
, 

FUNDACAO' G'ETObI:O ,'V;lI,RGAS 
' . . ' 

' . • .,1.~ • • . ~ 

. \ . '. :, 

',' ' INSJ~iV:r, O SUPEHIO~ DI: .... F~TÚDOS : E "P'ti'SQ'lJI 'S.ÀS · PSI·C·OSs'O'CIAIS 

ç E N T R'O, "O E, ,pC S~ G'RAD UA ç 1.\6 'EM P S,ItOLOG I A 

; C1 

. 

, 
.. ' . ' • " .. I . I I • ~ 1 . , 

':, 0. ' :PÁPfL :S-OCIAL- ,VA ' MUUIER ' E" O" " 
• • ": 'i' ! . , .' '. t.- 4:-.1:, ~." ":J," :'1,,,' ", 

.:.'·,VE-'S E NVO LVi MENTO 1JA ·~ PERS6fJAL t1JkDE I NFANTIL -. " '. . .. , ' 

. , , . 
.", , ;GI. ',' .' . ~ . ~ 

" lVF'rT.p TErXtIRA -CHAàAS', NOGUEIRA 

" . " \ : ; ... (' ", , .. \. D 'í: .~ 
.. ... I ~ ,~\. >; i ) ~ • J"." " 

, " 
. ~. " 

"'fê;v'/ trs OP'lC P\GP .. ~\ : I: : ' ' ;, ; 



FUNDAÇAO GETOLIO VARGAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS E PESQUISAS PSICOSSOCIAIS 

CENTRO DE POS~GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA 

o PAPE L SOCIAL VA MU LHER E O 

VESENVOLVIMENTO VA PERSONALIVAVE INFANTIL 

pOJt 

IVETTE TEIXEIRA CHAGAS NOGUEIRA 

Dissertação submetida como requisito parcial para 

obtenção do grau de 

MESTRE EM PS I CO LOG I A 

Rio de Janeiro, de 1984 



---

A m e.u!.> pa. .. ü; a. 

Aline., Aleio Fg~ And~êa. e. 

Ateio 



A 'G R 'AO E 'C I ME N 'T O S 

Ao querido Mestre, Professor ' ELIl 

ZER SCHNEIDER, pela generosa aco

lhida e incans~vel ~rientação des 

ta dissertação. 

~s minhas amigas MARIA LUCIA REM

BOWSKI CURTY e LEILA DUPRET MACHA 

DO pelo constante estimulo; MARIA 

' LUIZA LARQUt, cujo apoio e espiri 

to critico, "muitas vezes facili-

taram minhas decisões. 

~ bibTiotec~ria FLORIPES CASTILHO 

SALZANO pela atenciosa conferên-

cia das referências bibliogr~fi-

caso 

Aos colegas do ISOP e a todos os 

AMIGOS que, de alguma forma, con

tribuiram para, a realização deste 

tra6alho. 

A meu MARIDO pelo cuidado com que 

reviu os originais. 

- iv -



R E S U M O 

Este trabalho teve por objetivo o estudo de variáveis 

que convergem para o desenvolvimento da personalidade infantil. 

A conduta da mulher, em seu posicionamento frente -a 

família e ã sociedade, interferindo diretamente sobre a crian-

ça, e considerada primordial para análise do problema. 

o referencial teórico utilizado e social, sendo discu 

tido dentro do contexto da psicologia feminina e de sua situa--

ção sócio-jurídica; das relaç~es de estrutura e dinimica fami-

liares; da psicologia do desenvolvimento; e de fatores cultu--

ra1s envolvidos. 

Tratando-se de um estudo teórico, nao sao discutidas 

as proposiç~es em nível de constructo nem de hipóteses. Limita

se ao ní~el das variáveis, buscando deduç~es lógicas que liguem 

a coiscientização feminina das necessidades requeridas por seus 

diversos papeis com sua conduta. 

- v -



S U M M A ~ Y 

The objective of this paper has been the study of 

variables converging to infantile personality development. 

The woman behavior, at her position face to family 

and society, and bearing directly on the child, 1S considered 

as fundamental for problem analysis. 

Theoretical frame used was social, being this frame 

discussed within feminine psychology context and its social/ 

juridical situation, family structural relations and dynamics, 

development psychology, ánd cultural factors involved. 

Theoretical as it 1S, propositions at construct and 

hypotesis leveI are not discussed in this paper. The study 

is confined to variables leveI and to a search for lo~ical 

deductions that link feminine consciousness of the needs 

demanded by her several roles to her behavior. 

- vi -



Ve ~oda~ e~~a~ . bella~ y neli~e~ ~ien~ia~~ 

yo nada ~~, aunque qui~iena ~aben; 

pen~ digo ~iempne, pon expne~anme a~l, 

que me en~~en~no en ~ondi~iõn de 

~o ~aben nada, nuena de una 

pequena ~ien~ia: la dei amon: 

So~na~e~ (Pla~on, Teage~e~, 128) 
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I N T R O O U, ç A O 

o acelerado rítmo das mudanças sociais, em seus obje-

tivos, sistemas e contradições, cada vez mais afeta o processo 

educativo e a qualidade de vida. A capacidade parental de ad aR 

taçio, para acompanhar tal evo~uçio torna-se difícil, muitas ve 

zes ineficaz e 

"( ... 1 a meno~ ,que o homem po~~a ~ealiza~ uma adapta
çao nova e , o~iginal ao ~eu ambiente, tão ~apidamente 
quanto a ~ ua c.iê.nc.ia alte~a. e/~~ e ambiente, a no~~ a c.ui 
tu~o. e~tii em p e.~igo de. pe.~e.c.e."L. ( ... 1" (Rog e.~~ , 1973 -: 
p. 300 I . 

O conjunto das condutas do s adultos para com as crian 

ças demonstra o carãter global de uma cultura e dã origem a ex 

periências, satisfações e frustrações semelhantes em todos os 

seus membros. Estas formam uma IIpersonaliQade bãsica", portan-

to culturalmente estabelecida, e que 

"( ... ) se manifesta por um certo tipo de vida sobre o 
qual os indivíduos elaboram os aspectos de suas vari
antes singulares" (Kardiner, apud Filloux, p. 71). 

Sob este enfoque, o estudo do desenvolvimento da per-

sonalidade está essencialmente ligado às práticas de socializa-

'- aos metodos educat~vos e cuidados da criança. Isto nos le-çao, 
, -

va a análise funcional da atuaçio materna, atraves de construc-

tos teóricos desenvolvidos na psicologia contemporânea. Esse es 

tudo e ressaltado por Levy (1943): 

"( ... 116 human behavio~ l~ in6lue.nc.ed ~o ma~kedly by 



" " 

ma.teJtn.a.t 
é,tudlj 06 
mothen'-6 

a.Ltit ud e-6 

ma. n. a.-6 a. 
in.6.tuen.c.e 

then. -6uJte.t1j the " mO-6t impoJtta.n.t 
-6oc.ia..t bein.g i-6 a. -6tudlj 06 hi-6 

2. 

on. hl-6 ea.Jt.t1j .ti6e" (op. c.it., p.4J. 

No cumprimento da~ tarefas que lhe sao atribuidas co-

mo organizadora do meio e defensora da vida do filho, cada mu-

lher , desempenha-se de acordo com as bagagens cultural e psicoló 

gica que lhe sao próprias. bs eventos de sua vida particular , 

em interaçio com as condiç~es ambientais, refletem-se nos m~to-

do~ e t~cnicas que adota na cr1açao infantil; assim como nas a-

titudes que assume para com os mesmos. Desta forma, as lacunas 

e preconceitos de sua educaçio aparecem em seu comportamento e, 

al~m de influirem sobre a personalidade em desenvolvimento, se-

rão reproduzidos pela nova geraçio adulta. 

Dentre as outras variaveis de importância para o a-

prendizado "social, estão as condiç~es estruturais (composiçio) 

e dinâmisas (qualidade do processo) da familia. sio condiç~es 

que afetam a funçio parental, cujo peso recai, muitas vezes, 50 

bre apenas um dos genitores, ou algu~m que os substitua. 

Especialmente nos me10S menos desenvolvidos e caren-

tes de informação ~, geralmente, a mie quem se vê sozinha com as 

funções de criar e educa~ a prole, quando às vezes, ela própria 

necessita de proteçio, amparo e desenvol"vimento. Mesmo nos gra~ 

des centros urbanos, ainda ~ surpreendente o n~mero de mulheres 

que, desconhecendo as funç~es de seu corpo, concepçao, gestaçao 

e part6, geralmente ignoram tamb~m tudo o que diz respeito as 

responsabilidades e tarefas de criaçao dos filhos. Dessa forma, 

sao comuns os nascimentos indesejados, maternidade irresponsa-

vel, abandono e ate abortos criminosos compondo um quadro de aI 



3. 

to risco para o indivíduo e a sociedade. 

R'essalta, ainda, o fato de que a ausenc~a de suporte 

parental, em qualquer de seus aspectos de proteção e formação, 

contribui para as condições circulares de pobréza, ignorância, 

promiscuidade, marginalidade, doença e rebaixamento progressivo 

dos ,padrões de qualidade de vida. Assim sendo, o estudo da ma-

ternagem e seus efeitos sobre o desenvolvimento infantil impli

ca tanto numa abordagem te6rica sobre a exist~ncia física infan 

til, com suas tend~ncias herdadas, probabilísticas maturacio-

na~s e emocionais quanto numa aprox~maçao aos fatores que dizem 

respeito , ã mulher-mãe e sua situação dentro do contexto 

ar, social e legal em que deve atuar. 

famili 

Procurou-s e seguir no trabalho um esquema logico, es

tr~turado de acordo c om a rede nomo16gica, apresentado no Ane 

xo 1 (pâg. ' 138). 



CAPITULO . I 

ESTRUTURA E FUNÇOES FAMILIARES NUMA SOCIEDADE EM 

CONSTANTE MUDANÇA 

4 . 

"Si de..6de. e.l mome.nto .e.n que. nac.e., e.t nin.o no e..6,ta Ito"
de.ado de.t amolt ge.nuino de. .6U.6 padlte..6, .6i .6U atm0.66e.ha 
6amitialt y .6oc.iat no te. bltindan t~ ate.nc.iõn y tO.6 c.ui 
dado.6 .6ol1c.ito.6 que. un be.be. lte.quie.lt~ e.ntonc.e..6 he.mo.6 -
de. pagalt nue..ótlto 6 Ita. c. a.6 o 6lte.n.:te. a .ta pltÕ x,tma 9 e.ne.lta-
c.iõn at te.ne.1t ~ue. vivilt e.n un mundo de..6gaJtltado pOIt 
e.t mie.do y e.l odio" (Guntltip, 1971, p. 118). 

Especialistas de vários ramos das ciências -humanas sao 

acordes quan to is grand e ~ tran sformaç;es por que passa nossa so 

~iedade ocidenta l. Se ã Psicologia, co mo disciplina, nao per-
. ' 

tence a tarefa de modi ficar a estruturada sociedade, a ela ca-

be procurar saber 

-Esta nao 

"c.ômo y de. que. mane.lta e.t me.dio (inte.ltno ye.xte.ltno) 
in6.tuye. .6oblte. ta pe.lt.6oHatidad" (Ma.6ana, 1"970). 

depende .do simples desabrochar de potencialidades e fa 

· tores intrínsecos a cada um. Pode-se mesmo dizer que ela seria 

~ 

a semente que, para germinar, precisa de um terreno e condições 

climiticas que a alimintem. Tais seriam os fatores extrínsecos 

a , ela, desempenhados pelo meio circundante: ambiente físico,h~ 

mano e afetivo da família. Tampouco seus fatores intrínsecos, 

o meio interno composto pela bagagem biológica e hereditãria,são 

suficientes para propiciar o pleno desenvolvimento pois, 

"nio e. ape.na.6 que..6tio de. um pltoc.e..6.60 de. c.lte..6c.ime.nto i 
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ne~ente ou he~dado; ne ce~ 6ita al~m di~~o de uma mZni
ma p~ovi~~o ambientdl e ~elacLona-6e a todo o imen~o 
tema do indivZduo a de~ loc a~-~e da dependência no ~en 
tido da independênc.ia" (OJinnLc.ott, 1975, p. 2 O 3) • 

Assim sendo, qua~squer modificações no sistema ecologico que n~ 

tre o indivíduo, alteram o paradigma vigente de"ideal familiar" 

e leva a formas desviantes, co~ influ~ncias distintas sobre o 

meio interno. Surgem então, ques tionamentos, varios e necessa-

rios: sera ~sso normal? sera valido? desejav e l? aonde nos 

levara? 

