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Universitários participam de palestra sobre Lei da Palmada na UFRR
Alunos dos cursos de Direito, História, Letras, Psicologia, dentre outros, da Universidade
Federal de Roraima (UFRR), e estudantes da Faculdade Estácio Atual e Universidade
Estadual de Roraima participaram, nessa sexta-feira (4), de uma palestra sobre o Projeto
de Lei 7672/10, popularmente conhecido como „Lei da Palmada‟. O encontro ocorreu no
Núcleo de Práticas Jurídicas da UFRR. Cerca de 60 universitários, além do promotor da
Infância e da Juventude, Márcio Rosa, estiveram presentes.
A palestra foi ministrada pela deputada Teresa Surita (PMDB/RR), a convite do professor
da disciplina de Direitos da Criança, desembargador Mauro Campello. "A deputada
Teresa sempre desempenhou este trabalho voltado para a proteção da criança e do
adolescente, por isso a covidamos para esclarecer as dúvidas sobre esse tema tão
importante para a sociedade. Por ser um assunto interdisciplinar, estudantes de diversos
cursos participaram e puderam conhecer mais sobre este projeto, que já é realidade em
32 países", afirmou o desembargador.
Teresa, que é relatora do projeto na Câmara, destacou que a lei será fundamental para
garantir a proteção de 62 milhões de crianças e adolescentes brasileiros. "Esse é um
projeto de lei do executivo, motivado pela cultura do nosso país, que tem a prática do
castigo corporal como educação. Junto com outros países que fazem parte da
Organização das Nações Unidas, o Brasil assinou um compromisso para mudar sua
legislação, pois estudos já comprovaram que agressão não educa e causa consequências
graves quando a criança se torna um adulto. O objetivo não é punir os pais, mas
esclarecer a sociedade para uma mudança de comportamento", explicou Teresa.
O estudante do curso de história da UFRR, Martiniano da Rocha Franco Neto, é membro
do Conselho Tutelar e disse que conhece bem a realidade vivenciada por muitas crianças.
"A violência se reproduz e é um grande mal na sociedade. Diversas crianças são vítimas
de agressão física constantemente e cada vez que a agressão volta a ocorrer é de uma
forma mais grave. Além disso, observamos que muitas pessoas envolvidas hoje com
crimes violentos tiveram algum histórico de agressão na infância. É preciso mudar esta
cultura", destacou.
PROJETO - O Projeto de Lei 7672/10 altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo a eles o direito de
serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou
degradante. Ele foi aprovado no fim de dezembro em Comissão Especial e a perspectiva
é que siga este mês para o Senado.

22 de maio de 2012-05-24
Discusso no Plenário da Câmara dos Deputados – Dep. Manuel d´Ávila
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a repercussão da entrevista
concedida pela apresentadora Xuxa, veio acompanhada de um rol de comentários
preconceituosos sobre ela e sobre as vítimas de abuso.
Sobre este tema, me pronunciei no meu blog pessoal e que partilho aqui com os nobres
colegas.
Passo a ler:
“Deixem a Xuxa falar
Não sou fã da Xuxa. Não flerto com o sensacionalismo da mídia. Mas fiquei surpreendida
com as reações de diversos setores da sociedade à entrevista concedida por ela no
Fantástico. Detalhes da vida privada a parte, Xuxa revelou que foi vítima de abuso sexual
quando adolescente. E para mim doeu ouvir "até hoje acho que a culpada sou eu".
Alguns duvidaram, disseram que era "golpe de marketing", outros que ela precisava
denunciar abusadores e não falar sobre o tema, outros disseram que ela transbordava
falsidade no depoimento. Uniu a muitos, entretanto, o sentimento forte de
responsabilização da vítima, de julgamento da vítima.
Três ponderações:
1) estive com Xuxa uma única vez, Na ocasião em que eu presidia a Comissão de direitos
humanos da Câmara. Lá em Brasília ela emprestava sua visibilidade para a campanha
"não bata, eduque". Uma loucura o impacto de seu trabalho nessa área. se mil vezes a
tivesse ao lado na luta contra violência, mil vezes agradeceria por dar visibilidade para
pauta que a grande mídia desconhece.
Achei irônico que ela aparece o dia todo na TV e não causa reação nenhuma. Na vez que
toca em tema tão importante é hostilizada. Hein?
2) para quem atua na área de Direitos humanos a confissão de sentimento de culpa pela
violência sofrida é quase um atestado de veracidade. Por que? Porque a sociedade faz
com que crianças e mulheres sintam-se responsáveis pelo abuso sofrido. Sedutora,
assanhada, assim dizem. E infelizmente, a repercussão debochada, irônica de muitos
confirmou a tese. Independente da reação da vítima, se teve medo e calou, se gritou, se
... Vítima é vítima!!!
3) falar sobre isso é duro. Não sei as razões de Xuxa. Coragem? Vontade de ajudar a
outros? Cansada de esconder a vida? Sei lá. Nem sei assimilar o que a vida dessa
mulher. Sei que é muito bom para quem luta contra a exploração de mulheres que ela
fale, que a sociedade debate, que se tire da escuridão crianças violentadas dentro de
casa. a maior parte dos abusos são idênticos ao dela: dentro de casa, gente conhecida,
anos de dor e silêncio, vítima sentindo-se culpada.
Vamos deixar os dogmas/ preconceitos de lado? Xuxa usou o horário mais nobre da
Globo para dar luz ao drama de algumas milhares de crianças e mulheres. Eu agradeço”.
Muito obrigada.
Dep. Manuela d‟Ávila
PCdoB/RS

24/05/2012

DISQUE 100 recebe mais de 220 mil ligações e
novas denúncias de abusos contra crianças e
adolescentes após as declarações de Xuxa
Meneghel

COMO ALGUMAS PESSOAS SÃO INCLEMENTES EM RELAÇÃO AO SOFRIMENTO DO
OUTRO. NÃO É A TOA QUE NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SENTEM TANTO
MEDO DE REVELAR A HISTÓRIA DE SEUS ABUSOS SEXUAIS.
Mas vejam, há quanto anos nós - defensores de direitos de crianças e adolescentes,
estamos na luta para alertar pais e educadores sobre a elevadíssima incidência de situações
de violência sexual contra crianças e adolescentes? Mais de duas décadas não é mesmo! Ao
longo desses anos quantas pessoas, direta ou indiretamente, nós conseguimos atingir?
Com certeza muitas! Mas quantas pessoas a Xuxa Meneghel conseguiu atingir, em todo
esse vasto país, em um depoimento de poucos minutos?MILHÕES DE PESSOAS! Será que
ela tem a consciência da grandeza e do valor de seu depoimento.
Tenho certeza absoluta que uma menina ou um menino que é vítima de violência sexual e
que mora em algum rincão desse gigantesco Brasil vai se ver diferente a partir do corajoso
e sincero depoimento da Xuxa. Quantas meninas e meninos vão se identificar com a
coragem dela e vão procurar ajuda? Nossa! Não tenho dúvida que a atitude da Xuxa é uma
inestimável contribuição ao enfrentamento da violência e exploração sexual de crianças e
adolescentes. A ELA DEVEMOS MUITA GRATIDÃO! (Cida Alves)
Fonte: Facebook da Rede Não Bata Eduque
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Xuxa e a doença do coração de pedra – Cristiane
Segato
http://toleranciaecontentamento.blogspot.com.br/

