essa tranquilidade durou muito pouco. O restaurante
estava bastante cheio, mas pude perceber, mais à frente, aquela família. Eles estavam em uma mesa
que estava de frente para mim, então a Anne não conseguia muito ver o que estava acontecendo.
Não era necessário estar de frente para ouvir a mulher gritando com o seu filho. Ela ameaçava e
humilhava a criança, com a mão erguida em direção ao seu rosto, para que ela comesse. Antes de
começar a falar da crueldade que aquela mulher estava cometendo, queria realçar o tamanho da
ignorância que existe na mente dessas pessoas. Será que essas pessoas teriam algum tipo de apetite se
tivessem uma arma apontada em suas cabeças? Será que elas iriam comer um pratão de feijoada se
alguém estivesse ameaçando dar um tiro nelas? A crueldade com que essas pessoas tratam seus filhos é
assustadora, mas a falta de inteligência delas é igualmente assustadora, pois não conseguem raciocinar
algo tão simples e lógico como o exemplo que eu acabei de mencionar.
Então a situação era essa: a mãe humilhando e ameaçando o seu filho para comer, enquanto que a avó
e o pai pareciam nem estar ali. E a criança? A criança chorava copiosamente. Chorava aquele choro
sentido; ela estava sendo magoada e humilhada pela pessoa que ela mais ama e depende no mundo
inteiro.
Chorava copiosamente, mas olhando para mim. Ela soluçava e olhava dentro dos meus olhos, pedindo
ajuda para mim silenciosamente. Eu entendia que ela pedia ajuda e, ao mesmo tempo, invejava o
Dante que estava sendo cuidado com tanto respeito. O sentimento foi devastador.
Eu fiquei imóvel, atônito. Olhava para ele chorando, olhava para o Dante dormindo no meu colo. Eu
apertava o Dante no meu colo, numa mistura de desejos e sentimentos, tentando dar um abraço naquela
criança através do Dante e, ao mesmo tempo, agarrando meu filho para protegê-lo também daquela
mulher desequilibrada.
Eu não fiz nada. Eu me senti inútil. Eu falhei com aquela criança. Eu chorei e pedi para a Anne para
irmos embora. Nunca me senti tão impotente em toda a minha vida.

Na kepina, o Dante já começava a se remexer um pouco, provavelmente sentindo a tensão que
percorria pelo meu corpo. Levantei e saí apressado, chorando, não querendo mais estar ali, e me
sentindo horrível por desejar não estar ali. Quem vai acudir aquela criança? Ninguém. Sou tão inútil
quanto o pai e a avó.
Demorou um pouco até que eu e a Anne conseguíssemos nos recompor, e durante algumas horas,
ficamos conversando sobre aquilo. Não conseguimos entender por que nós simplesmente não
conseguimos intervir, tentamos pensar em como deveríamos ter agido, ou pelo menos como
deveríamos agir se passássemos por uma situação semelhante no futuro. Se a “Lei da Palmada”
estivesse em vigor, certamente teríamos feito algo, nem que fosse chamar a polícia, porque esse tipo de
pessoa não sabe ter um diálogo racional. Da mesma maneira que aquela mulher só sabe “disciplinar”
seu filho com agressão e ameaças, ela só pararia sob ameaça de uma força maior.
Para quem não sabe, “Lei da Palmada” é o nome popular do Projeto de Lei 7672/2010 que visa alterar
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para
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. Atualmente, ela encontra-se pronta para pauta na
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, e o seu status pode ser acompanhado nesse link.
Nunca desejei tanto que algo entrasse em vigor quanto esse Projeto de Lei.
Eu e minha esposa ainda nos sentimos muito mal pelo ocorrido. Sentimos ainda pior por não termos
feito nada, como cúmplices em um crime que concordamos. Foi uma experiência horrível, mas ao
mesmo tempo uma grande revelação: ser sensível ao seu filho também faz com que você seja sensível
às questões do mundo.
Que bom, ainda há esperança para o nosso mundo.

