Clipping RNBE
Aprovação do PL 58/2014 (Lei Menino
Bernardo) no Senado em 04/06/2014

04/06/2014
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/06/04/senado-aprova-lei-menino-bernardo

Senado aprova Lei Menino Bernardo

Tércio Ribas Torres
O Plenário do Senado aprovou, na noite desta quarta-feira (4), em votação simbólica, o Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 58/2014. O projeto foi aprovado mais cedo na Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH) e foi encaminhado direto ao Plenário. Agora, o texto segue para sanção presidencial.
A proposta, que vinha sendo chamada de Lei da Palmada desde que iniciou a sua tramitação, foi rebatizada
para “Lei Menino Bernardo”. O novo nome foi escolhido em homenagem ao garoto gaúcho Bernardo Boldrini,
de 11 anos, cujo corpo foi encontrado no mês de abril, enterrado às margens de uma estrada em Frederico
Westphalen (RS). O pai e a madrasta são suspeitos de terem participação na morte do garoto.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que o projeto é importante e destacou que a data de 4 de
junho é destinada a comemorar o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. Para Renan, o Senado
votou uma lei de interesse de toda a sociedade brasileira, pois o texto poderá ajudar na harmonização da
relação de pais e filhos. A apresentadora Xuxa Meneghel, defensora da lei, a ministra da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, Ideli Salvatti, e a ministra da Cultura, Marta Suplicy, acompanharam
a votação. Mais cedo, em visita ao presidente Renan Calheiros, Xuxa pediu que as crianças sejam educadas
sem violência.

- A lei vai impedir que usem violência, é só isso. Pode educar de qualquer maneira, sem o uso
da violência. A pessoa que deu uma palmada vai ser presa? Não! Nós queremos mostrar que as
pessoas podem e devem ensinar uma criança sem usar violência. É só isso que estamos pedindo.
É isto que a lei faz: que a criança seja vista com os mesmos direitos que nós, adultos – pediu Xuxa.
Sociedade de paz
Para a senadora Ana Rita (PT-ES), relatora da matéria na CDH, a razão primordial do projeto é
proteger crianças e adolescentes do tratamento degradante. Segundo a senadora, o projeto não
busca penalizar, mas sim encaminhar os pais, quando for o caso, a cumprirem determinados
procedimentos, como cursos ou orientação psicológica. Ela acrescentou que o Conselho Tutelar
está respaldado para agir. Dependendo da situação, o conselho poderá inclusive acionar a polícia.
A senadora reconheceu que o projeto é polêmico, e lembrou que o ato de bater é cultural e
frequente em muitas tradições. Ana Rita, no entanto, enfatizou que essa cultura precisa ser
enfrentada. Ela fez questão de destacar que a lei não é punitiva, mas um texto que procura educar
as pessoas e garantir que as crianças não sejam educadas de forma agressiva. Na visão de Ana
Rita, o projeto propõe repensar valores que não combinam com uma sociedade justa e solidária.
- Esta lei contribui para que tenhamos cidadãos mais preparados para o futuro. Se queremos
uma sociedade melhor e de paz, precisamos formar essa nova geração com novos princípios
e valores, com cidadãos mais tolerantes e que suportem melhor uns aos outros – declarou.
Na opinião do senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), o projeto tem inspiração científica e contempla a
“triste realidade” da violência contra as crianças. Ele informou que os dados do Brasil apontam 130 mil casos
de violação de direitos humanos de crianças só em 2012. O senador Mário Couto (PSDB-PA) disse que a
aprovação do texto é um “passo à frente” e pediu uma gestão mais eficiente para cuidar das crianças carentes.
A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) pediu uma nova cultura na educação de filhos, sem violência física
ou psíquica. Os senadores Eduardo Suplicy (PT-SP), Cristovam Buarque (PDT-DF), Rodrigo Rollemberg
(PSB-DF) e Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) também elogiaram o texto. Para o senador Humberto Costa
(PT-PE), a lei é necessária para a que se mude a mentalidade do uso da violência na educação de crianças.
- Esta lei vai mudar os costumes e a cultura. Vamos avançar. Queremos construir uma sociedade em
que todos tenham direitos e que esses direitos sejam praticados desde muito cedo – disse Humberto.
Tempo
De acordo com o senador Magno Malta (PR-ES), cerca de 80% do projeto já estão contemplados no Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA). O senador criticou a subjetividade do projeto e pediu clareza no texto
para separar “educação de filhos” da “violência”. Malta lembrou que uma de suas batalhas de vida é lutar contra
a pedofilia e pela recuperação de dependentes químicos, assim, teria legitimidade para tratar do assunto.
O parlamentar leu um artigo do jornalista Ricardo Kostcho, com críticas à Lei Menino Bernardo. Segundo
o artigo, as pessoas vêm diminuindo o uso da palmada, mas nem por isso a violência deixou de crescer.
Magno Malta ainda afirmou que a Justiça precisa agir, em casos de denúncias de abusos, no tempo
máximo de 24 horas – para evitar que muitos agressores escapem. Ele reclamou que o texto do
projeto “dormiu quatro anos na Câmara”, mas não foi debatido de forma profunda no Senado.

Ele fez questão de dizer que “não desaprova” a iniciativa, mas registrou que teve apenas “uma hora” para
examinar o texto.
- O que o Senado está fazendo é um crime contra ele mesmo – declarou.
Medidas
O projeto inclui dispositivos no ECA (Lei 8.069/90), para garantir o direito da criança e do adolescente de
serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. O texto define
castigo como a “ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em sofrimento
físico ou lesão à criança ou ao adolescente”. O tratamento cruel ou degradante é definido como “conduta
ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou o adolescente”.
Segundo a proposta, os pais ou responsáveis que usarem castigo físico ou tratamento cruel e degradante
contra criança ou adolescente ficam sujeitos a advertência, encaminhamento para tratamento
psicológico e cursos de orientação, independentemente de outras sanções. As medidas serão aplicadas
pelo conselho tutelar da região onde reside a criança. Além disso, o profissional de saúde, de educação
ou assistência social que não notificar o conselho sobre casos suspeitos ou confirmados de castigos
físicos poderá pagar multa de três a 20 salários mínimos, valor que é dobrado na reincidência.
O projeto ainda prevê que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar
em conjunto na organização de políticas públicas e campanhas de conscientização sobre o assunto.
Agência Senado
(Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
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Senado aprova Lei Menino Bernardo sem alterações
O texto define castigo como a ‘ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da
força física que resulte em sofrimento físico ou lesão à criança ou ao adolescente’
Da redação
Publicação: 05/06/2014 09:25 - Atualização: 05/06/2014 13:06
Diante de grande polêmica, o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (4) o projeto de lei que pune
famílias que usem violência física na educação dos filhos. Conhecida como Lei da Palmada, o projeto foi
aprovado na Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Casa, após intervenção do presidente Renan Calheiros
(PMDB-AL) para que o projeto fosse aprovado a tempo de chegar à apreciação do plenário ainda ontem.
A proposta segue para análise da presidenta Dilma Rousseff, que terá até 15 dias úteis para vetar eventuais
trechos ou sancionar integralmente o texto.
A norma foi aprovada no Dia Mundial Contra a Agressão Infantil. Na ocasião, o grupo brasileiro ‘Crescer
sem violência’ lançou uma cartilha sobre por que e como educar sem palmadas. Sabe-se que 85% dos casos de
abuso físico violento se iniciam com palmadas. Ou seja, além de não terem o efeito ‘educativo’ que alguns pais
podem alegar, os castigos físicos tendem a crescer em intensidade até alcançar tipos de violência mais graves.
De autoria de Al Crowell, a cartilha foi traduzida para o português pela neurocientista Andréia Mortensen,
que junto com Ligia Moreiras Sena, é autora do livro ‘Educar sem Violência – criando filhos sem palmadas’,
recém-lançado pela Papirus Editora. Para ela, a Lei Menino Bernardo traz esperança de conscientização de
que bater não é educar. “Apesar da grande rejeição da população brasileira a novas maneiras de educar, se
observarmos o exemplo de outros países que implementaram essa lei, fica óbvio que houve rejeição inicial
também, mas que em poucos anos os índices de violência infantil declinaram rapidamente”, afirma. Segundo
ela, estima-se que 500 mil crianças são vítimas de violência doméstica de diferentes tipos no Brasil. A fonte é
o ‘Mapa da Violência 2012 – Crianças e Adolescentes do Brasil’ (clique e saiba mais). “Absolutamente todos
os espancadores justificam ‘estar educando’. Então é evidente que uma mudança nessa cultura do bater para
educar pode mudar esses números”, observa.
A lei
O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê que eles sejam educados e cuidados sem o uso
de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. O texto define castigo como a “ação de natureza
disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em sofrimento físico ou lesão à criança ou ao
adolescente”. Já o tratamento cruel ou degradante é definido como “conduta ou forma cruel de tratamento que
humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou o adolescente”.
A sessão foi acompanhada pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, e pela apresentadora
Xuxa Meneghel, que acompanhou a tramitação da matéria e comemorou a aprovação. Ela defendeu o texto
aprovado e negou que a lei vá punir pais que queiram educar os filhos. “As pessoas entenderam que não se trata
de querer prender quem quer o educar o filho. É mostrar que se pode educar, se deve educar sem violência.
Ninguém vai ser preso por dar uma palmada como estão querendo dizer. Mas talvez um dia as pessoas vão
entender que nem essa palmada é necessária, que se pode conversar”, disse a apresentadora.