“Se tens um coração de ferro, bom proveito.
O meu, fizeram-no de carne, e sangra todo dia”.
José Saramago

Cristiane Segato*
Ela revelou que muitos brasileiros sofrem de um mal degenerativo e
paralisante

Todo médico é obrigado pelo Ministério da Saúde a notificar os casos de violência infantil
que lhe chegam. No ano passado, foram registradas 14 mil agressões contra menores de
dez anos. O abuso sexual somou 35% dos registros. Para um país com as condições sociais
e a dimensão geográfica do Brasil, são números acanhados. Um sinal de que muita gente
sofre em silêncio foi a reação popular ao depoimento de Xuxa aoFantástico.
Em apenas dois dias, 220 mil denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes
chegaram à Secretaria de Direitos Humanos. Muito mais que as 30 mil ligações feitas ao
Disque Denúncia (Disque 100) nos primeiros quatro meses deste ano. Xuxa encorajou as
vítimas a dar o primeiro passo. Agora, o Estado precisa ser capaz de acolhê-las, investigar o
que dizem e, quando for o caso, punir os culpados.
Ao revelar sua história pessoal, Xuxa cutucou uma ferida nacional das mais vergonhosas.
Mostrou também que parte da sociedade brasileira sofre de uma moléstia degenerativa e
paralisante: a doença do coração de pedra.
A insensibilidade expressa aos borbotões nas redes sociais demonstra que só um
desavisado ainda credita ao povo brasileiro qualidades gerais como caráter amigável e

solidariedade. Se uma parte de nós ainda é assim, outra parte – coesa e ruidosa – é cruel,
desumana, preconceituosa.
Tornou-se uma saída fácil atribuir todas as mazelas da sociedade brasileira à falta de
educação. A economia melhorou, mas a sociedade só vai avançar quando o povo tiver
acesso à educação. Preconceito se combate com educação. Ouvimos isso o tempo todo, não
é mesmo?
Como se explica, então, que um rapaz com doutorado no Exterior se ocupe de distribuir
nas redes sociais insultos contra Xuxa? Será que o problema dele é baixa instrução? Sendo
ele um homem preocupado com as questões sociais, por que a denúncia de um crime
cometido cotidianamente contra meninos e meninas não o sensibiliza? Se ele cultiva uma
mente aberta, com neurônios capazes de juntar lé com cré, por que reage à revelação de
Xuxa como o mais obtuso dos homens das cavernas?
Enxergo uma única explicação: preconceito. Contra a beleza, a riqueza e o sucesso. Se o
mesmo depoimento, com as mesmas palavras, a mesma entonação, a mesma emoção
saísse da boca de uma moça pobre e anônima provavelmente a reação do rapaz fosse outra.
Saudaria a coragem da vítima, ecoaria sua denúncia e culparia a hipocrisia da sociedade
brasileira e a inépcia do governo. Sendo Xuxa a vítima, o que ela merece é o linchamento
moral. Xuxa declarou ter sido abusada sexualmente até os 13 anos por alguns homens. Um
professor, um amigo do pai, um homem que iria se casar com a avó dela.
A cada novo abuso, ela se imaginava culpada. Talvez fosse atraente demais, desejável
demais, talvez merecesse demais. É exatamente essa mensagem que, agora, os linchadores
fazem questão de reforçar: se foi abusada é porque mereceu.
Qualquer pessoa que faça um relato dolorido e corajoso como Xuxa fez merece respeito. No
mínimo. Não interessa se é rica, pobre, bonita, feia, criança, adulta, homem ou mulher.
Não interessa se o abuso de fato ocorreu ou se é uma fantasia, uma suspeita . Quem declara
o que Xuxa declarou lida com um sofrimento atroz.
Os insensíveis não são capazes de perceber. Acham que ela não passa de uma imbecil. Uma
mulher frívola que inventou uma história escabrosa para voltar à mídia no momento em
que só lhe resta a decadência física e artística. Só um coração de pedra e uma mente
cimentada são capazes de interpretar a realidade dessa maneira.
Xuxa chegou a um momento da vida em que mídia demais só atrapalha. Não precisa disso.
A entrevista ao Fantástico foi jornalismo da melhor qualidade. Todo jornalista sabe como é
difícil conduzir um entrevistado àquele nível de espontaneidade. Deixar um entrevistado se
sentir à vontade daquele jeito e extrair dele o ouro mais bem guardado é uma qualidade
que poucos jornalistas têm.
No domingo à noite, comia um sanduíche na sala de casa enquanto conversava sobre
qualquer besteira com meu marido. A TV estava sintonizada no Fantástico, mas não
estávamos prestando atenção. Quando Xuxa começou a falar, nós dois entramos,
naturalmente, num silêncio profundo. Em respeito à dor daquela mulher e em respeito à
excelência do colega que extraíra dela aquelas revelações.
Quem era o cérebro por trás daquela entrevista? Era o queríamos saber, assim que o
quadro terminou. Foi uma grata surpresa saber que o autor foi o humorista Cláudio
Manoel, do Casseta & Planeta. Quem não conhece o talento dele na condução de

depoimentos precisa assistir ao filme Simonal - Ninguém Sabe o Duro que Dei, um
excelente e revelador documentário dirigido por Cláudio e outros colegas.
Na entrevista, Xuxa abriu o coração como nunca e prestou um serviço ao Brasil. Os críticos
afirmam que ela abusou de uma criança ao contracenar nua com um menino de 12 anos no
filme Amor Estranho Amor. Julgar o passado de Xuxa sem levar em conta o contexto
sócio-cultural da época é uma tremenda injustiça. O Brasil ainda não tinha o Estatuto da
Criança e do Adolescente, um instrumento que hoje impediria que dois adolescentes
atuassem numa pornochanchada.
Xuxa tinha 16 anos. O menino, 12. Quem abusou de quem? Eram duas crianças abusadas
pelo mercado, pela família, pela sociedade, pelo sistema, pelo que queiram.Mas é sempre
mais fácil culpar a mulher, não é mesmo? Principalmente se for bonita e depois tiver
enriquecido.
Quem busca no youtube os vídeos antigos do Xou da Xuxa e se escandaliza com os
shortinhos insinuantes que ela usava num programa infantil também precisa se lembrar do
que eram aqueles tempos. Os anos 80 foram trash.
As roupinhas de Xuxa e de suas paquitas eram recatadas perto do que as crianças viam em
outros programas. Cresci assistindo ao Cassino do Chacrinha. Aos sábados, às quatro da
tarde, não perdia Rita Cadilac e suas companheiras. Elas faziam caras e bocas, giravam o
dedinho e preenchiam a tela inteira da TV com bundas enormes, redondas e seminuas a
cada intervalo. Perto delas, os shortinhos de Xuxa eram pueris.
Por muito tempo, o padrão de beleza da minha infância foi Gretchen. Fazíamos concursos
para coroar quem melhor reproduzisse o rebolado e a sensualidade da nossa musa. Eu, que
fazia aulas de balé clássico, fracassava a cada concurso.
A sensualidade transbordava dos programas vespertinos e ditava a moda popular. Os
shortinhos que víamos na TV e nas ruas eram minúsculos. Tinham uma fenda nos quadris
ajustada por barbantinhos de acordo com o gosto. Em comparação, o figurino de Suellen, a
piriguete da novela das 8, parece ter saído do guarda-roupa recatado de uma juíza.
E os desfiles de Carnaval? Exalavam sexo. As cabrochas eram cercadas por passistas ávidos
que giravam os pandeiros na altura dos quadris delas. Enquanto os raprazes lançavam
olhares sedentos para a câmera de TV, colocavam a língua de fora, a um centímetro de
lamber as curvas incomparáveis das mulatas cariocas.
Não vejo nada disso quando assisto pela TV aos desfiles de hoje. Não sei se o
comportamento dos passistas mudou ou se a edição das transmissões mudou. Só indo ao
sambódromo para conferir... Minha memória me obriga a reconhecer que hoje a TV está
mais pudica. E não mais avacalhada como tanta gente gosta de repetir.
Se comparadas às chacretes, as dançarinas do Faustão são a expressão máxima da
castidade. Concordo que a TV ainda exibe mais sexo e violência do que deveria. Concordo
que é preciso proteger as crianças. Mas é preciso lembrar que a situação já foi bem pior.
Dito isso, volto a afirmar que Xuxa não pode ser julgada fora do contexto em que viveu e
brilhou.
Isso não significa que eu goste dos programas dela. Sempre achei o Xou da Xuxa uma
atração emburrecedora. Tenho orgulho de ter conseguido manter minha filha
desinteressada por coisas do tipo. Ainda assim, sou capaz de enxergar em Xuxa uma