Comentários do Autor:
Após publicar este texto, notei que alguns leitores tiveram a percepção de que eu fui extremista na
minha colocação sobre a mãe da criança agredida. Gostaria de dizer que, de fato, reconheço ter julgado
e ido ao extremo mas, ao mesmo tempo, é importante ter em mente que esse post teve um propósito de
desabafo muito grande para mim. Escrever esse texto me fez digerir melhor a situação e ele representa
os meus sentimentos reais naquele momento em que vi uma mãe fazendo aquelas coisas com o próprio
filho.
Poderia simplesmente revisar o texto original, mas não gosto de fazer isso, prefiro a coisa do jeito que
está e fazer comentários adicionais. Eu reconheço que não sei da realidade daquela mulher, mas
também sou do pensamento que nada disso deve justificar a agressão. Espero que em algum momento,
ela conscientize-se disso e mude a realidade daquela família.
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Pessoas intervêm em discussão entre mãe e filho em 'Vai fazer o quê'

O último episódio da série que despertou provas comoventes de
solidariedade mostra uma discussão em público entre mãe e
filho.

Chegamos ao último episódio da série que despertou provas comoventes de solidariedade. E vamos
acompanhar uma confusão daquelas dentro de um shopping.
Todo mundo sabe que é normal uma criança tentar impor suas vontades, testar seus limites diante dos
pais. Num shopping, na loja de brinquedos, ou num restaurante, quem nunca assistiu a um
desagradável ataque de birra?
Na grande maioria dos casos, com uma boa dose de calma e sabedoria, essa fase passa logo. Mas o que
acontece neste episódio é outra historia.
O filho já não tem mais 2, 3 anos. E a paciência da mãe também ficou pra trás. A discussão começa
por uma bobagem e logo vira um escândalo. Confira o vídeo!
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Bater em Criança é Covardia
A maioria das pessoas acredita que uma boa educação só é possível através da violência, mínima que
seja, para que possamos formar um bom adulto. Porém, essa crença é um grande equívoco.

Pais: usem seus cérebros, não suas mãos.
O fracasso da violência como prática educacional
A violência, ao longo da história humana, é utilizada como método de repressão. Através do medo, as
diversas instituições, sejam elas religiosas ou sociais, procuram impor valores e ideologias.
Obviamente, a família não escapa disso, muito pelo contrário, repete os padrões sociais e históricos. O

