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RESUMO

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, houve a materialização do Estado Democrático de Direito, que consolidou os direitos

fundamentais e sociais, preconizando, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. Nesse compasso, todos, sem exceção, são sujeitos de direitos e obrigações. Assim, surgiu a

doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, pessoas mais vulneráveis e propensas a sofrer todo tipo de violência. Diante dos números preocupantes de violência

física e psicológica a que são submetidos as crianças e adolescentes, foram promulgados o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 e posteriormente a Lei nº 13.010 em

2014, mais conhecida como “Lei Menino Bernardo”. É uma lei polêmica e há resistência da sociedade diante do seu conteúdo, pois atinge diretamente a relação educacional

entre pai e filho, impondo limites no exercício do poder familiar (ou autoridade parental). Assim sendo, este projeto tem como objetivo geral atuar na interface do direito e da

psicologia na disseminação da Lei 13.010/2014 (“Lei Menino Bernardo”), referente às práticas educativas parentais. Propõe-se a divulgar, refletir e orientar pais de estudantes de

escolas do ensino fundamental do município de Passos-MG, sobre a Lei 13.010/2014, desconstruindo crenças e apresentando formas de educação não violentas. Outros

objetivos do projeto são estabelecer parcerias com as escolas públicas de ensino fundamental do município de Passos-MG, como rede de apoio à comunidade, no que tange às

responsabilidades e consequências sociais; conhecer e refletir as crenças de pais sobre violência intrafamiliar; refletir sobre as condutas reprováveis previstas na Lei 13.010/2014;

promover espaço de orientação sobre formas educativas não violentas; conduzir auto avaliação dos pais. Neste projeto alia-se a extensão à pesquisa teórica de temas

relacionados aos direitos infanto-juvenis e sua consequente proteção, bem como propicia o ensino à comunidade de técnicas não violentas de educação parental. A perspectiva

interdisciplinar no projeto se manifesta pela dupla abordagem da temática: jurídica e psicológica, sendo que há duas professoras das áreas citadas envolvidas na coordenação e

na execução das ações. O impacto na formação da estudante bolsista se dá na oportunidade de ampliação de sua formação teórica sobre a temática e também a humanista, ao

ter contato com a comunidade e compartilhar das suas dificuldades no exercício da educação parental. Procura-se, com o projeto, uma relação dialógica entre a universidade e a

comunidade, através de um debate com a mesma, despertando-lhe o interesse pela temática e provocando uma reflexão para possível reavaliação de crenças. A pesquisa

pretende trazer contribuição para as políticas públicas e o desenvolvimento no âmbito apenas local, pois a abrangência do projeto é limitada ao município de Passos-MG. Os

resultados colhidos poderão nortear futuros programas ou cursos de orientação para pais e responsáveis de crianças e adolescentes, no que tange à educação sem violência.

Com a conclusão do projeto pretende-se gerar resultados de qualidade, através de publicações específicas, para melhor compreensão do fenômeno da violência como prática

educativa parental e possível desconstrução de crenças que atrelam violência à educação parental. A metodologia utilizada incluiu pesquisa bibliográfica e análise documental de

questionários fornecidos nas palestras ministradas nas Escolas Públicas no Município de Passos/MG, e respondidos pelos pais de alunos, sendo esta a forma de participação da

comunidade. O método de amostragem compreende o delineamento definido pelo número de escolas existentes no município e aquelas que demonstraram interesse em

participar do projeto. O parâmetro levou em conta o número de escolas convidadas (21), sendo quatro (4) escolas o tamanho da amostragem. O procedimento para coleta e

análise dos dados é o quantitativo e a estratégia é através de questionários. A parte teórica do trabalho se baseou nas ideias, dentre outros, de Caio Mario da Silva Pereira; Maria

Berenice Dias e Silvio de Salvo Venosa, dentre outros. Concernente aos resultados parciais obtidos até o presente momento na pesquisa verificou-se que parte dos pais que

compareceram às palestras desconhecia a lei, sendo que, dos que conheciam a lei grande parte considera seu conteúdo atentatório à liberdade dos pais na educação dos filhos,

porém considera os castigos físicos excessivos desnecessários e concorda que os agressores devem ser punidos quando agem de tal forma. Conclui-se, ainda que de forma

incipiente, que ainda existe a cultura do bater para educar, ou uma associação de violência e prática educativa parental, mais prevalecente entre pessoas de nível escolar baixo.

Apurou-se também que há uma relação entre o uso da violência como prática educativa e a reprodução de modelos em que os próprios genitores foram criados. Assim a reflexão

sobre a temática é uma necessidade, visando desconstruir crenças e para que os direitos dos infantes sejam efetivamente protegidos.
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