pessoa que merece meu respeito. O valor de uma pessoa não pode estar atrelado a seu
valor como profissional.
Muitos leitores podem achar que sou uma jornalista ruim. Ou péssima. Ainda assim, talvez
eu seja uma pessoa que merece atenção e tenha algum valor. O contrário também é
verdadeiro. Existem profissionais competentíssimos que, para serem consideradas pessoas
de valor, precisariam nascer de novo.
Xuxa faz um trabalho social. A entrevista dela tinha um objetivo. Chamar atenção para os
abusos sexuais sofridos por crianças e adolescentes. Nessa tarefa, ela foi extremamente
bem sucedida. Como em outras que são pouco conhecidas.
A Fundação Xuxa Meneghel mantém uma sede em Pedra de Guaratiba, no estado do Rio,
uma das regiões com os mais baixos indicadores de desenvolvimento humano do país.
Mais de 400 crianças e adolescentes são educados, tratados e conduzidos ali para uma vida
melhor. A fundação também oferece oficinas e atividades educativas para a comunidade.
Mais de 7 mil atendimentos foram realizados no ano passado. Apoia também projetos de
proteção à infância em todas as regiões do país.
Não sabia que o trabalho de Xuxa ia além da sede de Guaratiba. Descobri nesta semana,
durante uma cerimônia em Brasília. Tive a felicidade e a honra enorme de ser diplomada
Jornalista Amiga da Criança, um título conferido pela Agência de Notícias dos Direitos da
Infância (ANDI) aos profissionais que têm compromisso com a defesa dos direitos
humanos. Lá, alguém mencionou um trabalho feito no Norte graças ao apoio da fundação
de Xuxa.
Novamente, voltei a me perguntar por que ela merece tanto desprezo. Por que saudamos
Bill Gates e sua digníssima esposa Melinda como beneméritos ao mesmo tempo em que
achincalhamos o trabalho, as intenções e os sentimentos de Xuxa? Isso é insensibilidade,
algo que não combina com o Brasil e com os brasileiros.
Antes de atirar a primeira ou a milionésima pedra, pense duas vezes. A próxima vítima
pode ser você. Quando clamar por civilidade na internet é possível que ninguém mais
conheça o significado da palavra. Por absoluta falta de uso.
E você? Conhece algum caso de abuso sexual na infância e na adolescência? O que acha
do depoimento e da carreira de Xuxa? Conte pra gente. Queremos ouvir sua opinião.
Cristiane Segato* é repórter especial, faz parte da equipe de ÉPOCA desde o lançamento da
revista, em 1998. Escreve sobre medicina há 17 anos e ganhou mais de 10 prêmios
nacionais e internacionais de jornalismo.
Email:cristianes@edglobo.com.br
Twitter: @crissegatto
Rádio: ouça os comentários dela no Boletim Saúde e bem-estar da CBN e mande
mensagens. Todas as segundas-feiras, às 15h30, ao vivo
Enviado por Angélica Goulart, coordenação da Rede Não Bata Eduque em 25 de maio
de 2012.

Fonte: Revista Época em 25 de maio de 2012.
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Xuxa ficou grande–Gilberto Dimenstein
http://toleranciaecontentamento.blogspot.com.br/
Giberto Dimenstein
Até o domingo passado, Xuxa era apenas uma daquelas
celebridades cercadas pela futilidade da fama. Exibia uma
infantilidade mercadológica de quem não sabia envelhecer. Sua
principal mensagem com as crianças era intermediada pelo
consumo, embora tivesse um trabalho social em sua
fundação. Mas domingo ela ficou grande.
Ao ter a coragem de revelar traumas de seu passado, ela se
despiu. Usou seu poder de celebridade para projetar, como
nunca foi projetado no Brasil, o tema da violência
sexual. Coincidiu com a divulgação de dados oficiais mostrando como é disseminado o
abuso sexual nas famílias.
Há exatos 20 anos, divulguei uma investigação que realizei pelo Brasil sobre violência
sexual contra meninas, intitulada Meninas da Noite, quando descobri o manto de silêncio e
impunidade. Vi sobretudo que as vítimas sentiam-se não apenas envergonhadas, mas
culpadas pelo abuso, muitas vezes acobertado pela mãe. Por mais que mostrássemos
dados, relatos e até fotos, pouco ocorria, especialmente por causa desse silêncio das
famílias e do desinteresse, em geral, da mídia.
Coube a Xuxa, com seu poder midiático, quebrar o silêncio e, quem sabe, fazer mais gente
lidar com o problema e falar. Agiu, em suma, como uma educadora e ficou grande.
Ela foi protagonista em um daqueles marcos de consciência que ocorrem num país.
Aproveitando o tema da família: estudos nos Estados Unidos revelam que o hábito de
jantar com os pais regularmente ajuda na estabilidade emocional das crianças e
adolescentes, reduzindo o risco de abuso de drogas, gravidez precoce e depressão. Há um
projeto criado em Harvard para detalhar essas descobertas (veja aqui). Daí se vê o impacto
da família.
Gilberto Dimenstein
Enviado por Angelica Goulart, coordenação da Rede Não Bata Eduque em 29 de maio
de 2012.
Fonte: Folha de São Paulo, coluna do Gilberto Dimenstein em 22 de maio de 2012 –
07h26

01/06/2012 – http://pdf.redetribuna.com.br/

02/06/2012 - TV Xuxa – TV Globo

http://globotv.globo.com/rede-globo/tv-xuxa/t/programas/v/xuxa-faz-mesa-redondasobre-violencia-infantil/1975631/

Xuxa faz mesa redonda sobre violência infantil
Participam da mesa redonda os seguintes membros do Grupo Gestor da Rede Não
Bata Eduque:

Angelica Goulart – Fundação Xuxa Meneghel
Carlos Zuma – Instituto Noos
Rachel Niskier – Sociedade Brasileira de Pedriatria
Além do Desembargador Siro Darlan e da escritora Andrea Teles

03/06/2012
http://odia.ig.com.br/portal/rio/criador-do-instituto-noos-recebe-medalha-orgulho-do-rio-1.448236

Criador do Instituto Noos recebe medalha Orgulho do Rio
POR Claudio Vieira
Rio - Quem mais deveria ser protegido pela família e sofre situações tão distintas quanto
solidão e abuso sexual ganhou voz em programa gratuito de teleatendimento
desenvolvido pelo Instituto Noos, em Botafogo. Idealizado pelo psicólogo Carlos Eduardo
Zuma, 50 anos, um dos criadores da ONG, o 1, 2, 3 Alô (0800-0 123 123) é instrumento
de auxílio para crianças e adolescentes, que fizeram 35 mil chamados nos últimos três
anos.
Pela atuação em defesa dessa parcela da população, Zuma recebeu de O DIA a 50ª
medalha Orgulho do Rio.