que isso significa? Que os pais possuem crenças e valores que vieram da sociedade, onde, sem
qualquer tipo de pensamento reflexivo, são aceitos e se transformam em ações. No caso, boa parte dos
pais acha que bater pode trazer educação. Todavia, o uso da violência, cientificamente, se mostrou
ineficaz e temporário.
Com o avanço da psicologia e das descobertas de métodos mais eficazes de aprendizagem, a punição
se tornou um método ultrapassado, uma vez que pode ocasionar, para a criança, uma série de
problemas emocionais, mentais e aumentar o risco de diversas doenças biológicas (Durrant, 2008;
Fletcher, 2012). Grandes nomes em ciência, que descobriram que o efeito da punição é negativo, não
faltam. Skinner, Freud e tantos outros compreenderam que a violência provém da repressão.
A punição, como método, traz um grande fracasso. Nosso sistema prisional, que deveria reabilitar os
criminosos, de fato, só os piora. Nossas escolas, ao invés de formar seres humanos mais conscientes,
formam pessoas que prezam pela competição e pelo individualismo. É uma educação de fórmulas, que
enquadra as pessoas e esquece que somos seres singulares. Trata-nos como um número. A família,
também, é uma instituição falida. As crianças hoje, com tanta informação que recebem, sabem mais do
mundo afora e rejeitam o aprisionamento familiar. A religião perde sua força a cada ano. O medo,
outrora utilizado com sucesso educacional, deixou de existir em nossas crianças. Isso porque o mundo
mudou e certos valores não foram renovados.
É só uma “palmadinha”
A liberdade é uma das coisas mais frágeis da vida. Frequentemente buscamos a liberdade, mas pouco
fazemos para que ela seja cultivada. Quando um pai ou mãe bate em seu filho(a) é porque lhe falta
conhecimento para uma boa educação. Porém, muitas vezes, foi justamente esse tipo de educação que
receberam no passado: somos vítimas de vítimas da violência. Entretanto, tal ciclo precisa ser
rompido. Dar uma “palmadinha” não é sinônimo de educação, mas sinônimo de ignorância. Não existe
violência racional. Os pais que batem em seus filhos estão tomados pela impulsividade. Se bater
resolvesse alguma coisa, o Brasil estaria vazio de delinquentes. Qualquer educação baseada em medo
estará fadada ao fracasso e a revolta.
Portanto, eduque com seu cérebro, não com suas mãos. Já estamos fartos de tanta violência. Boa
educação só com carinho, respeito e conversa. Não existe desculpa para a prática do conhecimento.
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Prêmio e castigo: Por que eles
não melhoram a obediência
Escritor Alfie Kohn, autor de Unconditional Parenting, afirma que não se muda
comportamento com punições e prêmios
ISABEL CLEMENTE
15/09/2013 10h53 - Atualizado em 15/09/2013 12h03
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Eu sempre me senti desconfortável com essa história de recompensar a criança por um bom
comportamento. Do mesmo modo, me sentia mal quando decidia impor como castigo, por exemplo, não
contar história na hora de dormir porque ninguém tinha me obedecido. Não me caía bem.
>> Mais colunas de Isabel Clemente
Como eu não quero embrulhar meu carinho para presente, nem instituir um sistema de trocas sugerido por
presentinhos, estrelinhas ou seja lá que nome tiver a moeda da vez, eu busco um ideal de educação que
transborde amor, mas que faça essas crianças atenderem a gente pelamordedeus. E olha que, às vezes, a
própria vem com a suposta solução. “Se eu passar a dormir cedo você me dá um presente?“. Tentador, mas
não obrigada. Elas aprendem rápido a capitalizar, sem necessariamente ter aprendido isso em casa. Bom
comportamento não se compra.
Quando compartilhei meu desconforto no texto A pior mãe do mundo (que você pode ler aqui), a leitora
Verônica Lacerda me deu uma dica: o livro Unconditional Parenting, de Alfie Kohn, autor de várias
publicações sobre educação. Agradeço a Verônica publicamente. O escritor reúne fortes argumentos para
mostrar que está tudo errado nessa forma convencional e amplamente utilizada de castigar e recompensar
as crianças.
Nesta coluna, vou me ater à primeira parte do livro em que ele explica por que considera a prática de
castigar e recompensar nociva. No próximo domingo, vou tratar da parte final em que ele, longe de
apresentar uma fórmula como tantos livros de autoajuda parental, aprofunda sua proposta: mostrar as
alternativas mais altruístas à mão.
Antes de prosseguir com as ideias de Kohn - como ele mesmo define, um material subversivo por
questionar tudo o que vem sendo adotado pelo senso comum como a melhor maneira de educar - abro um
parênteses.
Pensar sobre a melhor forma de fazer algo tão importante como criar nossos filhos é um exercício
necessário, tanto quanto os aeróbicos para o coração. Deveria estar prescrito por médicos. O correto, no
entanto, não existe. Atitudes sensatas não seguem receitas.
Requerem uma avaliação da realidade que se tem à mão, algo sujeito a combinações infinitas entre as
necessidades dos pais e das crianças.