Tais perguntas focalizam comportament os sociais, as-

s~m como elementos socioculturais e emocionais que deve m ser T~ 

~valiados, para acompanhar os novos conh e cimentos e necessida-~ 

des dos sistemas ~olítico, econ~mico e a~iQlõgico. Assim, no e~ 

tudo do desenvolvimento infantil, torna-se imprescindível ex ami-

nar o problema dentro dos contextos situacionais e teoricos en-

volvidos. 

1.1 - FAMTLIA: CONCEITUAÇAO 

"fl vivi~ ~e a~emeja 
ciôn de la vida a un 
pena6 hemo~ divi6ado 
106 que 6 o b~evienen" 
4 O} • 

a una vigLf.ia enem(1_~a, la dLL~a
dZa, po~ a6Z deci~, en el que a
la luz, pa~amo~ la con6igna a 
(Ant-I60nte.. D~ la Conco~dia, 6~ag, 

Família e um termo que assume significados diversos,s~ 

gundo o ramo das ci~ncias a que se reporta. Mesmo quando se r~ 

fere aos arranjes humanos pode basear-se nas complexas varieda-
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des de tipos mat~imoniais que as definem, . ou em estruturas que 

independem das funções sexuais ou de procr~açao, implícitas · no 

s·istema de tipo "família conjugal". Es te s is tema é bas eado nos 

laços de matrimônio, como ~e ralmente acontece em nossa cultura, 

o que nos leva ã tendência de generalizar o conceito para a for 

ma que nos é reconhecida. " Entretanto, existem grupos étnicos em 

que a composição pai-mãe-filhos e desconhecida, po~s a partici-

-paçao direta do pa~ nao e compre.endida. Nesses casoa, chamados 

de · "tipo consan guíneo", o pa~ nao e responsável pelos próprios 

filhos e, s~m, p e lo s de sua ~rma. D e s t a f o rma, a f a m í 1 i a n a o e 

baseada nas rel aç ões sexua~s e nao depende do pai. Essa pater-

nidade cultural seria a v e rsão psicanalítica em defesa do prin-

cípio da univers a lidade do Complexo de Edipo, cont e stado por Ma 

linowski com o caso ac~ma. 

"Aparenteme nte", diz Kessin g (1961, p. 418) 

rIa ún.ic.a de.nin.ição un.ive.Jz...6ai de. nam'z.ti a. ~ a de. um gJz..u 
po que. c.uida da.6 c.Jz..ian.ça.6 'e. .the..6 pJz..opoJz..c.ion.a uma. .6it~ 
ação". 

E continua, citando Goldenweiser: 

rIa. namliia ~ O pon.to de. tJz..a.n..6ne.Jz..ê:n.c.ia da c.uituJz..a ( •.• l 
uma pon.te. e.n.tJz..e. dua..6 ge.Jz..açõe..6" • 

. -Estas duas propos~çoes, apresentadas em conjunto pelo mesmo au-

tor, e · aparentemente com igual significado, podem, porem, con-

ter diferenças subjacentes que as ~iferenciam. Na primeira, e 

imprescindível a presença e o cui~ado infantis; na segunda, a 
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ligação entre grupos de faixas etárias diversas, levando a con-

tinuação das práticas culturais, permite urea ampliação con c ei--

tual, uma vez que pode implicar em situaçoes proprias da chama-

da famíli~ e x tensa, unida, múltipla, ou outras formas familia-

res distintas do modelo nuclear. Nestas condiçõ e s, parentes, a 

fins e agre g ados podem estabelecer condições de convivência, de 

aco~do com regras de comportamento e determinação de pap~is es-

pecíficos p a ra cada membro. Atualment e , em especial nos p a íses 

em desenvolvimento, as condições socio-e conomicas têm levado -,a 

organização de "grupos áomiciliares". são instituiçoes or g ani 

zadas para a vida em comu m, divisão d e despesas e mútua prote--

çao, em que o cerne da o r ganiz a ção soci a l já não ~ necessaria--

mente o parentesco ~u a educaçã~ inf a ntll. Compõem aSRim, uma 

"comunidad e em que sao, ou se consideram, 
4' 

consangUl.neos uns 

d ' lI (L' H 510) (*). os outros l.ma,. e Barroso, G., ,p. . 

Do ponto de vista do Direito da 1amília, porem, tais 

agrupamentos nao sao estrutu r ações familiares uma vez que, em 

sua constituição, nao existe a figura do fiiho. Nem mesmo na--

queles casos em que existe o casal, ainda não há uma família e 

s 'im um "alicerce" de família: a família nasce com o nascimento 

do primeiro filhb e, em sua expressão mais lata, e o "conjunto 

de pessoas que advem do mesmo tronco" (Cunha, 1983). 

Diante de tal varieda~e e am~iguidade de sentidos, aI 

guns estudiosos sugerl.ram a supressão do termo "família" do vo 

cabulãrio ' científico (Keesing, V. 2, p. 406). Entretanto, a con 

ceituação que aqul. se faz necessária ê aquela em que se consid~ 

ra a aprendizagem primária do homem e ê a mal.S primitiva de to-

(*) Peque~o Vicio~â~io B~a~ilei~o da LZ~qua Po~~ugue~a. 
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das as associações. Por isso mesmo e o grupo social que tem 

mal.or capacidade para influenciar seus membros~ no desempenho 

das atividades e pap~is de cada um. 

Todos estes fat6s comprovam a necessidade de situar a 

dequadament e o conceito dentro do contexto cultural -em que e 

trabalhado e segundo os objetivos visados. Desta forma, a defi 

nição de Pichon-Riviere (1971, p. 193) satisfaz aos proposi-

tos deste trabalho: 

"la 6amilia eo mo e~~nuetuna ~oei~l b~~iea, que ~e eon 
6iguna pon el i ntenjuego de nole~ di6eneneiado~ (pa~ 
dne, madne, hijo) ( ... ) " e~ el modelo natunal de la ~i 
~uaeio n de. iH-te.naeio n gnupal". 

Neste sentido, continua P. Riviere, a familia 

-"eoYl.~~itu!:fe .ta unidad indi~pen~a.ble de toda onganiza
eion ~oeial ( ... ), pnove.e el ma4eo adeeuado pana la 
de6inieion !:f eon~envaeion de la~ dl6en e neia~ humana~, 
dando 60nma objetiva a lo~ nole~ di~~intivo~, peno mu 
tuamen~e vineulado~ dei padne, d~ la madne !:f del hij~, 
que eon~titu!:fen lo~ nole"~ bá~ieo~ e.n toda~ la~ eultu 
!La;.," (I biden) . 

Assim, a família so funciona adequadamente, configu--

ra~do uma vida normal para seus membros, se as diferenças indi-

viduais forem " consideradas na interielação dos tr~s pap~is bás! 

coso Desta forma, a família, como grupo primário, é o palco em 

que se desehv~lve o roteiro bãsico da personalidade. Esta e,e~ 

tão, moldãda sobre a herança individual atrav~s de mecanismos vã 

rios. são regras e sanções, positivas e negativas, al~m de di-

versas modalidades de influ~ncia e controle que compõem o amplo 

processo de socialização da criança, ditando-lhe as condutas cul 
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turalmente aceitáveis. 

1.2 - ESTRUTURA E FUNÇOES FAMILIARES 

"We. mu.6.t .took 60fT.. .the. .6ame. .60fT...t 06 pfT..oc.e..6.6 -<..n a.t.t 
6ie.Ld.6 06 na.tUfT..a.t phe.nome.na ( ••• ) We. migh.t e.xpe.c..t 
~o 6ind th e. .6ame. .60fT...t 06 .taw.6 at WOfT..k in .the. 6.tfT..UC.tu
fT..e. 06 c.fT..y.6.ta.t a.6 in .the. .6.tfT..uc..tUfT..e. 06 .6oc.ie..ty (, .• ) 

. (Ba.te..6on, apu~ Ho66man, p. 37). 

No "entrejogo de papéis" diferenciados dentro do gru-

po familiar, tornam corpo as funções da família corno um todo, e 

as funções específicas de cada membro. As leis que regulam a 

coesio das partes formadoras da estrutura total permitem uma fI e 

xibilidade adaptativa, segundo as necessidad~individuais.Po-

de-se mesmo considerar qu e cada elemento é parte de um "organi~ 

mo ,familiar vivente" que funciona corno urna unidade diriimica com 

posta por subunidades complementares. 

As carências e dificuldades de urna só pessoa dentro 

do sistema são capazes de movimentar forças, para restaurar seu 

equilíbrio. Ackerman (1969), cujo trabalho impulsionou a nova 

política terapêutica deinclusio do contexto familiar no trata-

mento da ' desordem psiquiátrica, explica: 

"e.xi.6.te. uma ana.togla ~.ti.t e.n.tfT..e. .ta.6 pfT..opfT..ie.dade..6 ofT..ga 
nZ.6mic.a.6 de..t indivZduo y . .tO.6 fT..a.6go.6 vi.t~.te..6 de. vidi 
6ami.tiafT.., pue..6 amba.6 e.ntidade..6 .6e. c.afT..ac..te.fT..izan pOfT.. 
una in.te.fT..de.pe.nde.nc.ia de. la.6 pafT..te..6 y una e..6pe.c.ia.tiza
c.iõn de. .ta.6 6unc.ione..6" (Op. c.i.t., p. 73). 

Entretanto, nota ele que a ma10r das diferenças existentes en-
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tre os dois tipos de organismo ê a finitude física do individuo 

pela morte do corpo, enquanto a família continua V1va através 

das gerações. Desta forma, é o berço do "corpo e da mente in-

fantis", servindo ã continuidade biológica do homem enquanto lhe 

di segurança, proteçao e lhe transmite os va16res e ideologias 

da sociedade em que deve viver. Assim sendo, as funções bisi--

cas da família obedecem ã di ·cotomia "sobrevivência-socialização" 

constituinte dos vetores que, através di educação, buscam a me-

ta · ~ltima da espécie: a maturidade plena. Esta so e alcança-

da quando o indivíduo adulto atinge 

"-6 a c.apac.Lte. maximale.. dal1-6 le..-6 
laque..lle.. il appantie..nt, d'agin 
double..-but: 

limite..-6 de.. l'e..-6p~c.e.. 
pan lui-même dan-6 

-a 
u.n 

- -6e.. nounnin, -6e.. pnote..ge..n, poun~uivne.. le.. pe..n6e..c.tion
ne..me..nt de.. -6e..-6 moye..n~ d'ac.tion-6; 
nounnin, pnote..ge..n, c.ont~ibue..n au 
d'individu-6 qui lui -6ont c.on6iê.-6" 

dêve...toppe.me..nt 
(Be..ngie..n, 1971) 

o ser humano, diz Ackerman (19.69), é realmente um "a-

nimal familiar", pois o bebê em nos;a es~écie não pode sobrevi-

ver por S.1 mesmo. Até sua alimentação, ambora especificamente 

propiciada pela mãe, lhe ê fornecida em função tanto dos pais, 

quanto do grupo familiar. Entretanto, representa muito mais, u-

ma vez que 

"La 6amZ.tia e..-6 un plan unive..n-6al de.. vida. E-6 la uni-
dad de.. c.ne..eime..nto y.ta e..xpe..nie..nc.ia de.. la ne..alizac.i5n 
y de..l 6nac.a-6o, E-6 tambie..n .ta u.nidad de.. la 6a.tud y .ta 
e..n6e..nme..dad" (Op. c.it., p. 731. 