Contrário ao projeto, o senador Magno Malta (PR-ES) tentou adiar a votação com pedido de vistas
de cinco dias na CDH, mas não conseguiu. Ele criticou o texto por considerar que ele deixa os pais
vulneráveis a denúncias caluniosas ou a brigas de família que levem a acusações falsas. O senador
leu na tribuna um texto do jornalista Ricardo Kotscho criticando a iniciativa. “Não sei qual a melhor
solução, mas não é, certamente, punindo os pais com a Lei da Palmada que vamos melhorar o nível
educacional dos nossos jovens e construir uma sociedade menos violenta, mais fraterna”, disse.
Apesar de os senadores favoráveis à matéria garantirem que não se trata de legislação criminal,
o texto prevê punições aos pais que insistirem em castigar fisicamente os filhos, como
advertência, encaminhamento para tratamento psicológico e cursos de orientação, entre outras
sanções. Os conselhos tutelares serão responsáveis por receber denúncias e aplicar as sanções.
O projeto recebeu no Senado o nome de Lei Menino Bernardo, em homenagem ao garoto
morto pelo pai e pela madrasta recentemente no Rio Grande do Sul. No fim, a matéria
foi aprovada sem alterações em relação ao texto enviado pela Câmara dos Deputados.
(Com informações da Agência Brasil)
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Senado aprova Lei da Palmada, agora rebatizada de ‘Menino Bernardo’
Proposta que proíbe castigo físico em crianças segue agora para a sanção de Dilma. Nome é homenagem ao garoto
Bernardo Boldrini, assassinado no Rio Grande do Sul
Por iG São Paulo | 04/06/2014 20:41 - Atualizada às 04/06/2014 21:10
O Senado aprovou, na noite desta quarta-feira (4), em votação simbólica, a Lei da Palmada. O texto segue agora
para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A proposta foi rebatizada de Lei Menino Bernardo, em homenagem
Bernardo Boldrini, de 11 anos, cujo corpo foi encontrado no mês de abril, enterrado às margens de uma estrada
em Frederico Westphalen (RS). O pai e a madrasta são suspeitos de terem participação na morte do garoto.
A apresentadora Xuxa Meneghel, defensora da lei, a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Ideli
Salvatti, e a ministra do Turismo, Marta Suplicy, acompanharam a votação.
Na Câmara: Xuxa manda ‘coração’ a deputado que a hostilizou em votação
Após polêmica com Xuxa: Câmara aprova Lei da Palmada e proposta vai ao Senado
Mais cedo, em visita ao presidente do Senado, Renan Calheiros, Xuxa pediu que as crianças sejam educadas
sem violência. “A lei vai impedir que usem a violência, é só isso. Pode educar de qualquer maneira, sem o uso da
violência. A pessoa que deu uma palmada vai ser presa? Não! Nós queremos mostrar que as pessoas podem e
devem ensinar uma criança sem usar violência. É só isso que estamos pedindo. É isto que a lei faz: que a criança
seja vista com os mesmos direitos que nós, adultos”, afirmou Xuxa.
Renan disse que o projeto é importante e destacou que a data de 4 de junho é destinada a comemorar o Dia
Internacional das Crianças Vítimas de Agressão.
Para Renan, o Senado votou uma lei de interesse de toda a sociedade brasileira, pois o texto poderá ajudar na
harmonização da relação de pais e filhos.
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 58/2014 altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê que eles sejam
educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. O texto define castigo
como a “ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em sofrimento físico ou
lesão à criança ou ao adolescente”. Já o tratamento cruel ou degradante é definido como “conduta ou forma cruel
de tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou o adolescente”.
Com Agência Senado
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Xuxa chega ao Senado para acompanhar votação da Lei da Palmada
Xuxa disse que o projeto deve ser tratado como Lei do Menino Bernardo, e não Lei da Palmada
A apresentadora Xuxa Meneghel e a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti chegaram
ao Senado com o presidente Renan Calheiros (PMDB-AL) . Elas vão acompanhar a votação do projeto
conhecido como “Lei da Palmada” (PLC 58/2014), que foi aprovado há pouco na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) e segue direto para o exame de plenário ainda nesta tarde.
Ao ser questionada sobre as críticas que alguns pais fazem sobre a proposta, principalmente sobre como
vão educar os filhos, Xuxa afirmou que eles podem educar de qualquer maneira, mas sem violência.
— Temos que mostrar que as pessoas podem e devem ensinar sem violência — defendeu.
Xuxa disse que o projeto deve ser tratado como Lei do Menino Bernardo, e não Lei da Palmada.
A proposta inclui dispositivos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei 8.069/1990) para garantir
o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de
tratamento cruel ou degradante. O texto define castigo como a “ação de natureza disciplinar ou punitiva
com o uso da força física que resulte em sofrimento físico ou lesão à criança ou ao adolescente”.

O tratamento cruel ou degradante é definido como “conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe,
ameace gravemente ou ridicularize a criança ou o adolescente”.
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Comissão de Direitos Humanos aprova Lei da Palmada
Redação SRZD
Foi aprovada na tarde desta quarta-feira, 4 de junho, pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, a Lei
“Menino Bernardo”, popularmente conhecida como Lei da Palmada. O projeto de lei proíbe qualquer tipo de
agressão, por parte de pais e responsáveis, à crianças e adolescentes. O texto pode ser levado ao plenário ainda
nesta quarta.
A proposta da lei é de que todos os que agredirem fisicamente seus filhos sejam encaminhados a tratamentos
psicológicos ou psiquiátricos e cursos formativos de orientação. Além disso, os responsáveis serão advertidos,
de acordo com a situação. Com a nova lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) será alterado
para a inclusão do termo que estabelece o direito à educação sem agressão, a menores de 18 anos. Caso a
criança ou adolescente viva em um ambiente onde é constantemente agredido, eles serão encaminhados a um
atendimento especializado. A forma como os responsáveis serão punidos e como a questão será fiscalizada,
ainda não foi definida.

O projeto de Lei recebeu o nome “Menino Bernardo” em homenagem ao garoto de 11 anos, morto em abril
deste ano no interior do Rio Grande do Sul. A polícia investiga a participação do pai e da madrasta no homicídio
de Bernardo.
A apresentadora Xuxa Meneguel voltou à Brasília nesta quarta para acompanhar a votação do texto no Senado.
A rainha dos baixinhos esteve no dia em que o projeto foi aprovado pelos deputados federais e foi alvo de críticas
do deputado Pastor Eurico (PSB-PE). Segundo a apresentadora, a lei não punirá pais que deem palmadas em
seus filhos, mas mostrar que é possível educar sem uso de violência.
A votação do projeto só foi concluída após a intervenção de Renan Calheiros que pediu que a proposta fosse
analisada no mesmo dia, impedindo o adiamento da votação. O senador Magno Malta (PR-ES) pediu mais
tempo para analisar o caso, enquanto os demais parlamentares discutiam a proposta na comissão. Segundo
Malta, a Casa teve pouco tempo para avaliar o projeto de lei, aprovado há cerca de uma semana pela Câmara.
Logo após o pedido de vista, senadores que apoiavam a causa passaram quase três horas convencendo o senador
a retirar a solicitação a tempo da votação.
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Senado aprova Lei da Palmada sem alterações
A proposta segue para análise da presidenta Dilma Rousseff, que terá até 15 dias úteis para
vetar eventuais trechos ou sancionar integralmente o texto
Diante de grande polêmica, o plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira, 4, o projeto de lei que pune
famílias que usem violência física na educação dos filhos. Conhecida como Lei da Palmada, o projeto foi
aprovado mais cedo na Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Casa, após intervenção do presidente Renan
Calheiros (PMDB-AL) para que o projeto fosse aprovado a tempo de chegar à apreciação do plenário ainda
hoje.
A proposta segue para análise da presidenta Dilma Rousseff, que terá até 15 dias úteis para vetar eventuais
trechos ou sancionar integralmente o texto. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê
que eles sejam educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. O
texto define castigo como a “ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte
em sofrimento físico ou lesão à criança ou ao adolescente”. Já o tratamento cruel ou degradante é definido
como “conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou o
adolescente”.
A sessão foi acompanhada pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, e pela apresentadora
Xuxa Meneghel, que acompanhou a tramitação da matéria e comemorou a aprovação. Ela defendeu o texto
aprovado e negou que a lei vá punir pais que queiram educar os filhos. “As pessoas entenderam que não se trata
de querer prender quem quer o educar o filho. É mostrar que se pode educar, se deve educar sem violência.
Ninguém vai ser preso por dar uma palmada como estão querendo dizer. Mas talvez um dia as pessoas vão
entender que nem essa palmada é necessária, que se pode conversar”, disse a apresentadora.
Contrário ao projeto, o senador Magno Malta (PR-ES) tentou adiar a votação com pedido de vistas de cinco dias
na CDH, mas não conseguiu. Ele criticou o texto por considerar que ele deixa os pais vulneráveis a denúncias
caluniosas ou a brigas de família que levem a acusações falsas. O senador leu na tribuna um texto do jornalista
Ricardo Kotscho criticando a iniciativa. “Não sei qual a melhor solução, mas não é, certamente, punindo os pais
com a Lei da Palmada que vamos melhorar o nível educacional dos nossos jovens e construir uma sociedade
menos violenta, mais fraterna”, disse.
Apesar de os senadores favoráveis à matéria garantirem que não se trata de legislação criminal, o texto prevê
punições aos pais que insistirem em castigar fisicamente os filhos, como advertência, encaminhamento para
tratamento psicológico e cursos de orientação, entre outras sanções. Os conselhos tutelares serão responsáveis
por receber denúncias e aplicar as sanções.
O projeto recebeu no Senado o nome de Lei Menino Bernardo, em homenagem ao garoto morto pelo pai e
pela madrasta recentemente no Rio Grande do Sul. No fim, a matéria foi aprovada sem alterações em relação
ao texto enviado pela Câmara dos Deputados.
Agência Brasil
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O que é eficaz é o exemplo, diz Fátima Vasconcelos sobre Lei da Palmada
Segundo a psiquiatra, palmadas em alguns casos podem proteger a criança.
Advogado aponta dificuldade de medir dor física para aplicar a lei.
O Senado deve analisar nesta quarta-feira (4) a lei que condena castigos corporais ou qualquer ato que
seja considerado degradante à criança e ao adolescente. O projeto – aprovado na Câmara dos Deputados
há dez dias – ganhou o apelido de Lei da Palmada, mas a proposta sequer cita a palavra. Só nos primeiros
meses do ano, o Disque 100 registrou mais de 34 mil denúncias de agressões. As punições, que são as já
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, incluem tratamento psicológico, advertência e até a
perda da guarda.
Segundo a psiquiatra Fátima Vasconcelos, a palmada pode eventualmente ser uma proteção para a criança,
como, por exemplo, um tapinha para evitar que o jovem coloque o dedo na tomada e tome um choque.
Ela destaca, no entanto, que a atitude dos responsáveis é importante. “O que é eficaz é o exemplo”, afirma
a especialista.
O advogado Marco Antonio Hengles ressalta que a lei fala em dor física e que não há um instrumento
capaz de medi-la. Para ele, isso pode dificultar a identificação dos casos em que a lei - batizada de Menino
Bernardo - deverá ser aplicada.
Em enquete realizada no site da GloboNews nesta quarta-feira (4), 87% dos assinantes disseram que a Lei
da Palmada não vai evitar que as crianças sofram castigos corporais.
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CDH aprova Lei Menino Bernardo e votação final será em Plenário