Tenho duas meninas pequenas e sei muito bem o que significa dar conta de rituais básicos como fazê-las
sair da cama, ir ao banheiro, escovar os dentes, comer, beber, botar a roupa, tirar a roupa, fazer o dever, sair
da frente da TV, parar de brigar e também parar de brincar quando eu tenho um horário a cumprir. Por
essas e outras, passamos uma boa parte do nosso tempo buscando resultados de curto prazo (obedeça-me
pelamordedeus) e sei bem o quanto tudo isso pode se tornar exasperante. Eu já tive os meus momentos de
querer jogar as mãos para o céu e perguntar “meu pai, por que me abandonaste?“, mas gosto de olhar pelo
retrovisor e rir de mim mesma.
Dito isso, o que eu depreendo da leitura desse livro e passo a compartilhar com vocês é que existe
alternativa para tudo, inclusive para a ideia de que precisamos convencer a criança a fazer exatamente o
que ditamos para ela o tempo todo.
Em nome da obediência já cometemos nossa cota de frases absurdas da boca para fora e já ouvimos outras
ainda piores por aí para nosso consolo, não é verdade? Pais que humilham seus filhos publicamente, ou
deixam pra trás uma criança aos berros - que em um minuto estará em pânico - e soltam críticas sorrindo
para a pessoa ao lado como se cumprisse um dever cívico. “Que menino feio, esse...“. Esse comentário,
Kohn observa dentro de uma outra história, é típico de quem está preocupado em dar uma resposta para o
entorno porque, para muitas pessoas, criança bem comportada é aquela que não causa problemas para os
adultos agora. Já peguei muito avião com minhas filhas - quando eram ainda menores - e sei o quanto é
desconfortável (para não dizer hostil) um adulto fulminar uma criança com o olhar porque ela está falando
alto ou tentando se aproximar com brincadeiras.
Neste livro, Alfie Kohn chama a atenção para essas expectativas de curto prazo e rotula como problemática
a mais ampla estratégia utilizada com este mesmo fim: castigar e recompensar. Em Paternidade e
Maternidade Incondicional (minha livre tradução), Alfie Kohn desenvolve, com o suporte de estudos e
pesquisas, uma tese para provar que “há problemas sim em se tentar mudar o comportamento das crianças
punindo-as ou recompensando-as“.
O principal questionamento do autor é se a prática diária ajuda os filhos a se tornarem os adultos que
esperamos que eles sejam. “Crianças precisam ser guiadas e ajudadas, mas não são pequenos monstros que
precisam ser domesticadas ou curadas. Elas têm capacidade para ser agressivas ou amorosas, egoístas ou
altruístas, cooperativas ou competitivas. Muito disso dependerá da educação que receberem, incluindo,
entre outros fatores, o amor incondicional que receberem“, diz.
Castigos e recompensas, segundo o escritor, ensinam as crianças a agradar para serem amadas. Tanto punir
quanto enfatizar elogios, mesmo sendo atitudes tão opostas, derivam de um mesmo conceito problemático,
diz. Prêmios são ineficientes como motivações reais. Pesquisas sugerem poucos resultados efetivos no
processo de aprendizado porque a motivação parte de fora e não se torna intrínseca. Ela é, no máximo,
internalizada, o que não quer dizer a mesma coisa.
“Há uma grande diferença entre a a criança que faz algo por acreditar ser o certo e aquela que faz a coisa
certa por compulsão para agradar“, escreve.
Dos castigos mais usuais, Kohn condena o que ele chama de negação de carinho, reproduzida em frases
como “se você continuar fazendo isso que eu não gosto, não vou prestar nenhuma atenção em você. Vou
fingir que você nem está aqui. Se você quiser que eu te note novamente, me obedeça“. Ele chama essa
estratégia de isolamento forçado, um sofrimento emocional tão ou mais prejudicial do que o físico. “Não
quero dizer que seu filho está para sempre estragado porque uma vez você o mandou para o quarto pensar
sozinho quando ele tinha 4 anos. Ao mesmo tempo, os efeitos dessa prática no longo prazo não é algo que
inventei hoje no banho. Não é especulação nem historinha de terapeutas. Pesquisas controladas ligam
vários tipos de medos ao uso contínuo da técnica de negação do amor“, diz.
Quem se sentir atacado por afirmações tão duras vai responder “mas eu amo incondicionalmente meu
filho“ apesar de recorrer às técnicas que o autor condena. “E é justamente por amá-lo que vou puni-lo“,
outros vão argumentar. O autor diz que mais importante do que os nossos sentimentos em relação aos
filhos é a maneira como a criança percebe esse sentimento, pela forma como a tratamos. “Os educadores