Foto: André Luiz Mello / Agência O Dia

Uma das beneficiadas pelo 1, 2, 3 Alô, em que menores ligam para falar de problemas
pessoais, B., 11 anos, telefonou pedindo para um dos conselheiros convencer seus pais,
profissionais bem-sucedidos, a comprar-lhe um papagaio. “Só assim vou ter alguém com
quem conversar”, diz a menina do outro lado da linha, expondo problema que cada vez
mais preocupa: a solidão entre crianças.
Zuma observa que a maioria dos problemas tem origem no mau relacionamento entre as
pessoas em casa. Por isso, não se pode apenas cuidar da vítima de um lado, e do
agressor, do outro. Toda a família tem que passar por terapia.
Com esta filosofia, ele e equipe desenvolveram programas como a Campanha do Laço
Branco, que protege mulheres vítimas de agressões de companheiros, e o Não Bata,
Eduque, que coíbe a violência contra crianças.
Violência muito além da agressão física
Zuma vê com otimismo a maior visibilidade dos casos de violência: “O que era trancado
entre quatro paredes foi sendo revelado nesse reality show da nossa sociedade. Os casos
não estão aumentando, estão chegando ao nosso conhecimento”.
As violências mais comuns são a agressão física, tortura psicológica e abuso sexual. Mas
atitudes aparentemente inofensivas podem ser altamente destrutivas, como o hábito de
dizer que a criança não sabe fazer nada e nunca conseguirá ser alguém na vida.
“Conheço profissionais realizados que, até hoje, se sentem inseguros diante de situações
banais. E revelam que carregam isso desde a infância”, diz.
Solidão: problema cada vez mais enfrentado por crianças
Crianças e adolescentes vidrados no computador. Uma realidade contemporânea
inevitável, certo? Não, se isso significar solidão, isolamento, falta de diálogo com os pais e
falta de tempo para brincar.
“Nossas crianças estão ficando cada vez mais solitárias”, diz Zuma. Para ele, pais devem
conversar bastante com os filhos, acompanhando o que fazem e com quem se relacionam
na Internet para que o uso da ferramenta de comunicação seja racional.
“Não se pode considerar normal que um jovem permaneça o dia inteiro conectado aos
aparelhos. Alguma coisa está acontecendo”, alerta o psicólogo.
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Menino de 9 anos teve mãos queimadas com colher quente pela mãe (Foto: Alba Valéria Mendonça / G1)

O delegado titular da 35ª DP (Campo Grande), Marcus Drucker, indiciou por tortura na tarde desta
segunda-feira (4), a mãe que queimou as duas mãos do filho de 9 anos, com uma colher quente.
O caso ocorreu em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na última quinta-feira (31). Mas
somente nesta segunda, a PM recebeu uma denúncia de maus-tratos feita por vizinhos. Na
delegacia, a mãe contou que decidiu castigar o filho após ele pegar sem permissão R$ 2 de sua
bolsa.

Além da mãe, o pai do menino também foi indiciado por omissão. Ele contou na delegacia que
não levou o menino ao hospital com medo de que sua mulher fosse presa.
Marcos Drucker explica que a pena para o crime de tortura varia de dois a oito anos. Como não
houve flagrante, já que o caso ocorreu na quinta-feira, a mãe vai responder em liberdade. O
mesmo acontece com o pai do menino, que pode ser condenado a uma pena de nove meses, se
o juiz entender que se trata de omissão agravada, devido às lesões nas mãos da criança.
Saiba mais
Mãe que queimou filho diz que o castigou por ele ter furtado celular
Mulher é presa suspeita de queimar filho com colher quente no Rio

Pela manhã, o menino foi levado para o Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande. De
acordo com a Secretaria estadual de Saúde, a criança chegou à unidade com queimaduras de
segundo grau. O menino foi atendido, medicado e recebeu alta à tarde.
Menino será levado para abrigo
O menino, que durante a manhã esteve na delegacia com os pais, foi amparado pelo Conselho
Tutelar de Campo Grande. O conselheiro José Maria do Couto Reis disse que a criança vai ser
encaminhada para fazer exames de corpo de delito e depois será levada para um abrigo no bairro,
onde permanecerá em caráter emergencial e provisório.
Ainda esta semana, o conselheiro tutelar vai visitar a família e ver se os dois irmãos do menino,
uma menina de 4 anos e um menino de 7 anos, sofrem maus-tratos
"Os pais estavam desesperados. Não imaginavam o alcance da crueldade deles. Na cabeça
deles, eles estavam corrigindo um ato do filho, mas na verdade, o que eles fizeram foi uma
tortura", disse o conselheiro.
José Maria Reis disse que o menino está assustado, após passar o dia numa delegacia e
presenciar a Polícia Militar em sua casa. De acordo com o conselheiro, a criança contou que já
apanhou da mãe algumas vezes, mas que esta foi a primeira vez que recebeu um tratamento mais
severo.
"Ele está assustado com todo esse assédio e com a situação. Ele vai ficar num abrigo e, agora já
medicado, vai voltar às aulas. Vamos fazer o máximo para que ele leve uma vida o mais normal
possível, enquanto a Justiça decide o destino dele", disse Reis.
Mãe queima filho por ele ter furtado celular
Em outubro de 2011, uma mulher foi presa também por suspeita de torturar o próprio filho, de 9
anos, em Realengo, na Zona Oeste. Na época, ela disse à polícia que queimou o menino com
uma colher quente porque ele havia furtado o celular de um vizinho.
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Hoje no RJTV foi publicada uma matéria sobre menino que teve as mãos
queimadas pela mãe por ter pegado uma nota de dois reais sem permissão.
Carlos Zuma, secretário executivo do Instituto Noos, foi um dos
entrevistados. A matéria lembra o projeto de lei 7672/2010, que estabelece o
direito da criança e do adolescente serem educados sem castigo corporal ou
degradante e está em discussão no Congresso Nacional.