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) aprovou nesta quarta-feira (4) o
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 58/2014, que vinha sendo identificado como Lei da Palmada e passou a
ser chamado Lei Menino Bernardo. O relatório favorável foi apresentado pela senadora Ana Rita (PT-ES).
A matéria deve seguir a Plenário, com previsão para que seja votado ainda hoje.
O projeto, enviado ao Congresso Nacional pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que foi
debatido na Câmara dos Deputados por mais de três anos, inclui dispositivos no Estatuto da Criança e
do Adolescente (Lei 8.069/1990) para garantir o direito da criança e do adolescente de serem educados e
cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante.
O texto define castigo como a “ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que
resulte em sofrimento físico ou lesão à criança ou ao adolescente”. O tratamento cruel ou degradante é
definido como “conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a
criança ou o adolescente.
— Estamos falando aqui de castigos cruéis, castigo que expõem e humilham as crianças — justificou Ana
Rita.

A senadora salientou que a lei não está propondo punições severas aos pais. Conforme assinalou, os que se
conduzem de forma imprópria devem ser encaminhados a atendimento psicológico ou psiquiátrico. Os demais
casos já são passíveis de punição pelo Código Penal.
Polêmica
A votação aconteceu já pela tarde, depois que a reunião foi suspensa, após a aprovação de um pedido de vista
coletiva de uma hora que gerou polêmica entre os senadores. Informado sobre o impasse, o presidente do Senado,
Renan Calheiros, foi á reunião da CDH, acompanhado da ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, Ideli Salvatti.
Renan deixou claro que contava votar o quanto antes a matéria e adiantou que, em Plenário, seria assegurado
tempo para quem ainda desejasse debater o conteúdo. Mas observou que a proposta já tramitava há muito tempo
no Legislativo.
— O que não podemos é permitir que uma minoria impeça a deliberação sobre matéria que há tempo está sendo
reclamada pela sociedade — afirmou.
O pedido de vista partiu do senador Magno Malta (PR-ES). Se concedido apenas em seu nome, ele poderia contar
com mais tempo para avaliar a matéria antes de seu retorno à pauta da CDH. Logo depois, no entanto, Randolfe
Rodrigues (PSOL-AP) também aderiu ao pedido, que desse modo passaria a ser coletivo, mas sugeriu prazo de
apenas meia hora para a avaliação. Magno Malta reagiu com a defesa de um prazo de cinco dias úteis. Segundo
ele, esse seria o tempo para vista coletiva previsto no Regimento da Casa.
Subjetividade
Desde o dia anterior, o senador do PR se insurgiu em Plenário contra a velocidade do calendário definido pelos
líderes para a votação do projeto. Segundo ele, que não participou da reunião da CDH na retomada dos trabalhos,
o texto é subjetivo e pode motivar interpretações equivocadas no que diz respeito a supostas agressões contra
crianças. Por isso, ele defendia que fosse concedido mais tempo para exame.
- Eu só estou querendo contribuir. Só que não tenho a capacidade intelectual que muita gente aqui tem e por isso
preciso do meu direito regimental de cinco dias – justificou.
Já Randolfe defendeu que o Regimento Interno define cinco dias como tempo máximo de prazo para a concessão
de vista coletiva, sem especificar o mínimo. O senador reagiu à critica de que sua proposta fosse uma “manobra”
regimental: observou que ele mesmo já foi voto vencido em questão sobre o prazo de cinco dias para vista coletiva
em outra ocasião.
— Sejamos realistas. Podemos levar essa matéria para a semana que vem, mas sabemos o risco [falta de quorum
para votar] — alertou Randolfe.
O senador Pedro Simon (PMDB-RS), embora não seja membro da comissão,participou do debate. Ele reforçou
os argumentos pela concessão de mais tempo de debate. Ele reclamou que o Senado tem ficado a reboque da
Câmara dos Deputados, sem tempo para discutir matérias importantes, que ficam retidas muito tempo naquela
Casa e já chegam sob pressa.

— O Congresso é Câmara e Senado, mas o Senado tem se diminuído muito nessa questão — opinou.
Na ausência de acordo sobre o prazo, Paulo Paim (PT-RS), que substituía Ana Rita na direção
dos trabalhos, abriu mão de decidir sobre o prazo da vista, propondo que a decisão fosse do
conjunto da comissão. Logo depois da saída de Renan, por ampla maioria, os integrantes da
comissão aprovaram a vista coletiva de uma hora, o dobro do tempo defendido antes por Randolfe.
Agência Senado
(Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
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Lei da palmada é aprovada pelo Senado
O senador Magno Malta (PR-ES) reclamou que o texto do projeto “dormiu quatro
anos na Câmara”, mas não foi debatido de forma profunda no Senado.
O Plenário do Senado aprovou, na noite desta quarta-feira (4), o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 58/2014,
conhecido como Lei da Palmada, que prevê punição para agressões a crianças.
O projeto foi aprovado mais cedo na (CDH) Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e foi
encaminhado direto ao Plenário.
Agora, o texto segue para sanção presidencial.

Para a senadora Ana Rita (PT-ES), relatora da matéria na CDH, a razão primordial do projeto é proteger
crianças e adolescentes do tratamento degradante.
Segundo a senadora, o projeto não busca penalizar, mas sim encaminhar os pais, quando for o caso, a cumprirem
determinados procedimentos, como cursos ou orientação psicológica. Ela acrescentou que o Conselho Tutelar
está respaldado para agir. Dependendo da situação, o conselho poderá inclusive acionar a polícia.
— Esta lei contribui para que tenhamos cidadãos mais preparados para o futuro. Se queremos uma sociedade
melhor e de paz, precisamos formar essa nova geração com novos princípios e valores, com cidadãos mais
tolerantes e que suportem melhor uns aos outros — declarou.
De acordo com o senador Magno Malta (PR-ES), cerca de 80% do projeto já está contemplado no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). O senador criticou a subjetividade do projeto e pediu clareza no texto para
separar “educação de filhos” da “violência”.
O parlamentar leu um artigo do jornalista Ricardo Kotscho, com críticas à lei. O parlamentar senador Magno
Malta (PR-ES) reclamou que o texto do projeto “dormiu quatro anos na Câmara”, mas não foi debatido de
forma profunda no Senado. Ele fez questão de dizer que “não desaprova” a iniciativa, mas registrou que teve
apenas ‘uma hora’ para examinar o texto.”
— O que o Senado está fazendo é um crime contra ele mesmo – declarou.
A Lei da Palmada foi rebatizada de Lei Menino Bernardo. O novo nome foi escolhido em homenagem ao
garoto gaúcho Bernardo Boldrini, de 11 anos, cujo corpo foi encontrado no mês de abril, enterrado às margens
de uma estrada em Frederico Westphalen (RS). O pai e a madrasta são suspeitos de terem participação na
morte do garoto.
Medidas
O projeto inclui dispositivos no ECA (Lei 8.069/90) que veta o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel
ou degradante na educação de crianças.
O texto define castigo como a “ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte
em sofrimento físico ou lesão à criança ou ao adolescente”. O tratamento cruel ou degradante é definido
como “conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou o
adolescente”.
Segundo a proposta, os pais ou responsáveis que usarem castigo físico ou tratamento cruel e degradante contra
criança ou adolescente ficam sujeitos a advertência, encaminhamento para tratamento psicológico e cursos de
orientação, independentemente de outras sanções.
As medidas serão aplicadas pelo conselho tutelar da região onde reside a criança.
Além disso, o profissional de saúde, de educação ou assistência social que não notificar o conselho sobre casos
suspeitos ou confirmados de castigos físicos poderá pagar multa de três a 20 salários mínimos, valor que é
dobrado na reincidência.
As informações são do R7
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Senado aprova lei contra aplicação de castigos cruéis em crianças
Texto da Lei da Palmada afirma que tratamento que humilhe, ameace gravemente ou
ridicularize a criança ou o adolescente deve ser punido. Conselho Tutelar será o responsável por receber as denúncias

Laryssa Borges, de Brasília
O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a chamada Lei da Palmada, que impede a aplicação de
castigos cruéis e degradantes contra crianças e adolescentes. O texto abre espaço para controvérsias ao
definir castigo como a “ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em
sofrimento físico ou lesão à criança ou ao adolescente”, o que, segundo críticos da proposta, impediria até
palmadas ou beliscões ditos “educativos”.
Leia também:
Câmara dos Deputados aprova Lei da Palmada
No texto, tratamento cruel ou degradante é definido como “conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou o adolescente”.