A estrutura familiar sustenta-se pela flexibilidade de 

seus membros em superar suas naturais crises evolutivas, atra--
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vês da adaptação ' às mudanças Ackerman (1969) compara as cr1 

ses desenvolvimentai? da família com o processo de crescimento 

em períodos de germinação, desenvolvimento, ida--

des e ate morte. Sua estrutura varia de acordo com as etapas de 

seu desenvolvimento. Assim, pode-se dizer qu~ ela ê uma duran 

te o período de criação dos filhos, outra quando eles entram na 

puberdade, enquanto os pais estão ficando ma1S maduros; outra 

ainda nos per iodos em que cada filho segue seu rumo e os 

envelhecem ou algum , deies morre. Durante o processo evolutivo, 

novo equilíbrio deve ser estabelecido em cada crise ou mudanç a . 

Combinando tal ponto de vista d e senvolvimental com a 

opinião de Winnicott (1978, p. 27) sobre o indivíduo pode~se di 

zer entao que saúde familiar e 

"a matu~ldade que eo~~e~ponde ~ matu~ldade p~5p~la da 
'idade da namI,e.la". 

Tal proposição implica na passagem efetivamente objetivada da 

socialização primiria, experimentada e desenvolvida na infincia, 

para a socialização secundiria, "que introduz um indivíduo já s~ 

cializado em novos setores do mundo objetivo de sua sociedade" 

(Berger e Luckman, 1976) ~ Nas brincadeiras do beb~ consigo mes 

mo, nos jogos infantis e tarefas escolaies ou domesticas, no 

treinamento artístico ou desportivo, ate chegar às condições de 

trabalho independente, va1-se consolidando a socialização. No 

aprendizado das relações f~miliares, aSS1m como nas atividades 

produtivas e recreativas vao-se erigindo as bases do relacio-

namento social e sentimental, preparando para a formação de rio-
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va família. Vai sendo ass~m concluída a socializaçio p~imiria 

e consolidando-s e a secundária. Para Berger e Luckman (op.cit.) 

aquela só se faz possível através do relacionamento emocional 

permitido pela identificaçi~ com os outros significativos", ' que 

"filtr am" o mundo social para a criança. E esse processo ape-

nas se conclui quando 

( •.• ) "o c.o nc. e?- ,Lto do O u-tILO 9 e?-ne?-lLaLtzado (e?- tudo q uan-' 
-to o ac.ompanhaJ boi e?-~-tabe?-le?-c.ido, na c.on~c.iênc.ia do 
indivIduo" (Ib ,<" d' l p. 184)" e. aI " e.~:ta be?-le.c. e.u uma -'te. 
laç~o ~im~-tlLic.a e.ntlLe. a ne.alidade. obje?--tiva" (aquilo -
qUe?- ~ lLe.al Ó olL,l do ~ uj e?-i-to) "e?- a lLe.alidade?- ~ ub j e?--tiva 1/ 

(o que. ~ lLe?-al de_n-tlLo do me?-~mo) (Ib id ., p. 179). 

A soci a lizaçio secundária tem rer~ç i o com a interiori 

zaçio do conhecimento de funç~es específicas, é constituída de 

"realidades parciais em contraste éom o mundo básico adquirido 

• •• - • - •• 1 na ~nter~or~zaç ao pr~mar~a . Se em algum momento ocor rer uma 

descontinuidade do processo, tarito por fa~ha do 'socializando', 

ou dos elementos socializadores; toda a esttutura familiar é a-

fetada. Assegura Ackerman (1969): 

"onde. ólLac.a~~a. a ~oc.ia.liza..ç~o ólLac.a~~a o pape?-l PlLinc.i 
pal da {JamIlia, i~-to ~, a qualidade?- humana de. /je_ u~ mem 
blLo~" (Op. c.J..-t., p. 73), 

o que permite o aparecimento de .qualquer dos - . 
var~os tipos de 

perturbaç~o do desempenho social ' (delinqU~ncia, abuso de drogas, 

e t c) . At~ a doença mental já não é hoje considerada pertinente 

ao indivíduo, mas como patologia da uiidade básica da estrutura 

social, isto , é, da família. Já Pichon-Rivi~re (1971) vinha in-

sistindo: 
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"E~ pana mI, y hace m~~ de 20 a~o~ que lo ven~o ~o~te 
n~endo, el en6enmo mental e~ el ponta voz de la anóie 
dad y con6licto~ dei gnupo inmed~ato, e~ decin,del 
giwpo 6amilian". ' (Op. w., p. 65) • 

Para esse autor, 
~ . 

a emergenc1a de uma neurose ou psic~ 

se demonstra que um membro da família, na tentativa de preser-

var ,sua unidade, assume um novo papel, isto ~, o de depositirio 

de seus conflitos e ansi e dades globais. Quando existe no grupo 

familiar uma boa rede de comunicaçio, cada elemento desempenha-

se adequadamente nas tar ef as próprias de seu papel. 

"( ... ) peno con un gAadó de pla~t~cidad tal, que le 
penmite a~umin otno~ no l e~ 6uncionale~ ( ... ) y ~u e
quilIbnio '~e logna cual1.do la comlú1icac~õn e~ abienta 
y 6unciona en ~ultiple~ dineccion e~, con6igunando una 
e~p~nal de nealimentaciõn" (Ibidem, p. 210-209). 

Murray Bowen (apud Hoffman, 1982), um dos pioneiros 

da terapia familiar, em cuidadoio trabalho ' com famílias de es-

quizofr~nicos, concluiu que as ~võs de um e~quizofr~nico podem 

ser relativamente maduros, mas um de seus filhos, que permane--

ceu imaturamente ligado - -a mae, ma1s tarde procurou uma esposa 

tambem imatura, gerando uma cr1ança que com ela se tornou S1m--

bi~~ica e, em decorr~ncia, esquizofr~nica. A. impor t ânc i a de 

seus estudos qeve-se, em especial, 'ã compreensio da possibili-

dade de transmissão e degeneraçã.o das perturbações emocionais ~ 

traves das gerações. 

Desta forma, o clima relacio~al, os modos de resolver 

os conflitos decorrem do nível de sanidade familiar e, simulta-

neamente, dão origem aos padrões de saudeou patologia de seus 
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membros. Tais padr~es podem ser apreendidos atraves do cumpri

mento das tarefas especificas dos estigios ~e desenvolvimento da 

familia e da dinimica que · os orienta. 

As cr1ses que a familia enfrenta na seqU~ncia normal 

de seu ciclo vital, portanto, previstas, aliam-se outras decor

rentes de situ aç ~es individuais imprevistas e que a podem afe

tar como grupo. 

A familia, como um sistema social, tem peculiaridades 

que a caracteri zam como tal. Zimmerman (1980, p. 196) aprese~ 

ta quatro dess as propriedades, identificadas por Reuben Hill que 

permitem assim compreend ~r suas funç~es e . a interface que man~ 

tem com o grupo social mais amplo. Dizem ~espeito: 

1) às tarefas e funç~es que procuram suprir as neces

sidades de seus membros e do ambiente; 

2) ao interrelacionamento e posicionamento de cada um, 

ou interdepend~ncia dos compon e ntes da estrutura fa 

miliar; 

3) à manutenç~o dos limites que a distinguem de ou

tras associaç~es do meio e que incluem a noç~o de 

autonomia e independência dos grupos exteriores a 

ela; 

4) à busca do equilíbrio que assegure a viabilidade do 

sistema. 

Dentre os fatores de mudança que atingiram a familia 

moderna, foi da maior importincia a entrada da mulher na força 
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de trabalho, fora do lar. Esse fato tornou-se uma necessidade, 

especialmente a partir da 11 Grande ~uerra, para compl eme ntaçio 

do orçamento dom~stico e at~ total manutençio familiar. DaI sur 

giram novos problemas e modos de conviver com os mesmos, espe-

cialmente no que diz respeito a compensaçao das funções exerci~ 

das pela mulher, no lar. Dentre estas, as mais importantes r~ 

ferem-se ao atendimento das necessidad es infantis durante o pe-

rIodo em que a mie trabalha fora. Mui tas vez e s, a f am í 1 i a en-

contra formas de atender aos requisito s de cada situaçio, pOl.S 

"modela Of.:, :t-tpOf.:, de pef.:,f.:,Oa6 que ne.c.ef.:,f.:,-t:ta palta leva/t 
a. c.abo f.:, uaf.:, óunçõef.:,. Of.:, membltof.:" pOIt f.:,ua v ez , gltav~ 
:tam f.:,oblte a óam1l-ta, olt-ten:tando-a palta a f.:,atif.:,6açao
de f.:,euf.:, obje:t-tvof.:, pef.:,f.:,Oa-t.6" (Ac.k.e/tman, 1969, p~ 74 ). 

Entretanto,nem sempre ela tem condições adaptativas 

para, por si / mesma, atender i provisio de meios e cuidados l.n-

fantis . . . Nesses casos, cada vez mal.S, a sociedade ~ chamada a 

intervir e a participar com a criaçao de outra s instituições 

tais como unidades de atendimen~o i saúde, cr eches , escolas, ccn 

tros de açao comunitária, de atividades artísticas etc. 

Ao mesmo tempo em que a mao de obra feminina se deslo 

cava para fora do âmbito "familiar, seja por necessidade econômi.. 

ca, ou de realizaçio pessoal, surgiram outros fatores que -vem 

atingindo a família: a liberação sexual da mulher com a políti 

ca de separáçio das funções procriativas e se x ual.S; problemas do 

~bor~o, div6rcio, abuso de aIcool e d~ogas, aumento da crimina-

lidade infantil etc. são todos problemas que sugerem desagreg~ 

ção da família, pelo menos nos termos tradicionais. 
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Apesar de tudo e das observações de autores que a con 

sideram um anacron1smo, instituiçio em decad~ncia, outros estu-

diosos lembram pontos importantes a considerar. 

Zimmerman (1980, p. 196) mostr~ que "a ma10r parte 

dos cuidados psicoló g icos, sociais e de ajuda financeira são pr~ 

vidos pela fami1ia a seus membros, e nao por instituições e x teE 

nas. Mostra também dados de ampla pesquisa 
~ . 

econom1ca efetuada 

por Scott Burns que corr oboram a importincia da familia nesse 

campo. o que importa co ns iderar ê que os papeis vitais de cada 

membro da familia só adquirem significado dentro da própria fa-

mília e sua cultura. Assi m se~do~ o que os mantem como unidade 

dinimica e o principio da partitipação ~ cooperaçao. Desta for 

ma, mesmo co m mudança de objetivos e composição familiar, hi e-

vid~nci~s de que suas funções bisicas continuam voltadas para 

as necessidades individuais dos elementos que a compoem c do 

grupo corno uma instituição únic~. Assim s~ndo, importa que a 

família encontre condições de enfrentar as var1açoes e mudan--

ças que a possam atingir, p01S sua " "sobreviv~ncia se apóia em 

sua capacidade de adaptar-se com flexibilidade a um meio em mu-

dança" (Ackerman, 1969, p. 74). 