TV Boas Novas – Programa Cabeça pra cima – 06/06/2012
http://boasnovas.tv/cabecapracima/2012/06/19/cabeca-pra-cima-%E2%80%93-0606-%E2%80%93-lei-dapalmada/

Tema: A Lei da Palmada
Apresentação: Celeste Fernandes
Debatedores:
Luiz Carlos Martins Esperon – Comissário de Justiça, sociologo e pastor
Marcia Oliveira – Coord. Projeto Não Bata Eduque
Paulo Moura – Pastor e psicologo
A essencia da lei da palmada foi discutida no programa Cabeça pra cima da TV Boas Novas que
vai ao ar ao vivo às 22h pela Boas Novas ou pela internet no link: http://boasnovas.tv/assista/aovivo

Durante o debate foram abordados, entre outros, os seguintes temas: a essência educativa,
preventiva, de apoio às famílias e de mudança cultural propostas pela lei, os mitos em torno dela,
se a Bíblia defende o uso da vara no processo corretivo, a importância da lei como um marco
histórico, etc.
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Programa da prefeitura atendeu 240 vítimas de
violência doméstica em 2011
POR VANIA CUNHA

Rio - Dois casos trouxeram à tona, semana passada, a triste realidade da violência doméstica, que
afeta grande número de crianças e jovens. E, em ambos os casos, o contexto não poderia ser mais
cruel: os agressores eram pessoas de confiança da vítima, quando não os próprios pais.
No Rio, os casos de agressões ou tortura ocorridas dentro de casa são preocupantes. Em 2011, o
programa Família Acolhedora, da Secretaria Municipal de Assistência Social, atendeu, em média, 20
vítimas por mês de algum tipo de violência doméstica.

Foto: Arte: O Dia

Somente nos cinco primeiros meses deste ano, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima
(Dcav) registrou 34 casos de maus tratos e dois de tortura.
São histórias semelhantes a do menino de Campo Grande que teve as mãos queimadas pela própria
mãe, e do pequeno Pedro Fabbri, que tinha deficiência mental e morreu oito meses após a família

denunciar a tortura da babá. Sete anos depois da barbárie e condenada pelo crime, a mulher foi presa
quarta-feira.
Para o delegado Marcello Braga, quando a agressão parte de alguém que deveria proteger a criança,
o sofrimento é maior: “Ela se sente perdida porque não tem mais em quem confiar. É violência física
que atinge a alma”.
A Dcav possui sala lúdica para depoimentos das pequenas vítimas, onde elas são estimuladas a fazer
os relatos através de desenhos, histórias e bonecos. Podem ser atendidas até por psicólogos.
Depois, o Conselho Tutelar pode inclusive encaminhar a vítima para abrigo, se houver risco para a
criança continuar vivendo com o agressor.
Marcas de violência chocam até policiais experientes
As marcas da violência chocam até mesmo experientes policiais. Nos dois casos onde os pais
agressores foram indiciados por tortura pela Dcav este ano, as vítimas foram surradas com fivelas de
cinto e fios de cobre. E a justificativa dos agressores é sempre a mesma: a intenção era dar um
„castigo‟ para „corrigir‟ os filhos.
Para Heber de Boscoli, ex-conselheiro tutelar e educador social há mais de 20 anos, os pais tentam
reproduzir o modelo educacional que receberam há décadas.
“Não se pode basear a educação na lei do mais forte. A palmada é a sala de espera do
espancamento, e não se pode banalizar um tapa”, sentencia.
“Existem outras formas de educar sem recorrer à violência. E o melhor caminho continua sendo o
diálogo aberto e a confiança mútua”, ensina o delegado Marcello Braga, da Dcav, pai de dois filhos.
Mudanças de humor: o sinal
Especialistas afirmam que, quando qualquer caso de violência contra criança é divulgado, a
quantidade de denúncias aumenta. E as alterações de comportamento das vítimas são os maiores
indicadores de que há algo errado.
De acordo com especialistas, além das marcas, as mudanças repentinas de humor, choro frequente,
silêncio, medo e rejeição a determinadas pessoas, podem ser sinais de alerta emitidas pelas vítimas.
A Dcav recebe denúncias pelo telefone 2334-9717 ou pelo email „decav2012@gmail‟com‟. O DisqueDenúncia também registra informações pelo telefone 2253-1177.

12/06/2012
http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/filho-quer-atencao-688411.shtml

A importância de dar atenção aos filhos - Maria Abigail de
Souza

Se seu filho anda agressivo, pode ser que esteja sentindo falta de carinho.
Veja como vencer o problema
Ele morde o amiguinho na escola, bate no irmão, agride os pais, tem acessos de fúria
quando contrariado. A violência é uma das armas que a criança usa instintivamente para
demonstrar que está carente. "Na maioria dos casos, essa agressividade é uma espécie de
pedido de socorro, a criança está querendo mais atenção, e isso pode ser mudado com o
amor dos pais", orienta Maria Abigail de Souza, professora titular do departamento de
Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo (USP).

Maria Abigail sabe o que diz. A especialista realizou um trabalho com 14 meninos
violentos, entre 9 e 11 anos, vítimas de abandono emocional e social, durante 12 anos. O
resultado mostrou que essas crianças se acalmavam ao receber atenção de adultos
próximos. "Quando a criança se sente largada, faz barulho para buscar a atenção de que
precisa", avalia.
É necessário admitir que violência gera violência. Por isso, nunca tente combater a
agressividade do seu filho com ameaças ou castigos físicos. É preciso dar limite com amor,
carinho e diálogo. Calma, mãe, existe luz no fim do túnel. Basta ter paciência para
percorrer esse caminho.

Como lidar com o problema em cada faixa etária:
Até os 3 anos
A agressividade é uma forma de o bebê manifestar os desejos e a excitação. Se o filho deu
um tapinha, segure sua mão e diga, com firmeza: "não pode!". "Eles já entendem",
esclarece a psicóloga.
De 4 a 7 anos
A criança começa a entender a lei de ação e reação. Coloque de castigo ou tire algo que lhe
dá prazer por um tempo determinado (como um programa de TV ou o computador). É
fundamental que seja um castigo por um tempo e que ele seja cumprido.
De 8 a 12 anos
Se o comportamento persistir, o caso começa a ficar preocupante e é preciso combater o
problema. O castigo é a melhor saída. "E os pais não podem dizer `não' para algo hoje e
`sim' para essa mesma coisa amanhã", conta a profissional.
Na adolescência
Se não controlaram o filho antes, nessa fase os pais correm perigo até de apanhar dele.
Ainda assim, é preciso manter a autoridade com conversa e dando o exemplo. Se for o caso,
peça ajuda a um profissional.

Sinais de que ele quer sua atenção
Brigas na escola: Se a criança começa a bater nos amigos e a ser malcriada com
professores, os pais devem ir à escola, conversar com os profissionais e tentar participar
mais da vida do filho.
Arrogância: A criança parece ter prazer em irritar colegas com suas conquistas ou por ter
os brinquedos que todos querem. Dê mais carinho.
Falta de autoestima: A criança agride os colegas quando a chamam por algum apelido
ou apontam algo que ela não quer enxergar em sua vida. Elogie mais seu filho e mostre a
ele, todos os dias, as qualidades que ele tem.
Introspecção: A criança fica mais quieta e se isola. Estimule-a a falar sobre o que sente e
tenha paciência para ouvir.

Como agir quando a criança está agressivia
Na crise de raiva, contenha a criança. Se for preciso segurá-la, faça-o, mas sem violência.
Dá, sim.
Converse. Isso ajuda a fazer a criança falar sobre o motivo da raiva.
Mostre à criança que você entende o sentimento dela e dê carinho.
Se o comportamento agressivo permanecer, coloque-a de castigo.

Evite que seu filho recorra a violência para se manifestar
Imponha limites, com firmeza e ternura. Não seja permissiva, achando que o filho pode
tudo. Não pode, não!
Dê o exemplo. Nunca resolva com palmadas. "É possível educar sem bater, usando castigo
moral ou tirando coisas que lhe dão prazer por um tempo", diz Maria Abigail.
Reprima qualquer manifestação de violência. Explique a seu filho por que ele não pode agir
assim. A paz melhora o mundo, já a guerra...
Não seja autoritária demais. É melhor demonstrar afeto. Assim, a criança vai perceber a
diferença entre os sentimentos de amor e ódio.