A proposta da Lei da Palmada foi inspirada em um estudo da Universidade de São Paulo, que concluiu que
crianças submetidas a castigos chegavam à vida adulta traumatizadas e agressivas em situações comuns do dia
a dia. Enviado ao Congresso por ex-presidente Lula em 2010, o texto foi rebatizado de Lei Menino Bernardo,
em homenagem a Bernardo Boldrini, de 11 anos, maltratado pela família e morto em abril no Rio Grande do
Sul com uma injeção letal.
O primeiro país a estabelecer uma lei proibindo a aplicação de castigos corporais em crianças foi a Suécia,
em 1979. Durante a tramitação da proposta, a rainha Silvia, da Suécia, chegou a comparecer à Câmara
para pressionar pela aprovação do projeto, que estabelece que pais e responsáveis que aplicarem castigos e
humilhações recebam de advertência até a obrigatoriedade de se submeter a acompanhamento psicológico ou
programas de orientação à família.
Pela proposta, o Estatuto da Criança e do Adolescente passa a prever que menores têm o direito de serem
educados sem o emprego de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção,
disciplina ou educação. De acordo com o texto, caberá ao Conselho Tutelar receber denúncias de suspeita ou
confirmação de castigo físico e aplicar multas a profissionais da saúde, professores ou funcionários públicos que
não comunicarem às autoridades notícias de maus tratos contra crianças e adolescentes.
Durante a votação em Plenário, senadores criticaram interpretações de que a futura lei confrontaria o poder
familiar e de que o Estado não teria direito de intervir no que se passa dentro das famílias. “Dizem que é uma
interferência na família, mas educação não é tarefa exclusiva da família. É uma tarefa da comunidade inteira.
Certas humilhações traumatizam mais que castigos físicos. Cada criança deve ser tratada como filho de todo o
Brasil”, disse o senador Cristovam Buarque (PDT-DF).
“O Estado tem direito de saber o que as famílias fazem com seus filhos, assim como tem direito de intervir em
marido que bate em mulher, tem direito de interferir em pais que permitem a exploração sexual dos filhos, tem
direito de intervir adotando norma que proteja seus filhos”, completou a senadora Lídice da Mata (PSB-BA).
Nesta quarta, a apresentadora de TV Xuxa foi ao Senado para acompanhar a votação. A proibição total de
castigos em crianças já ocorre em países como Israel, Nova Zelândia e Costa Rica.
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Lei da Palmada divide opiniões
Diário do Sudoeste
Cristina Vargas
Polêmica desde o seu surgimento, a Lei da Palmada, rebatizada de Lei Menino Bernardo, que foi aprovada
na noite de quarta-feira no Senado após ser aprovada na Comissão dos Direitos Humanos (CDH), ainda
divide opiniões pela falta de clareza em alguns pontos do projeto.
A bancada evangélica tem se mostrado contrária a aprovação, resguardando o direito da família na educação
dos filhos. Defensores da lei alegam que bater na criança não garante a educação e ínsita à violência, porém
entre opiniões contrárias e a favor ficam as famílias que não sabem mais como agir e correm o risco de falhar
por omissão ou por excesso.
Quem defende a lei afirma que a razão primordial do projeto é proteger crianças e adolescentes do tratamento
degradante e encaminhar pais a cumprirem procedimentos psicológicos, além de respaldar o Conselho
Tutelar para agir, podendo acionar a polícia conforme o caso.
Interferência do Estado
O pastor Marcos Moisés Stüker, da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor, de Pato Branco,
afirma que a aprovação da Lei da Palmada deixa claro a interferência do Estado nos lares brasileiros e a
diminuição da autonomia dos pais na educação de seus filhos. “O princípio bíblico da família deixa claro
que os filhos são uma dádiva concedida aos pais, e não ao Estado (“Herança do Senhor são os filhos” – Sl
127.3). É dever dos pais e não do Estado a educação ética e moral de seus filhos (“Ensina a criança no
caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele” – Pv 22.6). Aos filhos, é dado
o conselho de ouvir e aprender com seus pais (“Ouvi, filhos, a instrução do pai” – Pv 4.1). No processo de
educação dos filhos, Deus orienta os pais dizendo: “O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama,
cedo o disciplina” – Pv 13.24 e ou seja, a palmada faz parte da disciplina e do processo de aprendizagem dos
filhos e, cabe aos pais, aplica-la quando necessária. É claro que este instrumento de disciplina não deve ser
usado de forma indiscriminada, o diálogo, sentar e conversar com os filhos e principalmente o bom exemplo
de conduta ética e moral ainda são as principais armas dos pais na educação dos filhos”, destacou.
Benefícios x malefícios
Para o pastor, a função do Estado é dar suporte para que as famílias tenham condições sócio-econômicas de
uma vida digna e coibir abusos de desvio de comportamento e personalidade pontuais que causam a imensa
maioria dos abusos físicos aos filhos. “A interferência do Estado dentro dos lares brasileiros na educação
dos filhos estabelecerá uma situação de insegurança que trará mais malefícios que benefícios às crianças
supostamente protegidas pela Lei da Palmada”, completou.
Moderação e bom senso
A psicóloga Elisa Penachi acredita que a moderação e o bom senso são indispensáveis quando o assunto
é educar os filhos. Para ela, a violência é sempre prejudicial, mas limites são necessários, e cabe a cada pai
verificar como quer dar esse limite aos filhos. “O exagero é ruim. Surrar o filho porque não está em um bom
dia é altamente prejudicial para a criança, para a formação da sua personalidade. Isso é realmente condená-

vel”, destacou.
Elisa acredita que para repreender, se for realmente só uma palmada, “acho que cabe à mãe e ao pai decidir. Esse
tipo de correção não traumatiza. Serve como limite, se for por um motivo claro. Agressão jamais. Nada que possa
marcar, lesionar a criança. Isso nunca”, enfatizou.
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Lei da Palmada é aprovada sem alterações
Projeto pune famílias que usem violência física na educação dos filhos. Em homenagem ao garoto morte em abril,
em Três Passos, lei ganhou seu nome
Diante de grande polêmica, o plenário do Senado aprovou sem alterações o projeto de lei que pune famílias que
usem violência física na educação dos filhos. A Lei da Palmada ficou conhecida como Lei Menino Bernardo, em
homenagem ao garoto que foi morto pelo pai e pela madrasta em abril, em Três Passos. O projeto foi aprovado
na Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Casa, nesta quarta-feira, após intervenção do presidente Renan
Calheiros (PMDB-AL) para que o projeto fosse aceito a tempo de chegar à apreciação do plenário ainda na
noite de quarta.
Confira todas as notícias sobre o Caso Bernardo

A proposta segue para análise da presidente Dilma Rousseff, que terá até 15 dias úteis para vetar eventuais trechos
ou sancionar integralmente o texto — que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê que eles sejam
educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. O texto define castigo
como a “ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em sofrimento físico ou
lesão à criança ou ao adolescente”. Já o tratamento cruel ou degradante é definido como “conduta ou forma cruel
de tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou o adolescente”.
A sessão foi acompanhada pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, e pela apresentadora
Xuxa Meneghel, que acompanhou a tramitação da matéria e comemorou a aprovação. Ela defendeu o texto
aprovado e negou que a lei vá punir pais que queiram educar os filhos.
— As pessoas entenderam que não se trata de querer prender quem quer o educar o filho. É mostrar que se
pode e deve educar sem violência. Ninguém vai ser preso por dar uma palmada como estão querendo dizer.
Mas talvez um dia as pessoas vão entender que nem essa palmada é necessária, que se pode conversar — disse a
apresentadora.
Contrário ao projeto, o senador Magno Malta (PR-ES) tentou adiar a votação com pedido de vistas de cinco dias
na CDH, mas não conseguiu. Ele criticou o texto por considerar que ele deixa os pais vulneráveis a denúncias
caluniosas ou a brigas de família que levem a acusações falsas. O senador leu na tribuna um texto do jornalista
Ricardo Kotscho criticando a iniciativa.
— Não sei qual a melhor solução, mas não é, certamente, punindo os pais com a Lei da Palmada que vamos
melhorar o nível educacional dos nossos jovens e construir uma sociedade menos violenta, mais fraterna — disse
Malta.
Apesar de os senadores favoráveis à matéria garantirem que não se trata de legislação criminal, o texto prevê
punições aos pais que insistirem em castigar fisicamente os filhos, como advertência, encaminhamento para
tratamento psicológico e cursos de orientação, entre outras sanções. Os conselhos tutelares serão responsáveis
por receber denúncias e aplicar as sanções.
O projeto recebeu no Senado o nome de Lei Menino Bernardo, em homenagem ao garoto morto pelo pai e pela
madrasta recentemente no Rio Grande do Sul. No fim, a matéria foi aprovada sem alterações em relação ao texto
enviado pela Câmara dos Deputados.
Agência Brasil
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“Direto de Brasília”: Senadores querem vetar palmada em criança
Proposta foi redigida de forma a permitir que Dilma vete a expressão “sofrimento físico” do conceito de castigo
físico
Senadores se mobilizaram ontem para levar à presidenta Dilma Rousseff proposta no sentido de se vetar um
trecho do polêmico projeto da “Lei da Palmada”: a própria proibição à palmada. Foi discutida inclusive a
mudança do nome da proposição para “Lei Menino Bernardo”, em referência ao garoto Bernardo Bodrini, de
11 anos, assassinado no Rio Grande do Sul.
A votação no plenário do Senado, na noite de quarta-feira (4), só saiu após um acordo entre a ministra dos
Direitos Humanos, Ideli Salvatti, e os líderes partidários e do governo, Eduardo Braga (PMDB-AM). Pelo
acordo, o texto foi redigido de forma a permitir que, se possível, Dilma vete a expressão “sofrimento físico”
do conceito de castigo físico que o projeto quer proibir, com o apoio da apresentadora Xuxa.
Para senadores defendem que o veto permitiria que os pais dessem uma palmada ou um puxão de orelha
na criança, embora permaneça a criminalização de espancamento. Outro desejo dos líderes é que Dilma
também vete a parte que define a conduta que “humilhe” a criança como um tipo de “tratamento cruel”.
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Com Xuxa no plenário, Senado aprova Lei da Palmada