A respeito, ainda, da co~posição familiar, cumpre le~ 

brar que as mudanças que aí ocorrem são, geralmente, determina-

das por contingências sociais. Nossos comportamentos, corno bem 

mostra Cogswell (1975) sao, em parte, orientados por rui tos que 

~u1am,julgam e os racionalizam. Deles necessitamos, mas a V1-

da cotidiana não atinge completamente o ideal que formamos. Qua~ 

do um mito perde sua força, novas imagens começam a surgir. ~ 
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o caso da "família ideal" e o aparecimento das chamadas "formas 

dissid e ntes". 

"We. .6hould no:t e.xpe.c.:t :to e.Ltm-<-na:te. my:th-6 e.n:titr..e.ly; 
tr..a:thetr.., ptr..e.val e. n:t my:th-6 .6hould be. abandone.d and 
tr..e.plac.e.d wi:th new one-6 a:t :thO-6e. poin:t, in hi-6:totr..y 
whe.n ne.w c.itr..c.un-6:tance.-6 and e.v e. n:t-6 tr..e.nde.tr..:too gtr..e.a:t a 
btr..e.ac.k be:twee.n aptr..oxima:tio n and a:t:tainme.n:t, whe.n 
ac.:tual be.haviotr.. de. via:te-6 :too 6atr.. 6tr..om ptr..evalen:t 
my:th-6, and wh e. n ntw vie.w.6 06 ~eali:ty .6e.e.~ motr..e. tr..ele 
v a n:t " (C o g.6 W e.ll , 1 9 7 5, P • 39 1 ) • 

o surgimento de formas experimentais de família, como 

comunas, casamentos g rupais ou abertos e de pares homossexuais, 

vem su ger ir conforme Cogswell, a qualidade mítica da família 

nuclear. Para muitos autores, esses tipos de família sao os 

"dissi d e n tes". Já para a referida p e squisadora, esse termo re-

fere-s ~ tamb~m a todas as compos1ço e s al~m das que incluem ape-

nas o pai mantenedor, a mulher que s e ocupa da vida doméstica 

e os fil~os menor e s (mito ocidental da família ideal). Nessas 

cond{ç~es, devem ser incluídos também aqueles casos em que e x i~ 

te apenas um dos genitores como responsável pela prole, geral-

mente, a mae; em que uma ou as duas partes do casal ~ casada 

miis de uma vez, dando aos filhos padastro e/ou madrasta; jo-

. -vens V1UVOS; casa1s de idade avançada e at~ famílias expandi-

das (muito comuns ainda em nosso meio). Cada um desses agrupa-

mentos carece de análise cuidadosa, para obtenção de ajuda, u-

ma vez que as alteraç~es estruturais são acompanhadas de neçes-

sidades, funções e transaç~es próprias, inclusive com conotaçoes 

axiológicas particulares . 

. Os membros desses grupos, conforme Freed (1982),estão 
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constantemente em confronto com descnntinuidades e car~ncias a-

crescidas is tarefas e expectativas comuns ~a familia bisica (nu 

clear) e que sio dit~das pelas culturas. Desta forma, sio seus 

membros os 4ue, relativamen~e, sofrem mais pelas conseqU~ncias 

das mudanças politico-sociais e econômicas e que, portanto, pr~ 

cisam de maior ajuda social. 

Tamb~m as conquistas do campo m~dico-cientifico estao 

contribuindo para as alterações da composiçio familiar básica: 

pe'la diminuiçio e prevençio . de doenças graves ou fatais e aumen 

to das expectativas de vida; pelo controle da natalidade, eli-

minando alguns problemas e suscitando outros. Seu ' uso nas cama 

das mais altas da sociedade, e ausência quase total nas de me~ 

nor esclarecimento e pod er aqu 'isitivo, pod ~rri ter graves conseqUêE. 

c1asespecialmente nos paises pobres ou em desenvolvimento. Nos . 

paises mais adiantados, -tais preocupaçoes levam a antecipar pr~ 

blemas e sio in~meros os trabalhos · alertando e propondo soluçõe;. 

Freed (1982), por exemplo, cita dados emitidos por trabalho coE. 

junto do Centro de Estudos Urbanos do M.I.T. e da Universidade 

de Harvard prevendo que, por volta de 1990 

"oniy .6iightiy molte. thán 25 pe.ltc.e.nt oó aLe. 
hou.6e.hoid.6 in the. Unite.d State..6 wiii c.on.6i.6t Oó 
maltltie.d c.oupie..6 with c.hildlte.n and an e.quai numbe.1t wiil 
inc.iud e. unattac.h e. d aduit.6 ( ... ) The.lte. wili be. malte. 
de.iaye.d maltltiage..6 and .6maiie.Jt óamiiie..6, and oniy 3 
to 4 miiiion 06 the. 20 miiiion ne.w hou.6e.hoid.6 
c.Jte.ate.d be.twe.e.n 1975 and 1990 wiii have. m~ltltie.d c.oupie..6" 
( O p. c.it ., P . 4 7 2 J 

Considerando-s~ a incidência cada vez ma10r dos div5r 

cios e que dentre os divorciados a maior parte torna a casar-se 
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uma ou ma1s vezes, surgem problemas relacionais novos. sio esp~ 

cialmente as situações de "parentesco transicional", entre um 

casamento e outro, e que afetam tanto o par, quanto cada elemen 

to separadamente, com sua ~r5pria linha generacional ou as cri 

-anças que as vezes, têm alguma consagUinidade~ outras -nao. Será 

pequeno o número de casa1S em que apen~s uma das partes contri-

bui para o orçamento dom~sti ·co. Grande porcentagem das pessoas 

preferirá . manter-se independente. Aquele· estudo alerta para a 

necessidade de uma preparaçao para tais contingências, incluin-

do a educação para as tarefas dos serviços de atendimento fami-

1iar, e preparo dos especialistas. Estes devem reconhecer as 

condições socio-econômicas e políticas que possam afetar a famí 

lia, a fim de poder ajudar a solucionar seus problemas. 

o atendimento a tal diversidade de condições íamilia-

res deve, ácompanhando o ritmo das mudanças, procurar soluções 

em terap~as, pesquisas e programas sociais que integrem conheci 

·mentos e teorias diversas. Entreta~to, como bem o mostra Freed 

(1982), não basta uma abordagem ecl~tica para os casos, e S1m 

flexibilidade para selecionar e classificar os vários tipos de 

indivíduos e de famílias a que devem servir, determinando teo-

rias, hip5teses e testando .modelos: 

"I:t a.ppe.a.JtI.>, a.:t :th,i..f.l mome.n.:t, :tha.:t a.n. in.:te.gJta.:te.d 
:the.oJty ~oYl.:ta.in.in.g e.le.rne.n.:t~ oá le.a.Jtn.in.g, ~yl.>:te.rn~, 
~ornrnun.i~a.:tio~ a.n.d de.ve.loprne.n:t pl.>y~hodyn.a.mi~ 
:the.oJtie.1.> pJtirna.Jtily rnigh:t . e.volve. ÓJtorn :tha.:t e.óóoJt:t" 
(Op. ~i:t., p.480). 

Também Rogers (1974) preve para o futuro novas tendên 

eias no casaménto, que incluirão vasta gama de acordos, desde 



20. 

contratos de uni~es temporirias at~ outras que, em ie revelando 

estiveis, incluam a proc1raçao. o "casa,mento ideal" poderi ser 

buscado com auxílio dos computadores e as 
~ ~ 

concepçoes so serao e 

fetuadas quando realmente desejadas. Otimista, diz ele 

"E.ótã. .ó e. tOJc..no.ndo c.ada ve.z mai.ó c.laJc..o que. a. Jc..e.laç.ão e.!!. 
t~e. home.m e. mulhe.Jc...ó5 ' te.Jc..ã. pe.Jc..man~nc.ia na me.dida e.m 
que. .óati.ó6ize.Jc.. a.ó ne.c.e..ó.óidade.ó e.moc.ionai.ó, ~.óic.ol5gi
c.a.ó, inte.le.c.tuai.ó e. 6Z.óic.a.ó do paJc..c.e.iJc..o. POJc..tanto, o 
c.a~ame.nto do 6utuJc..o .óe.Jc..ã. at~ me.lhoJc.. que. o do p~e..óe.nt~ 
poi.ó .óeu.ó ide.ai.ó e. .óua.ó meta.ó .óenão de. oJc..de.m mai.ó e.le. 
vada. O.ó c.on/~O!l..te .!J e.xigiJc..ão mai.ó de. .óUa UYl.-t,ão do qu.e 
hoje. ( ••. ! e.m que. c.ada qual .óe. e.mpe. nha em pJc..omov en o 
de..óe.nvolvime.nto dd outno, e e.m qu e. e.xi.óte. um en.tJc..anha 
do ape.go mútuo, ba.óe. .óotida pana a ge.Jc..aç.ão e. educ.a 
ç.ão de. 6ilho.ó num ambiente. de amoJc.. " (Op. c.it., p. 16T. 

Sejam, porem, qua1s forem os rumos e aspectos que as-

suma a família no futuro, o certo & qu e seu comportamento a1n-

da se ap6ia nas diferenças individuais e por pap~is dos seus 

componentes nelas intimamente relacionados .. Diante da dialeti-

ca da família, quer aceitemos a po~içio de Malinowski que 1n-

siste na impossibilidade de imaginar qualquer forma de organi-

-zaçao social carente de estrutura familiar, ou a de autores a 

ela contririos, continua inegivel o fato de que a "família con-

tem em si a esfera da cultura e a da natureza" (Canevacci, 1982, 

p. 29) e que, por ora, ainda nio foi encontrado melhor repositõ 

r10 que possa, simultaneamente, a ambas conter. 
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1.3 - EVOLUÇAO DO DIREITO DE FAMILIA NO BRASIL 

"E VO-6 que de-6 eja,ü c.ompJteendeJt a jU-6t-i..ç.a, c.omo a c.om 
pJteendel1.eil.> I.> em examinaJt todal.> aI.> aç.õe ,~ na plenitude
da luz? Somente ent~o -6abeJteil.> Que o eJtec.to e o c.aZ
do I.>~o um mel.>mo hom em, vagueando no c.hep~l.>c.ulo en.tne 
a noite de I.>eu Eu-pigm e u e o de I.> eu Eu-divino. E que 
a pedJta angulaJt do templo n~o -6upeJta a pedJta mail.> bai 
xa de I.>ual.> 6undaçõel.>" (GibJtan Khalil, 1965, p. 67). -

o ser humano, vivendo em sociedade, necessita atender 

a condiç~es que evit e m o~ dirimam os conflitos gerados pelos i~ 

teresses das partes. o Direito te~ corno urna de suas ma1S rele-

vantes funç~es a de caracteri z ar o ato jurídico perfeito, para 

as situações conflit a ntes que, no dia-a-dia das relações huma--

nas, possam surgir. O Direito de Família ~ o conjunto das re-

gras aplicáveis aos comumente intricados problema s surgidos en-

tre pessoas , ligadas pelos laços de parentesco ou casamento. 

A evolução jurídica da família, nos povos que deram 

orig~m a nossa cultura, s6 tomou forma consistente a partir dQ 

Direito Romano. Seu corpo estrutural, entretanto, era baseado 

na autoridade soberana de um chefe, o "Pater Familiae". Tal che 

fe-de-família dispunha de poder incontestável, e x ercendo-o 80-

bre a mulher, os filhos, servos e escravos corno senhor, sacerd~ 

te e magistrado. Deles ~ at~ de suas pr6prias vidas podia dis-

por livremente, assim como de seus bens, por serem todos consi-

derados "incapazes". Os vínculos conjugais perdurariam enq~an-

to lhe conviesse unilateralmente ffi~nt~-los e, no caso da morte 

do "pater-familiae", a viúva ver-se-ia forçada a casar com um 

irmão do morto, já que não dispunha de autonomia para adminis--

tràr a herança. 
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o Direito d~ Fam{lia Brasileiro foi em seus primei-

ros passos, . basead.o . diretamente no Português, constituido pelas 

chamadas "Ordenações de Reino" (Afonsina, Manuelina e Filipi-

na) . Estas,por sua vez, tiveram origem em fontes remotas ·es- · 

trangeiras, notadamente as do Direito Romano (Corpus Juris · Civi 

lis), Germinico (Lex Wisigothorum) e Can;nico (das Decretais) 

e em fontes mediatas nacionais (Leis Forais e Leis Gerais). Das 

Leis Gerai.s so foram usadas no Brasil aquelas referentes -as su-

. cessoes. 