Veja as atitudes que fazem seu filho trocar a violência pela paz:
Gastar energia
Brincar ao ar livre, correr, praticar esporte. "Gastar energia
ajuda a criança a extravasar esses sentimentos. Só ficar na
internet atrapalha esse processo", garante a especialista.

Brincar com a família
Jogar em família, como a brincadeira de varetas ou jogos de
tabuleiro. Essa atividade faz com que ele sinta sua companhia
e perceba que não precisa "aprontar" para conseguir isso.

Desenhar
Estimule-o a isso e, se ele for mais velho, sugira que tenha um
diário. Colocar as emoções no papel ajuda a organizar melhor os
pensamentos.

Saber esperar
Se ele é pequeno, faça-o perceber que você não está à
disposição dele o tempo todo. Quando for maior, faça-o
respeitar filas, por exemplo.

Saber ouvir não
Não tenha medo dessa palavra! Quando o filho percebe que
os pais perderam o controle, ele fica ainda mais agressivo.
"Ele está pedindo limites", diz Maria Abigail.

Fonte: Educar para crescer
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Gritar, ameaçar e humilhar uma criança são atitudes
tão nocivas quanto bater
56

Heloísa Noronha
Do UOL, em São Paulo

Assim como bater, humilhar, aterrorizar ou ameaçar uma criança não educa, só traumatiza

Avós, babá, coleguinhas: como agir com quem deseduca seu filho?
Filhos mimados acham que têm o direito de escolher relacionamentos dos pais
Homens podem ter ciúme da relação da mulher com filho recém-nascido
Seja aprovado ou não pelo Congresso Nacional, o projeto apelidado de "Lei da Palmada", que proíbe
os castigos físicos e tratamentos degradantes de crianças e adolescentes pelos pais, já vem

provocando mudanças. Desde 2003, quando começou a ser delineado, bater nos filhos tornou-se uma
atitude politicamente incorreta, em especial depois que psicólogos, psiquiatras e educadores passaram
a questionar seus resultados como medida educativa. É óbvio que é praticamente impossível saber o
que acontece dentro dos lares, mas, hoje em dia, quem desfere uns tabefes, em local público, é alvo
imediato de olhares de reprovação –e pode ter de dar explicações ao Conselho Tutelar. Some-se a
isso os vídeos caseiros de flagrantes de violência e uma patrulha informal está formada.
Para os especialistas em comportamento, no entanto, não é só bater que é prejudicial e traumático.
"Educar não é fácil. Não nascemos sabendo ser pais. Apesar de os tempos terem mudado,
costumamos seguir os modelos que já conhecemos, de nossos pais e avós", explica o pediatra Moises
Chencinksi. "E, se não se bate mais, por ser politicamente incorreto, e de fato inadequado, busca-se
outras formas de „opressão‟ para „educar‟: gritar, castigar, xingar, ofender, humilhar...", declara. E, por
essa lógica, o próprio especialista questiona: quem gosta de ser humilhado? Quem aprende algo
assim? Quem pode ser feliz sendo tratado dessa forma?
Na opinião da psiquiatra Ivete Gianfaldoni Gattás, coordenadora da Unidade de Psiquiatria da Infância
e Adolescência da Universidade Federal de São Paulo, primeiro é preciso entender que bater em um
filho com a pretensão de educá-lo ou corrigi-lo é um engano, já que está apenas a serviço da descarga
de tensão de quem pratica a violência. "Mas xingar, humilhar ou gritar, além de colaborar para que as
crianças cresçam com medo e a autoestima prejudicada, nos afastam delas", afirma. Para Miriam
Ribeiro de Faria Silveira, diretora do Departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de
São Paulo, quando os pais gritam o tempo todo com a criança demonstram muito mais desequilíbrio
do que autoridade. "O pior é que elas também começam a gritar e ficam ansiosas, angustiadas e com
muito medo, pois, onde deveriam ter seu porto seguro e soluções, encontram pais desesperados em
se fazerem obedecer", diz.
A psicóloga Suzy Camacho concorda que a violência verbal é tão agressiva quanto a física,
principalmente se os gritos tiverem uma conotação de ameaça: "Uma hora eu sumo e não volto nunca
mais!", "Ainda vou morrer de tanta raiva", "Seu pai vai brigar comigo por sua causa!". "Diante de frases
como essas, as crianças se sentem responsáveis por coisas que não são", explica Suzy. Ela também
destaca o efeito devastador que os rótulos têm para a autoestima: chamar o filho de preguiçoso,
bagunceiro, inútil, por exemplo. "Até os sete anos, a personalidade está em formação. Qualquer termo
pejorativo pode marcar para sempre. Tente corrigir ou apontar a atitude, nunca uma característica",
afirma. Exemplos? "Não gosto quando você deixa seu quarto desarrumado", "Você precisa prestar
mais atenção no que eu falo" etc.
Para as crianças, a opinião dos pais e educadores a respeito de suas atitudes, da sua performance ou
mesmo de seus atributos de beleza e inteligência são muito importantes na construção de uma
personalidade. Ao perceberem que os pais não a admiram, elas tendem a se depreciar, o que pode
culminar em casos de depressão, agressividade e fuga do convívio familiar. "Xingar e usar palavrões
trazem consequências, pois é uma forma de depreciação. E como todas as crianças costumam copiar
os pais, consequentemente, vão se comunicar dessa forma", diz Miriam Silveira. Já castigos cruéis
despertam nas crianças a agressividade. "Nas mais extrovertidas observaremos atitudes hostis com
adultos, com outras crianças e animais de estimação. Nas tímidas, as sequelas são angústia e
ansiedade, sentimentos que podem impedir um desenvolvimento neuro-psíquico normal", diz Miriam.
Em muitos casos, a irritação e o cansaço causados por um dia difícil não conseguem ser controlados e
o resultado acaba sendo a impaciência com os filhos. Os passos seguintes são a culpa, a frustração, a

compensação para, no próximo dia, começar tudo de novo, num ciclo nocivo. Para os especialistas
consultados por UOL Comportamento, a velha tática de contar até dez antes de tomar uma atitude
drástica opera milagres. "Um adulto sabe que pegou pesado quando se sente angustiado. Dar um
tempo freia essa sensação ruim e ajuda a esfriar a cabeça", conta a psicóloga infantil Daniella Freixo
de Faria. "E se os pais, mesmo assim, extrapolarem, sempre recomendo pedir desculpas, porque um
grito ou uma palavra mais pesada causa um abalo na segurança que o filho tem nos pais. Admitir que
ficou triste com o que aconteceu, que estava bravo, que exagerou, demonstra respeito e ajuda a
recuperar a confiança e o carinho", afirma ela.
Dicas para não perder o controle
- Lembre sempre a idade da criança e não cobre dela um comportamento de adulto;
- Fale com a criança em um tom firme, sem gritar, e explique o motivo que o levou a chamar-lhe a atenção com linguagem adequada
para a idade;
- Ao dar uma bronca, comece mostrando os pontos positivos da criança e depois fale sobre o que quer que ela mude;
- Respire fundo se perceber que vai perder a cabeça. Diga que gosta muito dela e que espera e dará chances de ela melhorar;
- Se castigar, procure tirar coisas que ela goste muito de fazer. Nunca use castigos físicos, crueldade ou ataques com palavras;
- Se necessário, adote uma punição que consiga mostrar à criança a gravidade de sua atitude. Não adianta ela obedecer aos pais
apenas pelo medo, mas, sim, por entender o que seja o certo e o errado;
- Não se pune erro, mas transgressões. Se depois de analisar a situação a conduta for a punição, tenha sempre a certeza de que a
criança sabe exatamente o que aconteceu, se foi intencional ou não. Para que a criança consiga distinguir certo e errado, ela precisa
ser orientada.
- Pergunte-se: qual a gravidade do problema? Estou suficientemente tranquilo para essa avaliação? Essa é a hora ideal para eu
resolver isso? Existe no momento alguém que possa resolver melhor essa questão do que eu?
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Sete erros dos pais na hora de impor limites
Os equívocos mais comuns dos adultos quando as crianças precisam ouvir um “não” – e
as dicas para evitá-los
Renata Losso - especial para o iG São Paulo | 25/06/2012