Votação de projeto polêmico teve críticas abertas e veladas de senadores. Texto aprovado vai à sanção da
presidente Dilma, que parabenizou a artista.
O Senado aprovou, nesta quarta-feira (4), o projeto de lei conhecido como “Lei da Palmada”, que estabelece o
direito de crianças e adolescentes serem educados sem castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante.
A proposta foi aprovada em maio pela Câmara,e agora, segue para sanção presidencial. Os senadores fizeram
apenas ajustes de redação no texto.
Ao final da votação, a presidente Dilma Rousseff telefonou para Xuxa parabenizando-a pela aprovação. O
telefone foi repassado pelas mãos da ministra dos Direitos Humanos, Ideli Salvatti, que acompanhava a artista
pelo Congresso.
A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para proibir pais e responsáveis legais por crianças e
adolescentes de aplicarem quaisquer castigos físicos nos menores de 18 anos. Prevê que os pais que agredirem
fisicamente os filhos devem ser encaminhados a cursos de orientação e a tratamento psicológico ou psiquiátrico,
além de receberem advertência – não especificada no texto.
O projeto, encaminhado pelo Executivo à Câmara em 2010, também prevê tratamento especializado para
vítimas de castigo. O senador Magno Malta (PR-ES) fez discurso criticando o projeto, mas, reservadamente,
parlamentares da base e da oposição também apontavam falhas no texto. Apesar disso, a pressa imposta por
Renan Calheiros (PMDB-AL) garantiu celeridade nos acordos e a votação da matéria.

Polêmica
Ontem, o anúncio de que o projeto seria incluído na pauta de votação do plenário desta quarta provocou
protestos de senadores contrários à proposta. Magno Malta defendeu que o texto fosse mais debatido.
Segundo ele, a lei é subjetiva e representa um retrocesso, pois seus dispositivos podem suscitar interpretações
equivocadas no que diz respeito a supostas agressões contra crianças.
A senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) afirmou que “os pais e as famílias de bem” não podem ser tutelados na
maneira de criar os próprios filhos e também pediu que a proposta seja mais discutida pelas comissões do
Senado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, sustentou que o século 21 “não permite que voltemos atrás
para discutir “se lesão física contra crianças é ou não sofrimento e tem que ser permitida”.
A Lei da Palmada também é apelidada de “Lei Menino Bernardo”, em referência a um garoto do Rio Grande
do Sul que teria sido assassinado pelo próprio pai e pela madrasta.
FONTE: Congresso em Foco
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Senado aprova lei que protege crianças contra maus tratos
Lei Menino Bernardo
Projeto garante às crianças e adolescentes brasileiros o direito de serem educados sem castigos físicos ou
tratamento cruel

por Portal Brasil
O Plenário do Senado aprovou, na noite dessa quarta-feira (4), o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 58/2014, que
garante às crianças e adolescentes brasileiros o direito de serem educados sem castigos físicos ou tratamento
cruel. A matéria, que havia sido aprovada mais cedo na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(CDH), seguirá para sanção da presidenta Dilma Rousseff.
O PL recebeu o nome de Lei Menino Bernardo, em homenagem a Bernardo Boldrini, menino de 11 anos que
foi encontrado morto no Rio Grande do Sul, em crime cujos principais suspeitos são o pai e a madrasta. A
aprovação da matéria se deu após uma ampla mobilização envolvendo senadores, deputados, a ministra da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), Ideli Salvatti, e a apresentadora Xuxa
Meneghel, que acompanhou durante todo o dia a discussão da matéria na Casa.
“A Lei Menino Bernardo é uma mobilização educativa e um alerta à sociedade para que nossas crianças sejam
educadas com o máximo de respeito, cuidado e carinho em seus lares”, celebrou a ministra Ideli Salvatti. “A
constituição garante proteção integral da infância e este é mais um instrumento legal para assegurar esse direito”.
A apresentadora Xuxa também comemorou a aprovação. “A lei vai impedir que usem violência, é só isso”, disse.
“Pode educar de qualquer maneira, sem o uso da violência. A pessoa que deu uma palmada vai ser presa? Não!
Nós queremos mostrar que as pessoas podem e devem ensinar uma criança sem usar violência. É só isso que
estamos pedindo. É isto que a lei faz: que a criança seja vista com os mesmos direitos que nós, adultos”.
Dispositivos
O projeto inclui dispositivos no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/90) para impedir que
crianças e adolescentes sejam submetidos a castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. O texto define
castigo como a “ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em sofrimento
físico ou lesão à criança ou ao adolescente”. O tratamento cruel ou degradante é definido como “conduta ou
forma cruel de tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou o adolescente”.
Segundo a proposta, os pais ou responsáveis que usarem castigo físico ou tratamento cruel e degradante ficam
sujeitos a advertência, encaminhamento para tratamento psicológico e cursos de orientação, independentemente
de outras sanções. As medidas serão aplicadas pelo conselho tutelar da região onde reside a criança. Além disso,
o profissional de saúde, de educação ou assistência social que não notificar o conselho sobre casos suspeitos
ou confirmados de castigos físicos poderá pagar multa de três a 20 salários mínimos, valor que é dobrado na
reincidência.
O projeto ainda prevê que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar em conjunto
na organização de políticas públicas e campanhas de conscientização sobre o assunto.
Fonte:
Secretaria de Direitos Humanos
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Senado aprova Lei da Palmada e texto segue para análise de Dilma
Postado por: DiariodePernambuco.com.br
O Senado aprovou, na noite desta quarta-feira (4/6), a lei que proíbe pais e responsáveis legais por crianças
e adolescentes de baterem nos menores. O texto prevê como punições o encaminhamento a programa de
proteção à família, a tratamento psicológico e a cursos de orientação, além de advertência. O texto, cuja
aprovação fez parte do esforço concentrado do Congresso para melhorar a imagem antes da Copa do
Mundo, quando devem deixar os plenários vazios, segue para a análise da presidente Dilma Rousseff.
Como na Câmara, em maio deste ano, a apresentadora Xuxa Meneghel acompanhou a votação para
pressionar os senadores pela aprovação da proposta, rejeitada por integrantes da bancada evangélica.
Diferentemente da outra Casa, a passagem de Xuxa ocorreu sem polêmicas. Na Câmara, o deputado Pastor
Eurico (PSB-PE) a criticou. Ele disse que “em 1982, ela cometeu a maior agressão contra crianças”, em
referência à participação da apresentadora, como atriz, no filme “Amor, Estranho Amor”.
Apenas o senador Magno Malta (PR-ES) foi o único que se manifestou publicamente contra a proposta.
“Cada um tem seu jeito de educar os seus filhos. Isso varia muito até dentro de uma mesma família. Pais e
mães muitas vezes discordam sobre os corretivos que devem aplicar quando os seus filhos não os obedecem,
não querem estudar, não querem comer, não cumprem horários, não saem da frente da televisão, do
videogame ou do computador”, disse, acrescentando que apanhou da mãe, mas a agradece pela educação
que recebeu.

Xuxa não pôde falar na sessão. Senadores favoráveis aproveitaram a visibilidade da apresentadora para elogicar
a proposta em tribuna. “É dever civilizatório, desde o começo da civilização, a proteção de suas crianças. É dever
para as gerações que virão. Nós, o nosso Estado Nacional, o nosso País, enquanto civilização, por esses números,
não estamos cumprindo com esse dever”, disse Randolfe Rodrigues (PSol-AP). A votação foi simbólica.
A matéria ficou conhecida pejorativamente como Lei da Palmada. Para tentar dar popularidade ao texto, os
congressistas mudaram a denominação para Lei Menino Bernardo, em homenagem ao menino de mesmo
nome, de 11 anos, encontrado enterrado em matagal no interior do Rio Grande do Sul, em 14 de abril deste ano.
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Especialistas destacam importância de mudar forma de educar
O projeto que proíbe punições físicas a crianças e adolescentes teve a tramitação acelerada, foi aprovado por
senadores e só depende da assinatura de Dilma Rousseff
Amanda Almeida
Daniela Garcia - Estado de Minas
Com a estratégia de melhorar a imagem do Congresso às vésperas da Copa do Mundo, os senadores pegaram
carona na popularidade da apresentadora Xuxa Meneghel e aprovaram ontem projeto que proíbe pais e
responsáveis legais de baterem em crianças e adolescentes. Para especialistas, apesar de as punições já estarem
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a norma pode colaborar para mudança da cultura
de castigos corporais. O texto segue agora para a avaliação da presidente Dilma Rousseff.