O Direito Positivo Brasileiro, na condição de caudatâ 

rio do Direito Contin e ntal Europeu, tem como fontes principais: 

a lei escrita, dnde · o legisladot busca prever nos respectivos ar 

tigos, p a rá g rafos e alineas todas as possibilidades a serem a-

plicad as na prâtica; as sent e nças dos tribunais; e, finalmente 

o Direito Comparado mediante o qual a experiência estrangeira ~ 

consultada na busca de soluçio, para casos· nao previstos nas 

normas vigentes. 

Ate 1890, nao havia no Brasil nem casamento, nem re-

gistro 
. ., 

C1VJ. S, só religioso. Ocorreu, entao, a separaçao entre 

o Estado e a Igreja, com grandes mudanças. Foi organizada a Ju~ 

tiça Federal; foram criados novos . Códigos e Processos Penais 

estabelecidos os Registros de Imóveis e Civil, aSSlm COffiO o ca-

sarnento civil. O nosso primeiro. Código Civil, entretanto, pas-

sou a vigorar apenas em 1917. Foi elaborado pelo eminente JU-

rista Clovis Bevilaqua, por encomenda do entio Ministro da Jus-

tiça Epitâcio Pessoa, com setenta por cento de sua composiçao 

inspirada no Código Civil Alemão (B.G.B. ~ Livro de Leis dosBur 

I . 
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gueses) ; vinte por cento no Código Napoleônico , e dez por cen~ 

to nas Ordenaç;es Filipinas (Direit~ Portugu~s) . 

A riqueza de nosso Código Civil levou-o a servir de 

modelo para virios outros na Am~rica ' Latina, apesar de suas fa-

lhas no campo da Família. Especialmente no que diz respeito ao 

Direito da Mulher ficou preso a normas retrógradas do Direito 

Portugu~s colonial, quando, em muitos países europeus, a revolu 

çio ' indus~rial ji havia rompido com o quadro milenar da família 

ditado pelo Direito Canônico. Surpreende pois, a muitos - e 

com toda razio - que o g~nio brilhante de Bevilaqua, tio evoluí 

do na parte contratual, mercantil e da propriedade (Direito das 

Coisas) fosse tão atrasado e lacunoso quanto ã parte da Famí--

lia. Mais marcante ainda ficou a diferença pelo fato de ter-se 

-ele louvado no qu e d e mais moderno havia na epoca, no tocante a 

contratos, negócios em geral e proprie dades . Essa atualização 

sobre tais temas ~ explicivel atrav~s da e xperi~ncia adquirida 

no 'trato com firmas exportadoras e importadoras, que mantinham ' 

filiais no Nordeste. 

Ocorre, porem, que como ~ por i todos sabido, as rela-

çoes de família repercute~ nos processos políticos, economicos 

e sociais em geral , mas os c~digos nem sempre acompanham o rit-

mo de tais mudanças. O Código Civil Brasileiro , por exemplo, co~ 

tinua o mesmo de 1917, com artigos completamente defasados e ne 

cessitando de emendas que disciplinassem o mais possível situa-

~ 

çoes e fatos novos que, sem cessar, surgem na estrutura social. 

Como pode depreender-se, embora tais necessidades devam ser com 

preendidas por s~tores importantes da sociedade e por seus di-
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rigentes, as alter~ç;es e emendas l~gais s6 muito lenta e caute 

losamente aparecem, para regulamentar situ~ç;es de fato. A demo 

ra em ~oncretizarem-se essas regulamentaç;es geralmente decorre 

da resistência natural que os grupos e classes sociais oferecem 

a todas as ideias novas, mormente às que violentem seus interes 

ses, ou situaçoes consagradas p~las tradições. E a solução pa-

ra os problemas s6 e alcançada quando surge uma maior tomada de 

consciência, muitas vezes apos ocorrencias trágicas que mobili-

zem a opini~o p~blic~. 

Ainda em consequência de resquícios do que se passava 

sob a egide das "Orden a ç;es Filipinas", ate relativamente pouco 

tempo, em alguns lugares do Brasil interiorano, prevaleciam, aln 

da, condiç;es em que o chefe de família tinoa poder de vida e 

morte sobre seus familiares, em especial sobre a mulher e o s fi 

lhos . Como havia omiss; e s nos C6di gos Civil e Penal, os crimes . . 
eram perpretados sob - . 

var~as alegações e seus autores escapavam 

impunes e continuavam a frequentar a sociedade locil, em pleno 

gozo de seus mesquinhos direitos. 

Devido a sucessivas e lentas emendas ao C6digo Civ il, 

cada uma constituindo-se em aut~ntica vit6ria, a mulher cas ada 

brasileira já n~o se encontra em condições legais de dependên-

cia e incapacidade relativas, co~o no passado. Entretanto, res 

ta muito ainda a fazer para diminuir injustiças no campo dos d! 

reitos femininos e para dar maior autonomia à mulher. Por isso 

mesmo, existe em tramitação no Senado Federal, um ante-projeto 

de novo C6digo Civil, que pretende beneficiar mais a mulher, mas 

que na opiniao de eminentes advogados de Família, já nascera de 



25. 

satualizado, principalmente na parte de suas respectiv~s espe-

cialidaàes. Atual~ente, conforme afirmam os estudiosos, existe 

no mundo nrtida tend~ncia a consagrar-se um c~digo aut~nomo pa-

ra a parte . de Família, em vez de continuar misturando relações 

familiares, co~sas, posse de terra e contràtos. 

Tal tend~ncia nao poderia ser ma~s justificável e 0--

portuna, po~s para fazer face às graves crises que abalam as es 

truturas iociais do mund o de hoje, c~digos de família l~cidos e 

. adequados fazem-se não ap e nas necessários, mas ate urg e ntes. 

I . 3 . 1 - Mãe s e F i i h o s na. L e 9 i s 1 a ç ã o B Y' a s i 1 e 'i r a 

. "t.:t.tr.e. jU.6:te. me. di:t mor!. pe..tr.e., Li 6a.ut c.hoi.6i.tr.. JU.6t.e. 
pou.tr. l'a.tr. c.hang e ou jU.6te pou.tr. l'ho mme ? JU.6:te. pou.tr. la 
plaie. ou pOUfL la c.hai/L .6aine.?"- ·Sain:t-Exupe. .tr.JL lj (Cita 
·delle. J • 

A terceira tiragem do 't~digo Civi~ dos Estados Unidos 

dd Brasil" e comentada por Clovis Bevilaqua, e por isso mesmo, 

~hamada de Edição Hist~rica. Ao discorrer sobre o Art. 69 qua~ 

to à incapacidad e . relativa das mulheres casadas, justifica sua 

pos ição afirmando (fls. 187) que 

"0 P.tr.oje.:to p.tr.imiLlvo não c.on.6ag.tr.ava a inc.apac.ida.de. da 
mulhe..tr. c.a.6ada; ma.6 a Comi.6.6ão .tr.e.vi.6o.tr.a, nome.ada pe.lo 
9 o v e.Jl.I1O, .tr. e. c. U.6 o u a i no v a çã o, aliâ..6, .6 e.m a di.6 c.u,ti.tr. 

. (Ac.:ta.6, p. 371. 

Ao mesmo tempo em que os membros da citada Comissão ~ 

fastavam de si a responsabilidade em causa, mais adiante consi-
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deravam . tal incapacidade "meramente formal" pois argumentavam, 

se ao marido, corno chefe da família, . competia a sua representa-

çao legal, a administração tanto dos bens comuns quanto dos pr~ 

prios da mulher, a fixação ~o domicIlio conjugal, autorização i 

mulher para o exercIcio de alguma profissão, esta, "no gozo de 

direitos extensos, no círculo das relações domesticas", poderia 

ter me~os de controlar e fiscalizar a ação do marido. Pondera--

vam entao :que a Justiça, ao submeter a mulher i autoridade mari 

tal, fazia-o em nome da harmonização da vida conjugal. Não por 

fundamentar-se no "valor psíquico 

i'erioridade mental" mas pela 

do sexo ferninino ll
, 

'( 

em sua in 

"dJ.ve..n.6J.dcLde.. da.6 nunçõe...6 que.. 0.6 c.on.6onte...6 .6ã.o c.hama.-
do.6 a. e.. X e..JL c. e..n I ... J Em tudo aquJ.lo que.. e..xJ.gJ.n maJ.~ 
la.nga e.. maJ..6 J.nt e..n.6a manJ.6 e.. /~tação de e..ne..ngJ.a J.nte-lle..c. 
tual, monal e.. phy~J.c.a, o homem .6e..nã maJ..6 apto do que 
a mulhe.n; ma.6, e..m tudo aquJ.llo e..m q u.e.. .6 e.. e..x.J.gJ.n de..dJ. -· 
~açã.o, pe..n.6J.~t~nc.J.a, de..6e..nvo lvJ.me..nto e..moc.J.onal de..dic.a
'do o ItOme..m nã.o .6 e.. pode.. e..quJ.panan ã. .6 ua c.ompallhe.J./ta" 
I 7b.úl e.m J • 

Realmente, para efeitos legais, em que pese a ressal-

va, a mulher era considerada corno incapaz de tanta energia inte 

lectual e moral quanto seu consorte, e em sua incapacidade situ 

ava-se em mesmo nível que os pr~digos, os selvícolas, e os maio 

res de dezesseis anos mas menores de vinte e um. 

As modificações da lei que foram gradativamente cons~ 

derando e regulamentando direitos da mulher casada obedeceram a 

sequência a segu~r: na redação da lei 4.121 de 27/8/62, deixou 

de existir a .. "incapacidade relativa". Na que a substitui~ de 

número 6.515 de 26/12/77 a mulher alem de "companheira" e "con-
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sorte" adquire o status de "colaboradora", em vez de "auxiliar" 

do marido. 

Finalmente, a aprovaçao pelo Senado Federal do Proje-

to de Lei ó34-B, de 1975, depois de nove anos de estudos e 

mais de mil emendas e de outras alterações legais, tenta dimi--

nU1r o excesso de poder do ho~em sobre a mulher, e firmar juri~ 

prudência sobre fatos jã em desuso. Tal ê o caso da perda da 

virgindade, nao mais con s iderada como fator de anulaçio do casa 

mento posterior. Tambem a direçio da sociedade conjugal pas s a 

a ser exercida igualment e pelo casal, com responsabilidad e s e 

encargos mútuos relativos aos pr~prios conjuges e aos filhos. 

o domicílio conjugal se.ra escolhido por ambObs os c~~i.~~~~ s en do 

que, tanto um quanto outro, dele poderio ausentar-se a serviço 

de sua profissão ou de interesses particulares rel evantes. 

Quanto ao "Pátrio Poder" , , tambem, a evoluçio foi g ra-

dativa. Na redaçio de 1916, cabia ao marido, como chefe da fa 

mília e na sua falta ou impedimento, i mulher. Ao contrair no-

vas núpcias, porem, ela perderia esse direito. ~a redaçio de 

1962 jã passou a ' pertencer aos pais, exercendo-o o marido com a 

colaboraçio da mulher. Entretanto, em caso de divergência pre-

vaieceria a decisio paterna, podendo a mãe re'correr ao juiz. Ja 

os direitos rélativos aos filhos de casamento anterior, a mae 

nao mais os perderão Atualmente', divergindo os genitores, qual 

quer deles tera o direito de recorrer ao juiz para solucionar o 

conflito de interesses, desde que "as questões sejam essenciais 

e nao se trate de materia personalíssima". 