09:12:56
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Ameaçar e não cumprir gera filhos que perdem o respeito pelos pais, afirma o psicólogo Caio Feijó

“Filho, se você não parar com isso agora...”. Muitos pais já devem ter usado esse conhecido início de
frase em tentativas frustradas de impor limites aos filhos. Logo depois, pode seguir uma ameaça de
palmada ou de castigo. Funcionaria? Provavelmente não. Ser permissivo tampouco é uma solução.
Para os pais não acharem que estão em um beco sem saída, listamos alguns dos mais comuns
cometidos nestas horas. Saiba quais são e como evitá-los.
1. Não faça ameaças se não for cumpri-las
Antes de dizer que o filho desobediente ficará sem sorvete até o ano que vem, os pais precisam
pensar – de verdade – se poderão cumprir a promessa. Ameaçar e não cumprir, para o psicólogo Caio
Feijó, autor do livro “Pais Competentes, Filhos Brilhantes – Os Maiores Erros dos Pais na Educação
dos Filhos e os Sete Princípios Fundamentais para Prevenir essas Falhas” (Novo Século Editora), gera
filhos que perdem o respeito pelos pais. Se ele não se comportou direito, melhor vetar aquela festinha
do amigo que está próxima – e cumprir – do que proibir que ele jogue videogame para sempre.
Dica: Transforme ameaças em avisos, passando a mensagem sem violência.
Leia também:
Seis erros cometidos pelos pais na educação dos filhos
10 erros dos pais na alimentação dos filhos
2. Não ceda
Não vale ser indulgente com a indisciplina do filho porque você trabalha fora e se sente culpada, nem
por achar que ele deixará de amá-la – medos bem comuns, segundo a psicóloga Dora Lorch, autora
do livro “Superdicas para Educar bem seu Filho” (Editora Saraiva). Se uma posição foi determinada,
não volte atrás. A postura, segundo Caio Feijó, é essencial para as crianças não serem tão resistentes
com os limites impostos.
Dica: Leve em consideração se o seu filho está passando por um momento difícil – como a perda de
um animal de estimação.

3. Evite recompensas
O comportamento adequado não é uma moeda de troca. Os pais não devem prometer um brinquedo
novo para o filho se comportar em um restaurante. “Dessa forma ele acreditará que tudo na vida se
resolve negociando”, afirma a psicóloga e pedagoga Regina Mara Conrado, autora do livro “Filhos e
Alunos sem Limites: Um Desafio para Pais e Professores” (Editora WAK) ao lado de Lucy Silva.
Dica: Não coloque a recompensa como um prêmio, mas saiba reconhecer a boa conduta da criança
com palavras. Presentes não são proibidos, mas o psicólogo e terapeuta familiar João David
Cavallazzi Mendonça sugere dá-los só às vezes.
Leia ainda:
Limites: essenciais para a criança
Os desafios da adolescência
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Frustrações na infância ajudam a criança a lidar melhor com adversidades no futuro

4. Não dê ordens dúbias para a criança
Para o psicoterapeuta e educador Leo Fraiman, os pais que não decidem juntos os padrões da
educação do filho cometem um grande erro. Se a mãe diz que o filho não deve ir dormir mais tarde em
dia de jogo do time preferido e o pai acaba deixando, a criança não irá entender o que deve fazer.
Dica: Os pais devem decidir as regras a dois – e cumpri-las.
5. Seja firme e paciente
Frustrar a criança a ajudará a lidar com as adversidades da vida no futuro. “Dizer „não‟ é prerrogativa e
obrigação dos pais quando necessário”, diz Caio Feijó. Portanto, os pais devem ser firmes em suas
ações e não deixar para resolver um problema depois que ele já passou. Resolver de cabeça quente
também não adianta: diante de um comportamento inadequado, insista e, se necessário, conte até mil.
Mas sempre evite dizer que a criança é malcriada e não faz nada direito.
Dica: “É mais seguro sugerir que aquilo que ela fez foi errado e é melhore não se repetir”, diz João
David.
Leia também:
9 passos para impor limites
Birra é inevitável, mas pode ser controlada
6. Não se prolongue demais nas explicações
De acordo com Regina Mara Conrado, é importante pontuar o porquê dos limites, mas não é
necessário contar uma novela enquanto a criança reluta. “Se os pais se estendem na justificativa,
acabam se perdendo e cedem à insistência da criança”, diz.
Dica: Seja claro e objetivo sobre por que a criança ouviu um “não”, mas adapte a explicação à
capacidade de compreender dela.

7. Não insista se não tiver razão
Existem coisas que não se obriga. Se seu filho não gosta das aulas de judô, não há razões para
insistir. Dora Lorch recomenda aos pais perceber quando a criança precisa de acolhimento em vez de
imposição. Ela pode estar sendo intransigente por estar sofrendo bullying na escola, por exemplo.
Dica: Esteja próximo a seu filho para saber diferenciar indisciplina de apreensão.
Veja também:
Conceitos fundamentais da educação do seu filho explicados de A a Z
Guia do bebê: os desafios de cada fase, dos 0 aos 12 meses

http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2012/06/professora-sugere-que-pais-usem-cinta-evara-para-educar-aluno.html
25/06/2012 12h05 - Atualizado em 25/06/2012 14h19

Professora sugere que pais usem cinta e
vara para educar aluno
Sugestão foi dada em bilhete escrito à mão pela educadora em Sumaré.
Estudante tem dificuldade de aprendizado e diz ser vítima de bullying.
Do G1 Campinas e Região
584 comentários

Os pais de um menino de 12 anos acusam uma professora de português de uma escola municipal de Sumaré
(SP) de sugerir o uso de 'cintadas' e 'varadas' como forma de educar o filho. Em um bilhete em papel timbrado
da Escola Municipal José de Anchieta, a educadora solicita que os pais conversem com o aluno porque o
garoto estaria tendo comportamento inadequadro na sala de aula. Em observação escrita à mão, a professora
diz que, caso a conversa não resolvesse, a alternativa seria partir para a agressão. "Quer conversar com o seu
filho? Se a conversa não resolver. Acho que umas cintada vai resolver (sic)", escreve a professora.
O texto tem erros de concordância verbal e termina com outra sugestão. "Esqueça tudo o que esses psicólogos
fajutos dizem e parta para as 'varadas'", completa o bilhete. A denúncia e a cópia do documento foram
enviadas para o VC no G1. De acordo com os pais, o menino, que está na 5ª série do ensino fundamental, tem
dificuldade de aprendizado, diagnosticada há cerca de dois anos.