nos lembram que o que conta em sala de aula não é a lição ensinada pelos professores, mas a lição
aprendida pelo aprendiz“.
Broncas continuarão fazendo parte dessa história, não tenho dúvidas quanto a isso, mas tem um conteúdo e
uma forma de dizer que podem e devem ser trabalhados. Acreditar que castigo é uma lição capaz de ensinar
as crianças sobre as consequências de seus atos é, na visão do escritor, uma falácia. A mensagem do castigo
é forçar o outro a pensar na consequência do ato para si mesmo.
Educação não é um jogo de causa e consequência direta, mas o que vários estudos de psicologia sugerem é
que essa é a lógica do indivíduo que avalia os riscos de uma situação sob uma única perspectiva: o próprio
umbigo. Se eu não for pego, então não tem problema, como o político antiético que tenta se justificar de
todas as maneiras preso à letra da lei, que não proíbe explicitamente certas práticas condenáveis. São
pessoas que não sabem distinguir o imoral do moral, o antiético do ético, o certo do errado.
Parece radical, e é. Dificil encontrar alguém que se enquadre 100% num único padrão. Pais que agem
sempre assim. É certo que muitos pais que castigam também se esmeram em transmitir aos filhos conceitos
como empatia e solidariedade por palavras e exemplos. Não estariam, portanto, enquadrados no recado do
livro. Eu acho que estão. Todos estamos. É certo também que muitas crianças passam incólumes pelas
situações mais absurdas e pelas criações mais contraditórias. E o autor faz essas ressalvas. Mas o que várias
pesquisas mostram é que a regra geral não é essa. Ao corrigir o rumo de certas atitudes, estaremos tirando
do cesto do nosso exemplo a laranja mofada capaz de contaminar todo o resto. É uma questão de lidar com
situações de forma a elevar as chances de nossos filhos se tornarem adultos independentes, equilibrados,
felizes e capazes de irem atrás do próprio sonho.
Pode ser que muito do que será dito aqui encontre um eco profundo nos nossos instintos. Nunca consegui
negar um abraço para a filha que, mesmo chateada com a bronca recebida, procurava em mim (o gatilho da
chateação) consolo para a própria tristeza. Muitas vezes eu me perguntava se essa flagrante contradição era
algo errado que eu estava fazendo. Sei agora que estava em curso apenas minha maternidade incondicional.
A criança que se sente amada e amparada sob qualquer hipótese desenvolve autoconfiança sem amarras.
Ela não está preocupada em agradar para ser aceita. É mais provável que assuma riscos por não ter medo de
fracassar. “É do profundo autocontentamento que vem a coragem para alcançar“, diz Kohn.
A leitura ajudou a tirar a nuvem de dúvida que eu ainda tinha sobre certas posturas. Não que eu agora saiba
de pronto o que fazer (alguém sabe?) ou esteja contando histórias toda noite, desprendida que só. Se
fizerem tudo para postergar a hora do sono, como adoram fazer, elas sabem que estarão consumindo o
tempo que temos juntos. Se a hora avançar demais, recebem a informação de que, infelizmente, não haverá
história hoje porque elas se importam comigo, sabem que preciso jantar, que tenho interesses para cuidar,
ok? Eu temia a ladainha da reclamação, achando que precisava poupá-las do meu desgaste, esse intruso da
vida adulta que entra casa da gente adentro. Não é isso. Eu não preciso me queixar o tempo todo mas posso
dividir com elas minhas necessidades, quem sabe despertando mais um pouco de solidariedade. E posso
garantir que esse papo todo tem surtido mais efeito do que bronca na hora de deitar.
Reproduzo e resumo abaixo alguns trechos dos cinco primeiros capítulos que ajudam a pensar o que pode
estar errado. Semana que vem, abordarei os princípios que, segundo Alfie Kohn, devem guiar a paternidade
e a maternidade incondicional. Só para não dizer que não adiantei nada disso aqui. São basicamente três
caminhos: expressar amor incondicional, dar aos filhos chances de tomar decisões e imaginar como as
situações são vistas pelo ponto de vista da criança (empatia!).
SOBRE PALMADAS

Punir crianças, em poucas palavras, é fazer com que algo desagradável aconteça com elas, ou impedir que
elas experimentem algo legal, com o intuito de ensiná-las uma lição. Inúmeras pesquisas sugerem
tolerância-zero com a ideia de punir crianças espancando-as ou dando palmadas. Se homens batendo em
mulheres já é algo doentio, adultos batendo em crianças, independentemente da razão, é ainda pior.
SOBRE GELO

O sofrimento emocional de ignorar as crianças é a versão moderna do castigo físico.

SOBRE RECOMPENSAS

Não é a quantidade de motivação que importa, mas o tipo. E o tipo de motivação criada por recompensa
geralmente tem o efeito de reduzir a motivação que esperamos que nosso filho tenha: um interesse genuíno
que persista muito além da duração da recompensa.
A CONTROVERSA AUTO-ESTIMA

Infelizmente, alguns pais que receberam pouco amor incondicional quando crianças terminam
diagnosticando mal o problema e assumem que os que lhes faltou foi elogio. Daí eles enchem os filhos de
comentários como “bom trabalho“, garantindo o surgimento de uma nova geração que continuará sem
receber o que realmente importa.
Muitos pais estão discutindo como fazer com que seus filhos aprendam a ler cada vez mais cedo, em vez de
se perguntarem como fazer para que eles realmente gostem de ler.
EXCESSO DE CONTROLE

