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RESUMO

A Carta Magna de 1988 preconiza a dignidade da pessoa humana, surgindo a total proteção da criança e do adolescente, pessoas vulneráveis e mais propensas a sofrer 

violência. Para ampliar a proteção, posteriormente aprovou-se o ECA e mais recentemente a Lei nº 13.010/2014 (“Lei Menino Bernardo”). Este projeto tem como objetivo geral

atuar na interface do direito e da psicologia na disseminação da Lei 13.010/2014, 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,

através de palestras dialogadas e colheita de dados. O trabalho demonstra relevância por se referir à proteção de direitos fundamentais ligados ao desenvolvimento físico e

psicológico de crianças e adolescentes. Quanto à metodologia, 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 escolas o tamanho da

amostragem. O procedimento para coleta e análise dos dados é o quantitativo e a estratégia é através de questionários aos pais de alunos. A parte teórica se baseou nas ideias,

dentre outros, de  Pereira, Dias e Venosa. Os resultados parciais revelam que alguns pais desconhecem a lei. Dos que a conhecem, grande parte considera que o Estado

interfere indevidamente na família. Percebe-se que há uma associação de violência e educação parental mais prevalente entre pessoas de nível escolar mais 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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