Mesmo a Lei do Divórcio (1977), que já representa um 



28. 

avanço na legislaç~o de famrlia nacional e ainda nitidamente Lm 

perfei.ta . . Enseja, por exemplo, que uma pessoa solteira ao ca-

sar com quem seja divorciada perca a oportunidade, na hipótese 

de separaç~o, de um segundo · casamento, o que se constitui em fIa 

grante desigualdade de direitos. A mesma Lei erra, tambem, ao 

reiterar um direito absolut~ dos paLs sobre o destino dos fi-

lhos, cujas preferências e interesses - -nao s ao levados em conta 

quando da ,separação do casal. 

Na prática, que consequências advir~Q para a mulher e 

seus filhos, das alteraç~es legais previstas? Em caso de sepa-

raç~o judicial (antigo desquite litigioso) serao de fato, con-

siderados seus direitos, o do maLS forte, ou os daquele maLs. 

prestigiado por preconceitos sociais? E no que diz r e spei to aos 

filhos~ será levado em conta aquilo que lh es for mais convenien 

te?(*) Ss.be-se que infelizmente, no Brasil as Varas de Famrlia 

nem sempre estao aparelhadas com equipes que analisem sob tal 

enfoque o caso a ser decidido, causando ainda maiores danos que 

poderiam, de outra forma, ser evitados ou minorados. 

Ainda outros ramos do Direito necessitam de renovaçao 

já que sao nitidamente discrimin~tivos e~ relaç~o i mulher . En-

tre eles a Consolidaç~o das Leis do Trabalho. o Artigo 446 fa-

culta ao homem pedir rescisão co~tratual do trabalho de sua mu-

lher que, por sua vez n~o pode fazer o mesmo. Ainda nesse cam-

po sabido e que certos artigos limitam a participaç~o feminina 

diminuindo suas possibilidades de emprego. o Código Penal Bra-

sileiro atualmente em revisão, busca evoluir num aspecto delic~ 

do; trata-se da controvertida questão do aborto. Considera-o 

(*) V. Anexo 2 (pág. 139). 
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crime, exceto em duas hipóteses (Art. l24e 128 do Código Penal): 

_ aborto necessario - para salvar a vida da mae; 

_ abo~to sentimental - quando a gravidez resultar de 

estupro. 

, 
Em que pese, porem, às objeções de carater etico-mo veementes 

ral, levantadas principalmente por grupos religiosos .contra to-

dos os casos, o ante-projeto do novo Códi g o Penal inclui, ainda, 

terceira modalid a de, cuja legalização seus autores jul gam ne-

cessaria tambem: 

- aborto piedoso ou caridoso - qu a ndo ho uv e r pr6babi-

lidade de g rave e irrQv e rsív e l anomalia física ou 

mental do feto. 

Alem disso, o adulterio que ~ ~inda cr1me i gualment e 

para os dois c~njuges, deixara d e s~-lo, pois na realidade, tem 

sido ma1S rigorosamente julgado quando praticado pela mulher. 

De fato, outr~s crimes são cometidos contra a parte feminina sem 

a devida responsabilização. Tal e o caso dos crimes ditos em 

"defesa da honra" ou de viol~ncia e abuso ' s exuais. Em al guns p~ 

íses com legislação mais adiantada, o eituprador reincidente,por 

exemplo, chega a ser condenado ã esterilização química ou cirú~ 

gica. Mas, mesmo nesses países, ê muito comum a vItima da via 

l~ncia sexual sofrer toda sorte de humilhações, chegando mesmo 

a ser acusada de incitar, com deliberada malícia, a sexualidade 

do reu.No Brasil, em caso ma1~ oumerios recente, brilhante ad 
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vogado conseguiu, em memorável , julgamento, a absolvição de sua 

cliente, que matara seu agressor, sob a alegação de que o fize-

ra na "defesa da liberdade de escolha do parceiro sexual". O 

ilustre causídico, inteligentemente evitou a arriscada tese da 

"defesa da honra". 

Outro setor em que urge sejam ad6tadas ' disposiç~es 

legais no que diz respeito ã mulher é o caso das fertilizaç~es 

artificiais. Com o avanço científico, também no Brasil, pessoas 

que no passado, não poderiamter filhos, hoje já t~m opç~es a 

fazer. Óvulos podem ser retirados, fecundados "in vitro" e ~m-

- . plantados na propr1a mulher; se o marido for estéril pode ser 

usado semen de um doador; ha oferta de "mães de aluguel" para 

aquel~s que tendo ~vulos não p~ssuem ~tero etc. Alguns países 

já estão fixando normas ético-jurídicas para resolver o s probl~ 

mas que da~ resultarão (1<). Na França, por exemplo, está em 

julgamento o direito requerido por ' uma vi~va de ser fecundadap~ 

lo semeu do marido morto. 

(*) A Inglaten~a 60l a plonelna e dlven~o~ E~tado~ Amenlcano~ 
já contam com alguma nonma de negulamentação. 



.. 

31. 

CAPITULO 11 

ASPECTOS . DA DIN~MICA PARENTAL 

" ( ... I 0-6 ó"[lho-6 não na-6 c.. e.m ne.-6-6 e. e.-6tado de. ..[gualdade., 
muto e.mboJta paJta e.le. na-6ç.am. 0:6 pa..[~ têm -6obJte. e.le.~ 
uma e.-6p~c....[e. de. Jte.gJta e. juJt"[~d..[ção quando vêm ao mun
do ( •.• I ma~ tal pode.·Jt e: ape.na-6 te.mpoJtá.Jt..[o. O~ laço~ 
d e.-6 -6 a .6 li j e...[ ção ~ ã.o ~ e.m e. ,e.ha.nt e..6 a 0'-6 c.. Ue. .lJtO ~ e.m que. -6 e. 
e.nvolve.m e. que. o~ ~u~te.ntam dUJtante. a 6Jtaque.za da ..[n
Óanc..la; a "[dade. e a Jta.zão, ã pJtopoJtç~o que. c..Jte.~c..e.m, 

' 0-6 aÓJtouxamL ate: QUe. a6..[nal de.le.~ ~e. l"[ beJttam , 6..[c..an
do o home.m a ~ua pJtôpJt-i.a d..[~po~..[çõ..o. (Loc..I<.e. , p.55J.* 

A parenta1ização, dizem Rapaport e Rapaport (1981) c~ 

meça ant es do nascime nto; na fase em que as pessoas e stao preo-

'cupad as em s erem produtivas. Para isso existem diversos c ana1S 

por onde p6dém escoar sua criatividade. Dentre eles, os malO--

res ref e rem-se ao campo ocupacional do trabalho e ao da parent~ 

1ização. ~amb~m Bardwick (1981, p. 94), ~iscorrendo a respei-

to, afirma: 

"Pouc..a-6 a.t..[v"[dade.~ 06e.Jte.c..e.m tanto pote.nc....[al de. c..Jte.~c....[ 
mento p~Zqu..[c..o quanto a pate.Jtnldade.. Como pai ou c..o
mo mãe., t udo o que. -6e. 6az ~ lmpoJttante., e ~ ..[mpoJttan
te. pe.lo ~e.u ~ e.lo pe.~~oal ( ... ) PaJta mu..[ta ge.nte., ~e.Jt 
pa..[ ~ a mane...[Jta mal~ 6á.c.."[l de.' -6at..[~6aze.Jt o~ ..[mpul~o -6 
c..Jt..[at..[vo-6 e. de. tJtan.6c..e.n.dênc....[a". 

Realmente, nada na vida humana pode ser malS importa~ 

te que a geração e . criação de um novo ser. Construído a partir 

de elementos que sintetizam a ontogenia ancestral, nas caracte-

rísticas transmitidas pelos pais, ê essencialmente nutrido por 

amor, como tem demonstrado a moderna Psicologia. Isto e espe-

cialmente verdadeiro para a mãe mesmo quando, contra a pr6pria 

(*) Se.gUndo TJta.tado ~oblte. o Gove.Jtno. In: 0.6 pe.MadoJteJ.>. são Paulo, AbJt. 
CUU. 1973. VoL 18. 
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vontade, em seu corpo gera outro individuo, tot~lmente unico. 

Maior riqueza ocorr~ ainda quando a mulher se ve positivamente 

envolvida nessa tarefa evolutiva e pode contar com o apoio do 

companheiro, da familia e da sociedade. Esse ato criativo, ' po-

rem, que implica no desenvolvimento individual orgâ~ico, psico-

lógico e social, so se potencializa pelo 
.. . 

exerc~c~o de funções p~ 

rentais próprias, pelos seus comportamentos implicitos ou expli 

citos, e pela qualidade desses desempenhos, isto -e, pelo clima 

afetivo e pelos deveres e fetivamente assumidos pelos pais. Nes-

sas condições, as variávt!i s que afetam a dinâmica parental pod~ 

rao interromper, entrava r ou - o que ser~a sempre desejável 

faz e r de~abrochar plename nte as potenciali~~des do ser em forma 

çao. Nessa tarefa, os p à i s estarão -nao apen élS transmitindo a 

vida, mas construindo nova g eraçao~ plasmando valores, assumin 

do a responsabilidade da contribuiçãó quanto i qualidade da cul 

tura do amanh3. 

11.1 - FUNÇOES PARENTAIS 

liA stem. is that which bears leaves, and a leaf is 
that which has a stem in its angle; and that which ~s 
in the angle of the leaf is a baby 'stem and so on" 
(Bateson. Apud, Hoffman) ~ 

Filogeneticamente, o mais evoluido dos animais, ao nas 

cer no en~anto, ê o mais frágil, o que ma~s carece de proteçao. 

E os pais, ao exercerem as funções que lhes competem, t~m a 0-

portunidade de continuar seu próprio desenvolvimento, fortale-

cendo o caráter no treinamento da paci~ncia,da ternura,prospec-
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çio, força de vontade e sabedoria. 

As funções parentais incluem, basicamente, todos os 

fatores relacionados com a proteção da vida e . com a educação p~ 

ra a mesma. No primeiro desses dois vetores, pode-se dizer que 

é visada a maturidade bioló g ica (o pleno desenvolvimento das 

potencialidades físicas) enquan·to no outro o objetivo é a matu-

ridade psico-emocional e social do ser humano (a plenitude psi-

cológica e a capacidade d e aSSUffi1.r seu lugar na sociedade dos a 

dultos). 