A matéria ficou conhecida pejorativamente como Lei da Palmada. Os congressistas mudaram a denominação
para Lei Menino Bernardo, em homenagem ao garoto de mesmo nome, de 11 anos, encontrado morto em
matagal no interior do Rio Grande do Sul, em 14 de abril deste ano. A madrasta e o pai dele são suspeitos. O
texto diz que a criança e o adolescente “têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso do castigo físico
ou de tratamento cruel ou degradante” (veja quadro). Entretanto, a matéria não detalha especificamente como
será a fiscalização.
A proposta prevê como punições encaminhamentos a profissionais e programas de orientação e proteção à
família, além de advertência. A terapeuta de família e psicóloga escolar Vanuza Sales destaca que as penas já
estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “O estatuto prevê ainda a perda da guarda”,
diz, lamentando que sentiu falta de discussão sobre o tema com a sociedade e profissionais da saúde e de
educação. Para ela, mais do que punição, é necessário mudar a “concepção ideológica da sociedade”. “Trabalhei
com abusos domésticos. É um drama real. Nossa cultura é muito punitiva. A gente tem mais punição do que
educação. É nesse sentido que precisamos mudar.”
Para a advogada Suzana Viegas, especialista em direito da família, a lei deve diminuir casos de violência. “A
Lei Maria da Penha, que endureceu a pena a agressores de mulheres, mudou o cenário. Essa lei vai ter mesmo
efeito. Criança é considerada vulnerável, cuja proteção é integral (...) Vejo como uma tentativa do estado de
implementar de forma integral essa política de proteção”, avalia.
Congresso
O texto, de autoria do Poder Executivo, chegou ao Congresso em 2010, mas só mês passado teve a tramitação
acelerada. É parte do esforço dos parlamentares de mostrar serviço antes da Copa do Mundo, quando as duas
Casas devem ficar vazias. A tentativa de explorar o apelo popular da matéria foi turbinada pela presença de
Xuxa, defensora da causa. Ela acompanhou a sessão na mesa da presidência, com o neto do presidente do
Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), no colo.
Senadores aproveitaram os holofotes para fazer discursos cheios de elogios. “O Brasil precisa ter gestão para
cuidar das crianças. Precisa tirar as crianças maltrapilhas e famintas das ruas”, disse Mário Couto (PSDB-PA),
pedindo desculpas à Xuxa pelo que “fizeram a ela na Câmara”.
No mês passado, Xuxa foi atacada pelo deputado Pastor Eurico (PSB-PE), enquanto acompanhava sessão da
Comissão de Direitos Humanos (CDH) na Câmara. Ele disse que “em 1982, ela cometeu a maior agressão
contra crianças”, em referência à participação da apresentadora, como atriz, no filme erótico Amor, Estranho
Amor. Sem direito à palavra, Xuxa respondeu com um coração, formado com as mãos.
“A lei é para que não se use a violência. Pode educar de qualquer maneira, sem usar a violência. Ninguém vai
prender ninguém. Se eu der uma palmada, vou ser preso? Não. É só mostrar que as pessoas podem ensinar, e
devem ensinar, uma criança sem usar violência”, disse Xuxa.
Ontem o senador Magno Malta (PR-ES) foi o único que se manifestou publicamente contra a proposta. “Cada
um tem seu jeito de educar os filhos. Isso varia muito até dentro de uma mesma família”, disse, acrescentando
que apanhou da mãe, mas a agradece pela educação que recebeu.
Entenda a proposta
Saiba quais as alterações previstas no projeto

O que diz a lei
“A criança e o adolescente têm o direito de ser 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 deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.”
O que é castigo físico?
“Ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em sofrimento físico ou lesão
à criança ou ao adolescente.”
O que é tratamento cruel ou degradante?
“Conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe.”
Punições previstas para quem descumprir a lei:
I – encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;
II – encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
III – encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
IV – obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado;
V – advertência.
Profissionais
A proposta prevê ainda que profissionais de saúde, educação ou assistência social que não denunciem casos de
castigo físico ou tratamento cruel a crianças e adolescentes às autoridades e Conselho Tutelar sejam punidos
com multa de três a 20 salários mínimos, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
Ações de prevenção
O texto determina que “a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem atuar de forma articulada
na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de
tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e adolescentes, tendo
como principais ações”.
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Senado aprova lei que proíbe castigo físico contra crianças
Texto não cria punição criminal, mas prevê acompanhamento de agressor. Proposta foi aprovada depois de
quatro anos em tramitação no Congresso.
Felipe Néri
Do G1, em Brasília
O Senado aprovou nesta quarta-feira (4) o projeto de lei que proíbe pais e responsáveis legais de baterem em
crianças e adolescentes. Chamada informalmente de Lei da Palmada, depois rebatizada como Lei Menino
Bernardo, a proposta estabelece que os pais que agredirem fisicamente os filhos sejam encaminhados a cursos
de orientação e a tratamento psicológico ou psiquiátrico, além de receberem advertência.
Com a aprovação no Senado, a matéria cumpriu a etapa de tramitação no Congresso e agora seguirá agora para
sanção presidencial.
O projeto não impõe punição criminal para quem cometer agressão física contra menores de 18 anos. Também
não especifica que tipo de advertência pode ser aplicada aos responsáveis. Fica definido, no entanto, que cabe
ao Conselho Tutelar receber denúncias e estabelecer punição com multa de 3 a 20 salários aos profissionais do
poder público, como professores e médicos, que tiverem conhecimento de casos de agressão e se omitirem.

As crianças e os adolescentes agredidos, segundo a proposta, passam a ser encaminhados para atendimento
especializado. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir trecho que estabelece que os
menores de 18 anos devem ser “educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou
degradante” como formas de correção ou disciplina.
A matéria define como “castigo físico” qualquer “ação punitiva ou disciplinar” com emprego de força física que
resulte em sofrimento físico ou lesão, enquanto “tratamento cruel ou degradante” é definido como aquele que
humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança.
Há duas semanas, a proposta foi rebatizada na Câmara de Lei da Palmada para Lei Menino Bernardo, em
homenagem ao garoto Bernardo Boldrini, de 11 anos, encontrado enterrado em um matagal no interior do Rio
Grande do Sul. A madrasta e o pai de Bernardo são suspeitos de envolvimento no homicídio.
De acordo com a relatora da proposta na Comissão de Direitos Humanos do Senado, senadora Ana Rita (PTES), pela proposta, crianças vítimas de maus tratos ou adultos que sejam testemunhas de casos de agressão
devem relatar o caso ao Conselho Tutelar.
“Dependendo da situação, a polícia deve ser procurada. Mas a ideia não é penalizar, é encaminhar os pais para
acompanhamento, para fazerem curso, ou para atendimento médico e psicológico. Não é uma lei de punição,
mas para contribuir para uma sociedade com pessoas mais tolerantes e que não sejam agressivas”, disse Ana
Rita.
Xuxa no Senado
A sessão desta quarta foi acompanhada pela apresentadora da TV Globo Xuxa Meneghel, que chegou ao
Senado nesta tarde ao lado presidente do Senado, Renan Calheiros. Xuxa assistiu à votação de cima da tribuna
do plenário, sentada entre Renan e a ministra da Cultura, Marta Suplicy. A apresentadora já havia ido à Câmara
no dia em que o projeto foi aprovado pelos deputados federais.
“Essa lei é só para impedir que [pais] usem a violência, só isso. Pode educar de qualquer maneira, mas sem
o uso da violência. Mas ninguém vai prender ninguém. Se eu der uma palmada, eu vou ser presa? Não, de
maneira nenhuma. [A ideia] é apenas para mostrar que as pessoas podem ensinar e educar sem usar a violência”,
declarou.
Votação polêmica
Aprovado na Câmara no último dia 21, a votação no Senado quase foi adiada depois de extensa discussão na
Comissão de Direitos Humanos do Senado a tarde desta quarta. Foi preciso que Renan Calheiros comparecesse
ao colegiado para fazer apelo pela apreciação do projeto.
Renan precisou intermediar a votação do projeto porque o senador Magno Malta (PR-ES) pediu vista (mais
tempo para analisar o caso) durante a discussão da proposta na comissão. O parlamentar do Espírito Santo
alegou que a Casa teve pouco tempo para discutir o texto aprovado na última semana pela Câmara. A maioria
dos membros da comissão acabou aprovando o projeto depois de decidirem manter a data da votação.
Polêmica na Câmara
A tramitação do projeto também gerou polêmica na Câmara dos Deputados. Após inúmeros adiamentos por
pressão da bancada evangélica, o texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa em
21 de junho. Lá também foi preciso a intervenção do presidente da Casa, deputado Henrique Eduardo Alves
(PMDB-RN), para fechar um acordo com os evangélicos.