Particularmente com crianças, e de novo com adolescentes, a meta de controlar prova ser uma ilusão.
Mesmo assim, insistimo em perspicazes ou forçadas estratégias com o intuito de fazer com que eles
concordem conosco e nos obedeçam. E quando essas técnicas falham, esse fracasso é interpretado como
prova de que precisamos fazer mais...do mesmo.
Como pais, precisamos estar envolvidos e estar cientes de detalhes das vidas de nossos filhos. Nada neste
livro deve ser interpretado como um argumento a favor de você sentar e deixar as crianças se autogerirem.
Podemos até dizer que é nosso papel estar `no controle`, no sentido de criar um ambiente seguro e
saudável, dando um rumo e estabelecendo limites, mas não é nossa função ficar controlando, no sentido de
exigir absoluta obediência ou contar com pressão e regulação em busca dessa obediência. Na verdade,
ainda que soe paradoxal, precisamos estar no controle para ajudá-los a ter controle sobre a própria vida.
POR QUE OS CASTIGOS FALHAM

Deixa as pessoas irritadas. É uma experiência duplamente sofrida, para quem pune e para quem é punido.
Reforça o poder e a hostilidade como meios de solucionar problemas.
Perde a eficiência com o tempo - Quanto mais velha a criança, mais difícil será encontrar castigos
suficientemente desagradáveis. Chega um ponto em que as ameaças soam vazias e as crianças dão de
ombros. Quanto mais você depender de castigos para se fazer ouvir, menos influência real terá na vida do
seu filho.
Mina o relacionamento entre pais e filhos - os pais deixam de ser vistos como aliados carinhosos, algo vital
para um desenvolvimento saudável, e são encaradas como os todo-poderosos adultos capazes de fazer as
crianças sofrer de propósito.
Funciona como um incentivo à mentira - Crianças com medo dos pais mentem para escapar do castigo.
NOTAS NA ESCOLA

A corrida por boas notas muitas vezes leva os alunos a pensar de forma mais rasa e superficial. Eles podem
ler os livros apenas pelas partes que “precisam saber“, fazendo apenas o que é demandado e nada a mais.
Podem também considerar truques para tirar notas mais altas. Podem também trapacear. Crianças boas
nesse jogo vão tirar A, passar no teste e agradar os pais. Mas eles aprendem realmente o que lhes foi
ensinado? Fazem perguntas pertinentes e inteligentes sobre o que o professor disse, ou pensam criticamente
sobre o que está no livro? Eles fazem conexões entre ideias diversas e olham para um assunto sob vários
ângulos? Às vezes, talvez, elas o façam, mas pequisas sugerem que é menos provável que isso aconteça se
o objetivo for apenas produzir um boletim brilhante.
MENSAGENS TOXICAS

Nossas crianças recebem mensagens tóxicas de professores, amigos, companheiros, treinadores, para não
citar a mídia e a cultura na qual vivemos. Mas não tem escapatória: a mensagem para ser bem-sucedido,
suplantar outros e ser o melhor é uma pressão que muitas vezes começa em casa. De qualquer forma, cabe
a nós, pais, desafiar essas mensagens sobre aceitação condicional e garantir que nossas crianças se sintam
amadas não importa como nem por quê.

Para quem quiser saber mais www.unconditionalparenting.com
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Pesquisa mostra que 68% das crianças de comunidades apanham dentro de
casa



Cotidiano de surras e pobreza deixa cicatrizes para o futuro
Meninas apanham mais, afirma professor
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Mudando comportamentos: Lara Ribeiro com a filha Agência O Globo / Paula Giolito
RIO - No último dia 11, Tamires Augusto, de 25 anos, foi presa num bairro pobre do município de São
Francisco de Itabapoana, acusada de provocar a morte, por espancamento, do filho Luiz Otávio, de 2
anos. Isolado, o caso já é extremamente grave. Mas ele representa uma realidade mais ampla: em
muitos lares, a violência contra crianças é corriqueira. Segundo uma pesquisa realizada pelo Centro de
Análises Econômicas e Sociais da PUC do Rio Grande do Sul (CAES/RS) em cinco comunidades do
município do Rio e uma de Caxias, 68% das crianças são surradas.
E são exatamente as de 2 anos as agredidas com maior frequência, como comprovam os resultados do
estudo no Morro da Formiga, na Tijuca. Ali, enquanto 0,9% das crianças de 8 anos apanham “muitas
vezes”, no caso das de 2 anos (e até os 18 meses elas ainda são consideradas bebês), essa frequência
salta para 25%.
— É muito grave a situação, porque trará sérias sequelas para o desenvolvimento desse adulto. As
crianças que mais apanham também são as que mais se envolvem em brigas, que mais têm problemas
para se relacionar, que apresentam maior dificuldade para aprender e para se desenvolver. Essa
violência doméstica não pode mais ser tratada como problema pessoal. É um problema social, para o