"0 peltlodo dultant e. O qual o oltgani.6mo huma.no.6e. de. .6e.n 
volve. at~ compl e.taJz.-.6e. na coltlte.laçao com o ambie.nte. I 
tamb~m o pe.ltlodo dultante. o qual o e.u humano .6e. 60ltma. 
POIt co n.6e.guinte., a 60ltmacao do e.u de.ve. tamb~m .6e.1t com 
plte.e.ndida e.m Ite.laçao · com o contlhuo de..6e.nvolvime.nto
oltg~nico e. com o pltoce..6~O .6ocial, no qual o ambie.nte. 
natultal e. o ambi e.nte. humano .6aO me.diatizado.6 pe.lo.6 ou 
tltO.6 .6igYi.i6icativo.6" (Be.ltge.f1. g Luck.man, 1976, p. 73)-:-

Em outros termos, os pa1.S -sao mediadores entre as ne-

cessidades orgânicas, psicoló g icas e sociais do filho e o mel.O 

ambiente, nele compreendidos elementos físicos e humanos. Exer-

cem funções protetoras e construtoras, organizando o mel.O em 

que devem viver e canalizando a ação da cr1.ança. Ao exercerem 

funções protetoras, os pais eliminam fatores agressivos ou peri 

gosos do meio, que a criança ap~ende a distinguir e a deles de 

fender-se. No 
... . 

exerc1.c1.o das funções construtoras, os filhos re 

cebem aquilo de que seus corpos e seu psiquismo necessitam, is-

to e, alimento, cuidados e afeto. são funções que se realimen-

tam através de · informações recíprocas. Desta forma, 

"Adapte.1t l'e.n6ant au milie.u plte..6e.nt e.t õutulL, adapte.1L 
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le milieu p~ê~ent et6utu~e ã l'en6ant, ~eehe~ehe~ 
un ~Quilib~e ent~e ee~ deux mouvement~, e'e~t la 60ne 
tion m~diat.iz.iee ou pa~enta.e.e , ou e.dueat~iee, et eLe.e
eonee~ne n~n ~eulement lei pa~ent~, mai~ toute la 
~oeiete., tout individu ~e~pon~able qui en 6ait 
pafl..tle; eha.eun devie.nt le "pa~ent" de l' e~p~ee hUl11aine." 
(Be~gie~, 1971, pe 3-4). 

A meta visada nesse duplo processo e a autonomia do 

individuo, que s5 se torna p~ssível pela dedicaçio parental e 

seu reconbecimento do direito que seus filhos, como todos os 

se~es, têm ã liberdade. 

- -Na persecuçao desse ideal, os palS sao os modelos e 

egos auxiliares, que se desempenham apoiados no princípio da au-

toridade e na qualidade afe tiv a com que o mesmo princrpio . ~ 1n-

vestido. 

Como mostrara Cogswell (1975), a vida familiar -e en-

volvida por imagens míticas: idealizadas, nunca chegando a S2r 

plenamente atingidas e que sendo parcialmente verdadeiras, tam-

pouco chegam a expressar completamente a realidade. Entre elas 

subsiste .ainda hoje o mito da mie - fonte de amor e pa1 - disci 

plinador. sio apresentaç;es parciais da distribuiçio de funç~es 

dos pais que, devendo ser 'igualmente repartidas, -nao o sao, e 

mostram o pai sem afeto e a mie sem autoridade. Na op iniio de 

Bergier (1971, pe 3-4) 

"Le. de.ealage e..n ,tJte le. my.the du pe~e-auto~ite. me.~c.
tend~e~6e et la ~ealit~ ~'ac.c.u~e de plu~ en plu~ 
aujou~d'hui. Ceei vient en pa~tlc.ulie~ du 6ait que 
ee mythe ne 6ait qu'un avee tout le.. eontexte de la 
domination de l'homme ~u~ la 6e.mme, du r~~e ~u~ le~ 
en6ant~, de~ ~iQhe~ ~u~ le~ pauv~e~, de~ 6o~t~ ~u~ 
le~ . 6aib.ee~" . 
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Assim sendo, devem ser repensadas e distribuidas as 

funç;es parentais, de forma que, ao canalizarem 2 açio da ciia~ 

ça,possam íaz~-lo em condiç;es. de equrlibrio nas dosagens de 

afeto/autoridade. 86 assim .poderio favorecer o desenvolvim~nto 

completo da criança, psrco-frsico-emocional, protegendo-a, po-

rem, facilitando sua autonomia e capacidade de dedicaçio e amor. 

I I. 2 ATITUDES PARENTAIS 

" ( ••• ) Cuando de. c.ua1.q ue.Jt C.O.6 0_ .6 e. {ta he.c.h.o b-i..e.n e..t 
pJt-i..nc.-i..p-i..o, e..6 na~uJta1. que. ~amb-i..~ne.n e.1. t~Jtm-i..n o Jte.iu1. 
~e. b-i..~n, pue..6 tamb-i..~n pOJt 1.0 qu e. .6e. Jte.6-i..e.Jte. a 1.a 

. t-i..e.JtJta, de.be.n e,-6re.JtaJt.6 e. 1.0.6 nJtuto.ó de. ac.u.e.Jtdo a 1.a.6 
.6e.m-i..1.1.a.6 que Jf han .6e.~bJt~do, y c.uando e.n e.1. c.u e.Jt po 
jove.n .6e. ha .6 e~ bJtado una e.duc.ac.-i..5n v-i..gcJto.6a, e..6ta vi 
ve. y ó1.oJte.c.e. dUJtante. toda 1.a v-i..da y no alc.anza a de..6~ 
tJtu-<-Jt1.a. n-i.. 1.a .t1.uv-i..a n-i.. 1.a .6e.que.dad" (P1.ato H. Re.pub1.-i.. 
c.a, FJtag. 60)-

O conceito de atitude, de importincia para a psicolo-

g1a social e da personalidade,' t~ve origem em tr~s fontes pr1n-

cipais: na psicologia experimental, empregando precursores co~ 

ceituais, como predisposiçio muscular, atitudes mentais e moto-

ras, tend~ncias determinantes etc; na psicanálise, pela enunci 

açio das bases dinimicas e inconscientes dos comportamentos af~ 

tivos; na sociologia, que considera os fatores s6cio-culturais 

como seus deflagradores (Rokeach,'Milton, 1981). 

Atitude ê uma palavra com ma1S de um significado. Ora 

indica predisposiçio motriz e mental para a açao, urna forma de 

resposta antecipat6ria, ora serve para assinalar tend~ncias rea 

tivas, que influenciam as interpretações das situações, promo--
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vendo as respostas. Alguns autores , usam o termo para referirem-

se i totalidade das id~ias, opinioes e disposiç~es mentais das 

pessoas a fim de distinguí~las de suas pautas e habitos de con-

duta manifestos (Young & F1Ugel, 1967). 

A variedade de sentido dada a tal conceito leva a am-

biguidades, que nao permitem generalizaç~es quer ,seja usado co-

mo unidade de analise ou de organização da p e rsonalidade. Se gu~ 

do Rockea~h (1981) esta ~ a opinião de uma minoria de autores 

mas que, levando em consideração tais criticas, sugere modos de 

minimizar a problematica: que o conceito s e ja submetido a ana-

lises críticas continuas, a fim de propiciar-lhe um significado 

conceitual e ope racional mais preC1SO. 

Resumindo, conclui que 

'''AtLtud e ê uma oJt gal1i z aç. ã o de c.lte l1 ç.a-6, 1te.,ta t ivam e. l1te, 
dultadoulta, em toJtl10 de um objeto ou ~ i;t uaç. ~o que p lt e~ ' 
di-6põ e palta que -6 e lte~pol1da d,~ al guma tÍ 0ltma pJt e6elt e.. l1-
c.ial" (Roc.k. e ac.h, 1981, p. 466). ' 

Entretanto, discorda da pos1çao de Allport (1969), qu e atribui 

' urna base hereditária is atitudes que "são aprendidas atrav~s dos 

princípios que regem a teoria da ' aprendiza g em". Portanto, -nao 

as considera elementos básicos - . un1COS, mas "agrupamentos ou sin 

dromes de dois ou rna1S elementos interrelacionados". são orga-

nizados a partir de crenças subjacentes, que podem ser conscien 

tes ou inconscientes. Cumpre, por~m, notar que, embora as cren 

ças estejam na base das atitudes, aquelas sao "neutras"; enqua~ 

to as últimas são apreciativas, pró ou contra alguma coisa ou aI 

-guem. são, aSS1m, comportamentos afetivos que revelam o modo 
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com que o processo de socializaçio ~tua sobre as respostas aos 

estímulos humanos e da cultura. E s s e n c i a 1 me n te, s a o r e s p o s t as ~ 

valiativas a conceitos tambem avaliativos (Shaw et alii, 1967). 

A expressa0 das atitudes tem aspectos básicos comuns 

d.e conduta: sio sempre reações determinadas peJo ponto de vis-

ta do emissor; o significado da atitude depende mais do enfo--

que que o indivíduo assume do que propriamente dos objetivos ou 

fatores reais da respost~ comportamental afetiva; são aprendi-

das; se desenvolvem e derivam das atitudes alheias, que podem 

tambem alterá-las, favorável ou desfavoravelmente. Kanner (1967) 

diz que a~ atitudes s~o determinantes essenciais d6 desenvolvi-

mento da personalidade e da conduta e qu e "atuam sobre o bebê 

desde que nasce, podendo traçar-lhe um molde de forças muito an 

tes de ser concebido" COpo cit., p. 36). 

. 
As atitudes que têm maLor poder de influenciar a per~ · 

sonalidade infantil sao as que, geralmente, provêm · de pessoas 

para ela significativas, corno os paLS, ou seus substitutos, os 

professores; medicos e associados grupaLS. o modo com que um 

. a d u 1 to t r a t a urna c r i a n ç a , c o n t in u a K a n n e r, e a "c o n s e q li ê n c i a con 

vergente de sentimentos, identificações, tropismos e normas de 

conduta desenvolvidas desde a infância" (Op .• cit., p. 36), isto 

e, têm base nas vivências de cada um e em sua cultura. 

A experiência individual e o ambiente de atitude -so 

podem ser entendidos e existir em co~junto. Daí ser importante 

para o estudo do desenvolvimento da personalidade urna aproxima-

çao as atitudes parentais que, sendo ditadas pela historia pes-

soaI de cada um,sô têm significado dentro do grupo cultural a 
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que pertencem. 

Por serem aprendidas podem ser modificadas, através 

de novas aprendizagens. Nisso se baseiam tanto a Psicologia, 

quanto a Educação e as técnicas de Propaganda, a fim de influ-

enciar e ajustar pessoas aos interesses de cada situação, quer 

sejam individuais, SOC1a1S, econ;micos ou governamentais. Para 

1SS0, podem ser usados como agentes de mudança a famIlia, a es-

cola, a sóciedade, a clfnica ou os meios de comunicação. 

As atitudes parentais transparecem especialmente nos 

métodos adotados quanto ã criação dos filhos. Tais atitudes, a~ 

sim como a vida familia r ' em si, são fator e s que atuam drastica-

mente sobre o desenvol v i me nto da personali~ade. B e 11 (195 8), r ~ 

sumindo a complexidade d os estudos referent e s a essa problemãti 

ca, afirma 

"The home nemaln~ 6o~ ali p~actlcal pu~po~e~ a llttle 
bla.c.k. box" (Op. c.lt., p. 334), 

p01S na realidade sao . -1numeras as variedades de acontecimentos 

e qualidade das interrelaç~es que, mais tarde, -comporao a per-

sonalidade total do indivIduo. Tampouco se pode concluir qual 

a contribuição de cada elemento para o produto final. 

A tese de que as atitudes dos pa1S quanto ã cr1açao 

dos filhos e sobre a vida familiar influenciam o desenvolvimen-

to da personalidade infantil originou inúmeros estudos objeti-

vos sobre as mesmas. Sendo, também, capazes de expressar tra-

ços individua'is e motivaç~es para comportamentos abertos, sao 



39. 

passíveis de observação e medida. Desta forma, pesquisadores 

preocupados com as relações entre Atitudes e Socialização, Ati-

iudes e Personalidade, etc cr~aram escalas e questionários pa-

ra suas avaliações. Outros " estabeleceram as bases de suas qua~ 

tificações em entrevistas e relatos clínicos. Tradicional a 

esse respeito é a pesquisa de Sears Maccoby" e Levin (1957) efe-

tuada atraves de entrevistas e questionários. Nela foram levan 

tados os modos e técnicas usados pelos pa~s para educar as cri-

anças, os efeitos sobre elas das tecnicas adotadas e as -razoes 

que os teriam levado a escolher um metodo em vez de outro. As 

questoes eram relacionadas ã masturbação, ao hábito de chupar 

dedo) desmame e treinamento dos esfíncteres anal e vesical. 