Na ocasião, Xuxa foi hostilizada durante a sessão da CCJ pelo deputado Pastor Eurico (PSB-PE). O parlamentar
questionou a participação da apresentadora na comissão e mencionou o filme Amor Estranho Amor, de 1982,
em que Xuxa contracena com um garoto de 12 anos que é seduzido por ela no filme.
Sem autorização para usar os microfones do plenário, a apresentadora respondeu ao parlamentar do PSB
fazendo um coração com as mãos.
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Lei da Palmada: o que muda na prática
por iG São Paulo
A Lei da Palmada, recém-batizada como Lei Menino Bernardo, em homenagem ao garoto Bernardo Boldrini
que foi encontrado morto no Rio Grande do Sul, foi aprovada na última quinta-feira (04) pelo Senado. O texto
segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff.
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 58/2014 altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer o
direito dos menores de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou
degradante.
De acordo com o texto da lei, castigo é definido como a “ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso
da força física que resulte em sofrimento físico ou lesão à criança ou ao adolescente” e o tratamento cruel ou
degradante como “conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a
criança ou o adolescente”

A lei representa um marco histórico na educação infantil em uma época em que métodos de educação
violentos e agressivos têm sido muito discutidos – e impedidos.
“Além de garantir esse direito, a nova lei determina que pais e cuidadores que utilizarem métodos agressivos
e violentos para a educação das crianças serão submetidos a cursos de orientação e tratamento psicológico
e psiquiátrico, além de receberem advertência”, explica o advogado e consultor Alessandro Ragazzi. Os pais
serão encaminhados imediatamente ao Conselho Tutelar em caso de denúncia.
Segundo o especialista, qualquer castigo que resultar em sofrimento físico ou lesão à criança, como palmadas,
beliscões e puxões de orelha, será enquadrado na nova lei, ainda que os casos sejam analisados um a um.
“É importante ressaltar que a nova lei não altera as demais condutas penais, como agressão, lesão corporal ou
homicídio”, acrescenta Alessandro.
A aprovação da Lei da Palmada é vista por algumas famílias como uma interferência do Estado na vida
privada dos cidadãos.
“Nós sabemos que existem pais que compreendem de forma inadequada o conceito de autoridade sobre os
filhos, então é preciso existir a lei. O ideal, claro, seria que não houvesse necessidade de fazer uma imposição
desse tipo. Também faz parte do Estado ter muito cuidado na execução desta lei para que não existam abusos
de nenhum dos lados”, pondera Tania Zagury, filósofa, educadora e autora do livro Limite sem trauma
(Record), sobre propostas educacionais que não envolvem a agressão física.
Só a lei não basta
Para a educadora, é importante que, paralelamente a aprovação e execução da lei, o governo crie campanhas
educacionais para conscientizar os pais que ainda acreditam que castigos físicos são o melhor caminho para
que as crianças os obedeçam.
“Muitos pais confundem autoritarismo com educação. Você pode ter autoridade sem ser autoritário. A
agressão física é uma das formas em que se manifesta esse autoritarismo, que não ensina nada a criança, só a
agir na defensiva”, ressalta Tania.
A partir de agora, as famílias que estavam acostumadas às “palmadas pedagógicas”, como são conhecidos os
tapas mais brandos, que têm como objetivo corrigir um comportamento inadequado das crianças, precisarão
encontrar outros métodos para ensinar limites aos pequenos.
Os especialistas ressaltam que os efeitos desses castigos físicos vão além de um simples “corretivo”, como
alguns pais acreditam. Além de machucar, a violência vinda daquele que deveria ser o protetor da criança
gera sentimento de tristeza, sensação de abandono e desprezo e até confusão mental, além da possibilidade
daquela simples palmadinha evoluir para casos mais graves de violência, como a surra e o espancamento.
“Quem usa o castigo físico perdeu o controle. A criança, naturalmente, vai pensar ‘quem eu amo me bate,
logo, vou bater naqueles que amo’. É uma situação preocupante. As crianças precisam aprender a respeitar
quem amam, e não ter medo destas pessoas. Ela deve admirar o adulto presente em sua vida”, alerta Edirles
Backes, coordenadora do curso de Psicologia da Universidade de Cuiabá.

Sanções educativas
Segundo os entrevistados, é possível ensinar às crianças que elas são responsáveis por seus atos e que suas
ações têm, sim, limites sem precisar fazer uso da força física ou da cinta.
“O que funciona, além do diálogo, são as sanções educacionais, como proibir de ver televisão ou de fazer
algum programa de lazer no fim de semana. É preciso que a criança entenda que tudo o que ela faz, de bom
ou de ruim, terá uma consequência. Mas em primeiro lugar o adulto deve explicar para a criança por que ela
se comportou de um jeito errado e por que aquilo não pode se repetir”, pontua Tania Zagury.
Muitas vezes, a desobediência acontece pelo simples fato de que a criança ainda não compreende como e
no que está errando, não por birra ou maldade, mas por imaturidade. Nesse ponto, é o adulto quem deve
ajudá-la a compreender melhor o que está acontecendo.
O diálogo juntamente com a punião que não envolve agressão funcionam em curto e longo prazo, já que
fazem a criança refletir sobre a razão de estar sendo punida. A reflexão estimulará uma conduta mais
apropriada em ocasiões futuras.
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Boris: Mussolini e Hitler devem estar aplaudindo Lei das Palmadas
O Congresso aprovou na noite desta quarta-feira a polêmica Lei da Palmada, que prevê punição aos pais que
aplicarem castigos físicos aos filhos. O texto vai agora para sanção da presidente Dilma Rousseff. Veja todos
os vídeos do Jornal da Noite.
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Congresso Nacional discute lei que quer punir agressões contra crianças
O projeto aprovado pelos deputados, agora chamado de “Menino Bernardo”, e deve ser votado no Senado
nesta quarta-feira (4). A lei não especifica o tipo de violência, mas fala que não podem atos que provoquem
dor ou lesão.
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Presidente do Conanda fala sobre o projeto da Lei da Palmada
A presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Mirian Maria José dos
Santos fala sobre o projeto que proíbe castigos físicos em crianças e adolescentes. O texto foi aprovado
pelo Senado nesta quarta-feira (4).
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Congresso Nacional discute lei que quer punir agressões contra crianças
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O que realmente diz a lei que proíbe castigos físicos em crianças e adolescentes

A Lei Menino Bernardo aprovada pelo Congresso, também conhecida como Lei da Palmada, altera o
Estatuto da Criança e do Adolescente. Saiba, ponto a ponto, o que a nova lei determina:
1) Estabelece o direito da criança e do adolescente a ser educado e cuidado sem o uso de castigos físicos, de
tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto
2) A proibição vale para pais, integrantes da família, responsáveis ou qualquer pessoa encarregada de
cuidar, tratar, educar ou proteger crianças e adolescentes
3) Castigos físicos são qualquer ação punitiva ou disciplinar com emprego de força física que resulte em
sofrimento físico ou lesão
4) Tratamento cruel ou degradante é qualquer ação que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a
criança
5) Conforme a gravidade do caso, as medidas punitivas são: advertência, encaminhamento à programa de
proteção à família, a tratamento psicológico ou psiquiátrico e a cursos ou programas de orientação
6) Inclui nos currículos escolares do ensino fundamental e médio conteúdos relativos aos direitos humanos
e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente
7) A União, Estados e Municípios passam a ter que atuar de forma articulada na elaboração de políticas
públicas com vistas a coibir o uso de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante e difundir formas
não violentas de educação
8) Denúncias de castigos físicos devem ser feitas ao Conselho Tutelar
9) O profissional da saúde, educação, assistência social ou servidor público que não comunicar às autoridades
competentes casos de violência que tenha conhecimento fica sujeito à multa de 3 a 20 salários mínimos
10) Os currículos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio terão conteúdos relativos aos
direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes

07/06/2014
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22099/?type=1&fref=nf

Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
A intenção da lei não é punir, mas educar as pessoas para garantir que as crianças não sejam
educadas de forma agressiva. Só no ano de 2012, foram 130 mil casos de violação de direitos
humanos de crianças. Saiba mais: http://bit.ly/1hlDcXm
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http://toleranciaecontentamento.blogspot.com.br/2014/06/por-que-precisamos-de-mais-umalei.html

Por que precisamos de mais uma lei? – Sobre a “Lei da Palmada”, renomeada de “Lei menino Bernardo”
(PL 7672/10).
Por Paolla Magioni Santini, Sheila Prado Soma e Lúcia C. A. Williams
Tivemos a boa notícia de que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou o texto do
Projeto de Lei 7672/10 no dia 21/05/2014, conhecido como “Lei da Palmada”, e que agora irá se chamar
“Lei Menino Bernardo”. No entanto, nem todos acreditam ser essa uma boa notícia, argumentando –
com base no senso comum – que não deveria existir tal lei. Pretendemos aqui rebater tais argumentos
com base no que se tem estudado cientificamente há mais de vinte anos na área de maus-tratos contra
crianças, especificamente o castigo corporal – foco do Projeto de Lei em questão[1].

1) Palmada não é castigo corporal. É uma forma de educar a criança quando ela se comporta errado.
A definição de castigo corporal é “aplicação de dor física com o propósito de educar ou corrigir
comportamentos considerados inadequados”, e isso inclui dar palmadas, dar tapas, empurrar, chutar,
beliscar, sacudir, usar objetos para agredir, obrigar a ficar em posturas que provocam dor, provocar
queimaduras, etc.
Dizer que a palmada ou qualquer outra forma de castigo físico é uma forma de educar a criança significa
defender o direito de violar a integridade física de um indivíduo. Nenhum adulto admitiria ser agredido
com um “tapinha” ou “palmadinha” quando se comportasse de modo errado, seja no trabalho, na
universidade, etc., e não seria aceitável fazer o mesmo contra um idoso. Por que seria diferente com as
crianças?
Os estudos sobre castigo corporal revelam que, em geral, as crianças não são “disciplinadas” com
palmadinhas, mas sim espancadas e isso é explicado pelo escalonamento de “corrigir o comportamento”
(Patterson, 1982): os pais começam a “disciplinar” com uma palmadinha, mas a criança desenvolve uma
habituação até que uma palmadinha não vai mais fazer o efeito esperado pelos pais (ex.: a criança não vai
parar o que está fazendo), até que é necessária a aplicação de mais força. Soma-se a isso o nível de estresse
e nervosismo do pai/mãe no momento de agressão, o que pode intensificar a gravidade da agressão
física na criança. Quando esse panorama é estimado em longo prazo, infelizmente podemos observar
casos como o do garoto de oito anos que morreu ao ser espancado pelo pai em março de 2014 no Rio de
Janeiro.[2].
Por fim, a agressão física pode fazer com que cesse naquele momento o comportamento indesejável da
criança, mas não ensina qual seria o comportamento adequado – ou seja, não educa. Pelo contrário: a
agressão ensina à criança que os problemas podem ser resolvidos com o uso da violência. Ela entende,
então, que também pode começar a usar a agressividade com os pais, colegas e professores. Além da
dor física, a punição corporal pode provocar consequências em longo prazo, como dificuldades de
aprendizagem, problemas de comportamento e de socialização, problemas de saúde, além de outros.
2) Agressão contra indivíduos já não é proibido? Por que precisa de mais uma lei?
Em tese é proibido, mas no Brasil precisamos de políticas públicas específicas quando se é observado
que tal direito não é respeitado. Um exemplo disso é a Lei Maria da Penha – no mesmo sentido, não é
tolerável agressões a indivíduos, mas a violência contra a mulher era (e ainda é) banalizada no Brasil,
sendo que o estabelecimento dessa lei auxiliou a promover ações do poder público de prevenção e combate
à violência, estimulou as denúncias e promoveu campanhas de conscientização para a população, e aos
poucos vamos garantindo que os direitos humanos sejam respeitados.
A lei para banir o castigo corporal contra crianças já foi adotada por 37 países, sendo a Suécia a primeira
a aderir (1979) e Malta a mais recente (2014). Os resultados obtidos até agora como na Suécia, por
exemplo, indicam uma diminuição na taxa de mortalidade infantil por “acidentes disciplinares”, bem
como diminuição nas taxas de crime juvenil e em gastos com intervenções assistenciais.
3) Campanhas educativas e diálogo são suficientes para mudar a cultura. Uma lei não é necessária.