qual é necessária a criação de políticas que possam quebrar esse paradigma de que bater resolve —
afirmou o professor Hermílio dos Santos, coordenador do projeto do CAES/RS.
Dados de postos de saúde e UPPs
O Projeto Infância e Violência: Cotidiano de Crianças em Favelas ouviu 1.050 moradores (843 adultos
e 207 crianças entre 6 e 8 anos) nas seis comunidades. Também foram feitas entrevistas com
professores, líderes comunitários e profissionais de serviços como postos de saúde e UPPs. Segundo
Hermílio, o objetivo foi compreender os mais diversos aspectos do cotidiano das crianças em favelas,
principalmente sua relação com os diferentes tipos de violência.
Com uma equipe multidisciplinar das áreas de sociologia, economia, psicologia, ciência política e
urbanismo, as entrevistas e os levantamentos começaram em julho de 2012 e foram realizados nos
morros da Formiga, dos Macacos (Vila Isabel) e nas favelas Parque Maré, Vila Cruzeiro (Penha),
Minha Deuza (Realengo) e da Mangueirinha (Caxias).
O projeto foi realizado com apoio do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Cidade (Central) da PUC-Rio,
para a coleta dos dados, e financiamento da Fundação Bernard van Leer. Embora o trabalho ainda não
tenha sido concluído, já apresenta alguns diagnósticos importantes:
— As meninas são as que mais apanham na infância. As mães jovens, de menor renda e com mais
filhos são também as mais agressivas — disse o professor.
No Morro da Formiga, por exemplo, em 51% dos casos as mães foram responsáveis por bater nos
filhos; em 18%, os pais e, em 13%, os avós.
O estudo mostra também que a refeição em família está longe de ser um momento sagrado:
— Quando a criança toma café da manhã e almoça com os pais, aumenta em três vezes a chance de
sofrer. Entre os principais motivos para o castigo, estão a pirraça, a desobediência e o choro —
informou o professor.
Outra forma de violência comum, o grito, atinge em média mais de 70% das crianças. No Morro dos
Macacos, as entrevistas revelaram que em 67% dos casos as mães gritam com seus filhos de 2 anos
“muitas vezes”.
O estudo mostrou ainda que fatores arquitetônicos das favelas — como vielas e becos sem saída e falta
de espaços de lazer — têm relação direta com a violência doméstica contra as crianças.
— Locais isolados ou de difícil acesso, por exemplo, reduzem a possibilidade de a violência ser
testemunhada por terceiros. Já as casas perto de ruas com pedestres têm menor incidência de violência,
sugerindo que a proximidade com os vizinhos têm influência sobre pais violentos — disse Hermílio.
— Por maior que seja o nível de estresse, por mais grave que sejam as condições desses pais, ainda
assim bater é uma covardia.
Os colégios nas comunidades registram constantes casos de alunos que sofrem violência em casa. No
Morro da Formiga, a pesquisa ouviu representantes da Escola Municipal Jornalista Brito Broca, a
única que atende a região.
— Quando cheguei aqui no ano passado, a situação era caótica. Era briga o tempo inteiro. Mas
algumas crianças já chegavam aqui marcadas. Tivemos que chamar as famílias para conversar. A
situação melhorou, mas ainda está muito distante do ideal. No outro dia, uma mãe virou para o filho e