Bilhete em que professora sugere que pais usem
cinta para educar aluno (Foto: Reprodução EPTV)

O estudante iniciou tratamento com psiquiatras e psicólogos para ajudá-lo nos estudos, o que, de acordo com
o garoto, virou motivo de perseguição da professora na sala de aula. "Ela fala que eu preciso tomar remédio,

que eu tinha problemas mentais e que nunca vou ser nada na vida", relata o garoto. "Eu achei o bilhete um
absurdo. Ela mandou meus pais me agredirem e isso não é adequado para uma professora", completa.
Depois de receberam o bilhete no começo deste mês, os pais decidiram fazer uma reclamação formal à
diretoria, mas a escola não se posicionou a respeito até sexta-feira (22), de acordo com o pai do estudante.
"Chegou em um ponto absurdo. Ela (a professora) tem conturbado ainda mais o andamento escolar dele, que
já tem dificuldade de aprendizado. A gente sempre soube que ele tinha dificuldade, mas ele sempre esteve lá,
estudando", diz o comerciante André Luis Ferreira Lima.
Os pais dizem que o filho é vítima de bullying. "Coisas que ela deveria falar em um ambiente particular, ela
fala em frente aos alunos. A classe toda pega no pé dele, porque a própria professora fica o ofendendo. Não é
porque o aluno tem dificuldade que a professora pode rebaixar alguém na sala de aula", conta André Lima. A
mãe do garoto, Lucineide Ferreira Lima, conta que o filho pediu para trocar de escola por causa da postura da
professora. "Se ele precisa de ajuda, não é com 'varadas' e 'cintadas' que eu vou fazer isso. A ajuda dos
psicólogos e psiquiatras tem sido boa, ele tem melhorado e se sentido bem. E é assim que vamos educá-lo",
defende a mãe.

saiba mais
Fuvest abre inscrições para exame de transferência para estudar na USP
Leia mais notícias de Campinas e de outras cidades da região

Em nota, a supervisão da Secretaria Municipal de Educação de Sumaré diz que a direção está tomando as
providências administrativas sobre o fato. De acordo com a direção da escola, "a professora enviou o bilhete
sem o conhecimento do grupo gestor da escola. A regra diz que todo bilhete deve passar antes pela orientação
ou coordenação".
Ainda em nota, a secretaria afirma que uma psicóloga conversou com todos os professores da 5ª série,
inclusive com a professora que enviou o bilhete, mas alega que desde quinta-feira (21), a mãe do aluno não
retorna as ligações da escola. Os pais dizem que passaram todos os números de telefones da família, que
foram disponibilizados para o contato. O aluno está frequentando as aulas normalmente. A professora também
continua lecionando e ainda não foi afastada da função.
O G1 tentou conversar com a educadora, mas ela não foi encontrada para falar sobre o assunto.
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Rádio Margarida fala de Violência Doméstica no programa Conexão
Futura
Publicado por: Danyelle Rodrigues, 26 de Junho de 2012.

José Arnaud – Diretor geral e coordenador de arte da ONG Rádio Margarida – Durante Vídeo-conferência

O diretor-geral e coordenador de arte da ONG Rádio Margarida, José Arnaud, participou, na tarde desta terça-feira (26),
do programa Conexão Futura, do Canal Futura.
Através de vídeo-conferência o coordenador falou das ações da ONG no combate à Violência Doméstica. Em especial
sobre o vídeo Violência Doméstica contra crianças e adolescentes, que faz parte do projeto de produções colaborativas
coordenado pelo Canal Futura, e foi produzido pela Rádio Margarida.
De acordo com o coordenador, o tema, tem extrema relevância social, precisa ser amplamente debatido pela sociedade,
e produções em audiovisual são sempre excelentes meios para compartilhar informações sobre o mesmo.
O vídeo
O vídeo produzido pela Rádio Margarida é focado no público infantil, com vistas a propiciar informações básicas para
que os pequenos possam reconhecer situações de violações vivenciadas por elas mesmas ou por outras crianças. A
obra se estrutura baseado em contações de história, uma linguagem bem próxima deste público e que facilita a
abordagem sem apelos dramáticos que criem medo do tema ao invés de aproximar. Há ainda a presença de elementos
do cotidiano das crianças, como os bonecos e as brincadeiras, que conduzem o expectador mirim ao seu próprio
universo.
A Central
A Central de Produção em Rede é um espaço de produção audiovisual em rede promovido pelo Canal Futura, uma
iniciativa para criar modelos de produção em diálogo com a sociedade civil, possibilitar o intercâmbio de narrativas e
linguagens, além de contribuir para a sustentabilidade entre as instituições.
Integram esta rede organizações sociais de todo o Brasil, canais de televisão do campo público e a Fábrica do Futuro,
que desenvolveu o PROAR – esta plataforma digital de trabalho criativo para formação, produção e difusão de
conteúdos audiovisuais.
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Portal do Aprendiz
Prefeitura afasta professora que orienta pais a dar ‘cintadas’ em aluno

Clipping - 27/06/12
Por Maurício Simionato, do UOL

"Quer conversar com seu filho? Se a conversa não resolver. Acho que umas cintadas vai resolver (sic)",
escreve a professora.
A Prefeitura de Sumaré (118 km de SP) anunciou nesta terça-feira (26) que afastou a professora que
sugeriu, em um bilhete, que pais de um aluno de 12 anos usassem “cintadas” e “varadas” como forma de
educação. A prefeitura também abriu uma sindicância interna para apurar o caso. A professora deve ficar
afastada pelo menos até a conclusão da sindicância.
As medidas foram anunciadas após uma reunião nesta manhã entre os pais da criança e a direção da
escola, que ficou de elaborar um ofício sobre o caso e enviá-lo à Secretaria Municipal de Educação. A
professora não participou da reunião.
Após a reunião, o pai do garoto, o comerciante André Luís Ferreira Lima, declarou esperar que a professora
seja afasta. “O mínimo que esperamos é que ela seja afastada temporariamente”, disse ele.
A Secretaria Municipal de Educação informou, em nota, que a professora “abonou no dia de hoje (26) e que
será oferecido afastamento de licença médica para acompanhamento psicológico para a professora”.
No bilhete escrito a mão em papel timbrado, a professora de português escreve que a criança da 5ª série do
ensino fundamental tinha um comportamento inadequado em sala de aula e que os pais precisavam
conversar com o filho sobre isso.
“Quer conversar com o seu filho? Se a conversa não resolver. Acho que umas cintada vai resolver (sic)”,
escreveu a professora, no texto que possui erros de concordância verbal. Em outro trecho ela diz: “Esqueça
tudo o que esses psicólogos fajutos dizem e parta para as „varadas‟”.

Dificuldade de aprendizado
A família recebeu o bilhete da professora no início deste mês. Em seguida, os pais foram até a escola e
reclamaram à diretora do tratamento dado ao filho. De acordo com os pais, o garoto possui dificuldade de
aprendizado e isso foi diagnosticada há cerca de dois anos. Ele passa por tratamento psicológico.
Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, a sindicância tem prazo de três meses para ser concluída,
podendo ser prorrogada por mais três meses. Serão ouvidas na apuração a professora, testemunhas e pais
do garoto. A prefeitura deve sugerir ainda que a educadora saia de licença médica por 15 dias.