Há casos específicos, como o do menino Bernardo, que somente campanhas e diálogo não são suficientes.
São importantes e devem ser constantes na mídia e em locais de fácil acesso público. No entanto, mesmo
o Estatuto da Criança e do Adolescente (Artigo 5º) estabelecendo claramente que nenhuma criança deve
ser tratada com violência, a prática de agressão do adulto à criança continua sendo frequente. Nesse
sentido, é preciso que haja uma lei específica para que o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e
Adolescentes possa atuar nas irregularidades.
4) Eu apanhei quando criança e sou uma pessoa bem sucedida e feliz. As palmadas que levei foram
importantes para isso.
Esse é um dos argumentos mais utilizados quando se discute esse PL, e o principal problema é que envolve
uma opinião pessoal. Vamos aos dados científicos: uma pesquisa que descreve 20 anos de estudo no tema
do castigo corporal contra crianças ao redor do mundo identificou que existe uma associação entre ter
sofrido castigos corporais na infância e o fato de se ter problemas na vida adulta, como: comportamentos
agressivos, dificuldades de aprendizagem, atos infracionais e violência entre parceiros conjugais
(Durrant & Ensom, 2012). Outro estudo que pretendeu destacar a relação entre a violência doméstica e
a violência escolar verificou que no caso de alunos que apresentam comportamentos agressivos na escola
havia histórico de exposição à violência no ambiente familiar, destacando que a exposição à violência
doméstica é fator associado à ocorrência de intimidação nas escolas (Williams & Stelko-Pereira, 2008).
Isso nos mostra que ter sofrido castigo corporal é um fator de risco importante para outros problemas
na vida adulta.
Se, entretanto, uma pessoa se considera feliz e bem-sucedida, mesmo com um histórico de castigo corporal,
ela teve sorte de possuir um número suficiente de fatores de proteção que a auxiliou a minimizar os efeitos
de tal histórico, como por exemplo: ter nascido em uma família de renda e escolaridade satisfatória, ter
crescido em uma comunidade de baixa vulnerabilidade, ter tido outros modelos adequados (professores,
colegas, etc). Esse fenômeno se chama resiliência: apesar de um histórico de maus-tratos, a pessoa
consegue se desenvolver e ser bem-sucedida na vida adulta – o que não significa que as cicatrizes dos
maus-tratos foram eliminadas da sua vida.
Aqui sugerimos que as pessoas que “apanharam” na infância tentem se lembrar: era bom apanhar? Você
aprendeu algo com isso? (Vale lembrar que medo não é sinônimo de respeito nem aprendizado). Então
por que fazer isso com seu filho(a), se existem outros métodos eficientes para educar sem o uso de
agressão física?
5) Um projeto de lei desse tipo não tem sentido, pois é de difícil fiscalização.
Assim como em outros países a implantação foi possível, no Brasil também pode ser. O processo pode ser
lento, mas com o apoio da lei, caso seja aprovada, bem como de campanhas de sensibilização – inclusive
para a denúncia de suspeitas de caso –e capacitação continuada dos profissionais do sistema jurídico, de
saúde, educação e segurança pública, a mudança cultural poderá ser observada e a fiscalização fará parte
do cotidiano de todos.
6) Com o problema da superlotação das cadeias, o que será feito se essa lei for colocar todos os pais e
responsáveis na cadeia por baterem em seus filhos?

A lei não tem como objetivo condenar ou perseguir os pais e responsáveis, mesmo porque a maioria
dos pais brasileiros ainda afirma usar o castigo corporal como prática disciplinar. A lei visa melhorar a
qualidade das estruturas de apoio e atenção aos pais para que possam educar seus filhos de forma não
violenta, bem como estimular políticas públicas como programas de capacitação a pais para orientação
sobre práticas educativas positivas.
7) A mídia traz informação necessária sobre o Projeto de Lei.
A mídia tem um papel importante na divulgação de leis e projetos de leis, quando promove debates
e discussões, informando a população e auxiliando a desmistificar conceitos propagados pelo senso
comum, como os descritos anteriormente. Por outro lado, uma mídia que não se pauta em evidências,
que não busca informação com especialistas e pesquisadores da área, pode contribuir com a propagação
de conceitos inadequados, reforçando-os ainda mais. Um exemplo disso seria o artigo recente publicado
na Veja online por Rodrigo Constantino[3], dizendo que os autores do PL em questão “São filhotes
de Skinner, os “educadores” sociais que vão impor, de cima para baixo, as regras da “boa” educação”.
Tal visão pejorativa de B. F. Skinner é no mínimo anacrônica, pois ainda que o jornalista não seja
um defensor do mesmo, é inegável a contribuição desse psicólogo e pensador americano para o que
sabemos sobre a aprendizagem humana, educação à distância e psicoterapia (comportamental e
cognitivo-comportamental).
É verdade que Skinner (1953/2003) pontuou as desvantagens do uso da punição:
“O uso da força como um tipo de controle tem desvantagens óbvias. Geralmente requer a atenção
contínua do controlador (…). Gera fortes disposições emocionais para contra-atacar. Não pode ser
aplicada a todas as formas de comportamento; as algemas restringem parte da fúria de um homem,
mas não toda. Não é eficaz sobre o comportamento no nível privado, como se sugere ao dizer que
não se pode aprisionar os pensamentos de um homem. (…)” (p.345).
Assim, acreditamos que o propósito de tais autores do PL não é “impor de cima para baixo as regras
da boa educação”, mas sim estabelecer diretrizes sobre o modo de disciplinar as crianças com base em
pesquisas científicas. A prova que a discussão dessa lei é difícil – e não está sendo imposta – está no
tempo em que tramita no Congresso: desde 2003.
8) É melhor que meu/minha filho(a) apanhe hoje de mim do que no futuro da polícia.
De acordo com a literatura, atos infracionais de jovens estão associados a maus-tratos na infância e não
o contrário, ou seja: um adolescente terá mais chances de apanhar da polícia por um delito se seus pais
o tiverem disciplinado com agressões físicas.
9) Qual seria a maneira de educar as crianças, senão com tapas, palmadas, etc?
A resposta é complexa, pois o que os pais e mães pensam a respeito dos comportamentos de
seus filhos (metaparentagem), bem como a forma como se relacionam com eles, influenciam
sobremaneira a forma como irão ou não se engajar em práticas educativas que possam promover o
desenvolvimento saudável de seus filhos. A parentagem positiva envolve práticas parentais que quando
utilizadas, diminuem a probabilidade dos filhos se engajarem em comportamentos inadequados.

Um exemplo de prática parental positiva seria valorizar os comportamentos adequados, e isso não significa dar presentes ou outros objetos, mas sim utilizar de elogios, atenção (olhar nos olhos da criança enquanto ela fala com você), afeto, etc. quando estiverem se comportando de maneira correta. Assim, consegue-se evitar que a criança se comporte de maneira inadequada como forma de chamar a atenção, o que
frequentemente acontece. Para isso, é importante estar atento ao que acontece antes dos comportamentos
da criança (antecedentes), o comportamento em si, a fim de modelar e praticá-lo repetidas vezes; bem
como às consequências de tal comportamento. Existe uma vasta literatura referente a pesquisas baseadas
em evidências sobre como educar os filhos de maneira adequada, é só ter interesse e força de vontade para
aplicar.
Agora nós temos uma pergunta:
Será que, se esse projeto virar mesmo lei, será respeitado de fato?
Bem, o Brasil é o país das leis. Todos sabemos que muitas leis aprovadas e promulgadas ficaram só no papel.
Nesse sentido, é importante que a aprovação sirva de estímulo para que sejam desenvolvidos programas
universais de capacitação de pais sobre como educar seus filhos sem o uso da violência, como foi observado
em outros países que adotaram leis nesse sentido e conseguiram obter mudanças para uma cultura de paz.
Um exemplo de programa universal é o “ACT”, desenvolvido pela Associação Americana de Psicologia, e
sua versão adaptada para o Brasil está sendo avaliada por duas Universidades brasileiras (UFSCAR/Laprev
e USP-Ribeirão Preto). Tal programa visa auxiliar os pais por meio da discussão de temas relacionados
à infância e desenvolvimento infantil, como lidar com comportamentos inadequados de seus filhos,
utilizando-se de estratégias de parentagem positiva.
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