perguntou: “Há quanto tempo eu não te bato?”. Como se estivesse dizendo para a criança que tinha
feito a parte dela e que agora era vez de o filho fazer a parte dele — comentou a diretora-geral Ângela
Josefa Almeida Guedes.
Para tentar aproximar as famílias e mudar o quadro de violência, o colégio fez uma parceria com a
ONG ICOS Cidadania, com o objetivo de implantar o projeto Gentileza Gera Gentileza. Com base nos
dados da pesquisa, a ONG elaborou um programa multidisciplinar que envolve pais e filhos. As
crianças participam de iniciativas para a criação de painéis com frases sobre gentileza e a teatralização
de seu cotidiano, como forma positiva de refletir sobre a violência. Na última quinta-feira, das cinco
meninas que participavam da montagem de um dos painéis, quatro admitiram que ainda brigam muito
na escola ou com seus irmãos.
— Hoje a colega esqueceu o estojo e eu emprestei meu material para ela. Isso é gentileza — disse
Mikaelly Simões, de 11 anos, para depois contar que está tentando brigar menos com sua desafeta na
escola. — Eu agora fico longe dela.
Reuniões semanais de terapia
Segundo Patrícia Duarte, coordenadora da ONG, tudo vira motivo de confusão entre os alunos:
— Outro dia perguntei a um aluno por que tinha brigado com o colega. Ele disse que foi ofendido, que
disseram que na casa dele não tinha comida.
Para as famílias, são feitas duas reuniões semanais de terapia, onde as mães discutem suas
experiências. Dinâmicas de grupo ajudam a liberar o estresse e a criar uma rede de solidariedade para
mudar comportamentos. A ONG escolheu mães que se tornaram multiplicadoras. Elas levam
experiências positivas para outras.
— Um dia, num acesso de raiva, joguei um chinelo perto do meu filho para assustá-lo e bateu no rosto
dele. Vi que estava na hora de pedir ajuda — contou Lara Ribeiro, uma das multiplicadoras.
Assunto divide especialistas
Relacionar a violência física contra crianças ao comprovante de residência de onde o crime é cometido
é algo polêmico. Há quem acredite que na Zona Sul o espancamento seja tão comum quanto nas
comunidades, como há também os que defendem que as classes baixas são mesmo as que mais sofrem
com o problema.
De acordo o desembargador Siro Darlan, ex-responsável pela 1ª Vara da Infância e da Juventude do
Rio, a prática de bater em crianças ocorre independentemente da renda.
— A questão da violência contra a criança é cultural. Desde sempre, em todas as classes, há esse tipo
de violência. Existe um projeto de lei, a Lei da Palmada, que já está há cinco anos tramitando e não
passa de jeito nenhum, porque há uma resistência enorme — diz o desembargador. — Acham que tem
que se tratar criança “na porrada”. Acreditam que educar é bater. E isso no Congresso Nacional, o que
prova que não é uma questão de classe.
No entanto, segundo a conselheira Heroína de Assis, do Conselho Tutelar da Zona Sul, a violência
doméstica contra crianças é muito maior nas comunidades:

— Na classe média, isso não acontece com tanta frequência. O espancamento ocorre em lugares
carentes, sem estudo, onde há pobreza mesmo. As pessoas se preocupam muito em colocar UPPs nas
comunidades, mas esquecem que é necessário outros tipos de atendimento.
A historiadora Mary Del Priore, organizadora do livro “História das crianças no Brasil”, aponta duas
causas para a violência contra as crianças:
— Baixo nível de instrução, que nada tem a ver com classe, porque existe gente rica sem o menor
nível de instrução, e o hábito de pais que apanharam muito na infância de repetirem a prática com os
seus filhos.
Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/rio/pesquisa-mostra-que-68-das-criancas-decomunidades-apanham-dentro-de-casa-10009897#ixzz2fKtEpjdN
© 1996 - 2013. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode
ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.
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Integrantes da REPI-BA se reúnem para alinhar e projetar ações
SETEMBRO 27, 2013

A Avante – Educação e Mobilização Social sediou o encontro dos participantes da Rede Estadual
Primeira Infância da Bahia (REPI-BA). A reunião, que aconteceu na manhã desta quinta, 19, teve o
intuito de alinhar e projetar ações referentes à comunicação estratégica nas Redes Sociais, assim como
o Plano Municipal Primeira Infância (PMPI), entre outras pautas.
Durante o encontro foi proposto uma audiência pública para discutir estratégias de incidência política
junto a candidatos ao governo do estado da Bahia, em 2014. “A pretensão é fortalecer a primeira
infância nas políticas públicas, já que atualmente ela é pouco discutida no cenário estadual. É
necessário o empenho de todo o grupo na busca de parcerias estratégicas, focando nas áreas em que
não temos representantes: saúde e proteção”, afirma a representante da secretaria executiva da REPI,
Ana Oliva Marcilio e coordenadora da Linha de Formação para Mobilização e Controle Social da
Avante. Ana é também coordenadora do projeto Primeira Infância Cidadã (PIC), da mesma Linha de
Atuação e que tem entre seus objetivos fomentar a Rede na Bahia.
Ainda no encontro foi destacada a importância de pautar a primeira infância no plano plurianual e
lançar campanhas midiáticas que disseminem o tema na sociedade civil. Uma equipe será formada
para desenvolver estratégias e colocar em prática as ações necessárias. Ainda este mês será realizada
uma nova reunião para analisar as questões referentes à comunicação da Rede.
Informações: Avante – Educação e Mobilização Social