Pesquisa paralela foi feita sobre a importância dos 

temas "levantados, em épocas diversas. Nos textos de aconselha 

mento aos pais dados por especialistas na publicaçio "Infant Ca 

reli, de 1.914 a 1951 e foi notada significativa diferença de va 

loraçio de cada um dos problemas ci~ados, no decorrer dos anos~ 

O levantamento mostrou que os padrões de aconselhamento var~am 

de acordo com os valores e práticas ditados pelas ccndições de 

vida, religiio, origem etnica, status s~cio-econ;mico, tamanho 

da família etc. Houve evidências de que os tipos de treiname~ 

to adotados exercem influências dive~sas sobre as crianças, as-

s~m como dependem da personalidade materna. Desta forma as pr~ 

ticas de criaçio dos filhos podem ser vistas tanto como causa 

quanto efeito, por serem responsáveis por características da pe!. 

sonalidade infantil e simultaneam~nte produto de fatores cultu 

rais que atuàm sobre a mãe. 

Ainda Sears, Rau e Allport (1965) de modo mais com--
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pleto voltaram a estudar as relaç~es pais-filhos no des"envolvi

menta da personali~ade da cr1ança, com resultados semelhantes. 

Entre muitos estudos ma1S recentes, que investigaram 

tais aspectos da criaçio infantil, i interessante citar o de 

Bell e Miller (1982, p. 13) tamb~m sob a forma de questionirio. 

Ness.e caso porim, os respondentes foram adolescentes, presumi

velmente futuros pais, utilizando instrumento psicológico inic~ 

almente proposto por Cox para uma amostra da Etiópia. Os resu~

tados apresentados e obti d os na Baviria, foram comparados com o~ 

tros de autores diversos e que utilizaram o questionário em que~ 

tao, em se1S outros países. Concluem eles pela exist~ncia de 

consideravel semelhança entre grupos etnicos, especialmente quaE. 

to aos comportamentos parentais de apoio e demonstraçio de afe

to. Re~elaram, porem, grande ambi~al~ncia, quanto i categoriz~ 

çao de itens refer e ntes ao treinamento dos hibitos de toilete e 

socializaçio. As quest~es foram propostas" em termos de "como vo 

c~ v~ tais priticas na vida diaria de sua própria comunidade" 

sendo os estudantes avisados de que as mesmas perguntas tinha S1 

do anteriormente feitas em outros países e culturas. 

Os autores sugerem a possibilidade de que as maiores 

ambivalincias ocorreram em itens q~e, nas sociedades ocidentais, 

se referem a priticas consideradas privadas. 

Os resultados junto a men1nas e meninos foram diferen 

tes em alguns aspectos, levando i hipótese de que os adolescen

tes conforme o sexo, tenham conflitos íntimos relativos i ade-

quada maneira de criar filhos. Tambem a respeito das possíveis 

fontes de aprendizagem das tarefas parentais, houve diferenças 
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entre os grupos, em especial quanto . a contribuiçio de " . " am1gos , 

"livros" e "experts". Estes ~lt{mos foram considerados mais im 

portarites para meninos, enquanto as meninas avaliaram mais alto 

"livros e revistas". Entretanto, ambos os grupos concordaram 

quanto ã maior contribuiçio ser dada pela "própria mãe" e pela 

'.'experiência" . 

Outros autores preferiram focalizar essas mesmas var1 

aveis sob ' a forma de testes ou escalas de atitudes. Isso pres-

supoea capacidade das mesmas para expressar, quantitativa e 

qualitativamente, as disposições subjetivas dos respondentes. Os 

itens do .questionario pertencem a um continuum que . varia do po-

sitivo, pass~ndo pelo ponto de neutralida~e at~ chegar ao nega~ 

tivo. Reporta m- se a comportamentos que correspondem a catego--

rias hipoteticas de reações afetivas. De um lado, correspondem 

a reações afetivas de ~preciaçao, de outro a evitaçio ou repu l-

sa. O afastamento, a partir do ponto n e utro, da a força ou in~ 

tens idade da valência afetiva. 

Block (1955), revendo a literatura existente sobre a-

titudes parentais e fatores da personalidade infantil, obtem da 

dos que confirmam a relação aticudes mat~rnas/ajustamento infan 

til. Esse e outros dados reforçam a capacidade dos inventarias 

para investigaçao na area das atitudes. Block apresentou tam-

bem informações que caracterizam maes de crianças esquizofrêni-

cas como autoritarias e intolerantes, outras em que atitudes res 

tritivas dos pais foram positivamente associadas à opiniões p~ 

liticas conservadoras nos filhos. Em sua própria pesquisa so-

bre orientaçao restritiva vs. permissiva para com as crianças,co~ 
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c1ui que para 

- pais mais restritivos, os filhos -sao ma~s constri-

tores, submissos, sugestionaveis e pouco seguros; 

- pais ma~s perm~ss~vos, os filhos são autoconfian--

tes, positivos, com bom funcionamento afetivo. 

: Os dados encontrados foram semelhantes aos ·de Frenkel-

Brunswick (1950) com adolescentes. Os que para Block faziam 

parte do grupo "restritivo" aparentemente tinham estruturas se 

melhantes as do grupo "etnocêntrico" de F. Brunswick e descre-

vem o "pai perfeito" como disciplinador, severo, punitivo e 

provedor. O grupo de jovens ~em preconceitos descreve o pai ~-

deal como companheiro, despreocupado etc. 

Aquela autora chama a atençao para o fato de que o ado-

1escente· · etnocêntrico e o tipo de pessoa que, mais tarde, sera 

tacibem um pa1 restritivo que estara·agindo sobre os resíduos ~~ 

ansiedades de sua pr5pria infincia, e se vingando sobre a gera-

çao errada. Desta forma, estara perpetuando um tipo frustrado 

de personalidade. 

Os testes e questionarios de atitudes, conforme esses 

autores, são úteis para relacionarem determinados fatores em 

grupos específicos ou para levantarem diferenças de cultura ou 

no tempo. Entretanto, como as atitudes são passíveis "de mudan-

ça, quer pela aprendizagem, quer por alteração dos valores a e-

las associados, seu uso deve restringir-se ao momento e situa--

çab, sem poder de generalização. No caso de associar-se atitu-
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des parentais com aspectos da personalidade dos filhos, por e-

xemp10, i possive1 que, em dado momento de uma cultura, se obte 

nha um referencial com um· determinado significado e noutro mo-

mento, o sentido já não seja o mesmo. No entanto, 1SS0 nao 1n-

valida seu emprego, e muito menos o fato de que as atitudes sao 

poderosos elementos que afetam p desenvolvimento da persona1id~ 

de e a socialização. 

' Entre outras pesquisas sobre atitudes, e interessan 

te · citar o questionirio sobre atitudes parentais elaborado in i-

cia1mente por Schaefer e Be11 (1958). ~ composto por vinte e 

três esc~las relacionadas a situações da vida cotidiana e infor 

-maçoes sobre modalidades de comportamento quanto a criação dos 

filhos (com formas maternas e paternas). A conceituação das va 

riáveis que o integram foi apoiada no pressuposto te6rico do es 

tudo, isto ~, as atitudes dos pais t~m efeito relevante sobre o 

desenvolvimento da personalidade infantil. A seleção dessas va 

riáveis surgiu do levantamento de trabalhos de psi~oterapeutas 

de adultos, estudos clinicas de familia e orientação infantil e 

estudos objetivos sobre atitudes e socialização dos filhos. 

Apesar de ter sido inicialmente proposto há mais de 

vinte anos, o Parenta1 Attitudinal Research Instrument (PARI) 

tem sido constantemente utilizado' em pesquisas transculturais 

em sua totalidade ou em apenas algumas de suas escalas. Atraves 

desses anos, sofreu reformulações e aprimoramentos que, entre--

-tanto, nao o descaracterizaram (Zuckermann, 1958, 1961; Sch1u--

derman & Schluderman, 1970, 1974, 1977, 1979). ~ interessante 

notar que as escalas que o compõem dizem respeito as mesmas pr~ 

-ocupaçoes que, ainda hoje, sao levantadas por autores mais mo-
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, dernos e de enfoques diversos. 

As variave1s usadas relacionam-se com a liberdade de 

expressio que pode ser permitida às crianças; com as ativida--

des sociais dos pais ~ seus modos de 'disciplinar os filhos; com 

as satisfações que possam tirar de seus papeis parentais; como 

percebem as conseqUências do ,disciplinamento adotado e o papel 

do pai de ' outro sexo; como entendem os ,questior.amentos infan--

tis , ~ suas ' expectativas de retribuiçio filial. Com o tipo de 

controle utilizado - se autoritario ou democratico; sua perce~ 

çio da distribuiçio do tempo infantil, sexualidade e direito a 

privatividade; participaçio nas atividades dos filhos; preccu-

paçao com a segurança dos bebês, desenvolvimento da independ~n-

cia, agressividade, comunicaçao, problemas de comun1caçao 

os filhos e entre o casal; 

peis e dependência. 

irritabilidade, ascendência de 

com 

pa-

Feitas analises fatoriais com ~s dados obtidos por vi 

r10S autores que utilizaram o PARI, foram confirmados dois fato 

res principais. Seriam eles os responsáveis pela influência de 

cisiva da atuaçio parental sobre a personalidade dos filhos, e 

foram identificados como associados ao tipo de controle exerci

do pelos pais sobre os filhos (autoritario x democritico) e a 

fatores que afetam o processo familiar (harmonia x desarmonia). 
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"( ... ) le 6oye~ n'e~t ra~ un 
paix, e'e~t au~~i l'ee~an ou 
{Ajuli.iague~~a, 1910, p. 817) 
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hav~e d'aeeueil et de 
~'imp~iment no~ eon6lit~" 

o e x ercício da autoridade, corno e efetivamente real i-

zado, e o afeto são as duas grandes forças propulsoras da moti-

vaçao e da aprendizagem infantis. Sendo a dinâmica familiar S1n 

tetizada na dualidade " ensinar-aprender", nela se conjugam ós 

dois fatores, cuj os prin .: i pais agentes sao os pais, embora o 

sistema seja r etroalimentador. 

Consciente ou inconscientemente, ~o serem me diadores 

do mundo e x t e rno com o mundo interno dos filhos, os pais a eles 

transmitem su as prõprias forças motivadoras e p er sonalõ g icas. As 

circunstâncias ambientais, em interaç~o com os [atores de pers~ 

nalidade das pessoas envolvidas; comp;em o clima em que a inte-

raç~o pais-filhos se processa, sob duas valências: 

- o afeto, e x pressando-se em aceitação ou rejeiça.o; 

- o controle, sob aspectos de autoritarismo ou perm1~ 

sivid~de. 

11.3.1 - Aceitação vs. rejeição 

.0 desenvolvimento emocional de uma criança começa ju~ 

to com sua prõpria vida, diz Winnicott (1962). Referia-se ele 

ao nascimento, quando começa tambem a vida social do bebê. A 

direção desse desenvoivimento e orientada positivamente quando 
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a criança se sent"e aceita e amparada em suas necessidades físi-

cas e psicológicas de calor e afeto. A atitude afetiva da mae 

ê sentida pelo bebê como experiência vital, que lhe dã seguran-

ça ou nao. 

Levy (1937; 1943) chamou de "fome de afeto" a uma sín 

drorne caracterizada por amargura, frustração e extrema necessi-

dade de amor, na vida adulta. Pesquisando retroativamente a vi 

da d"essas pessoas, chegou a suas infâncias detetando sentimen-

tos de insegurança e rejeição, pela falta de sentimentos posit! 

vos de seus pais. A rejeiçao sofrida na infância, e manifesta-

da posteriormente como "fome de amor" foi encontrada tanto em 

mães rejeitadoras, quanto em maes superprotetoras. E essa 
~ 

Sln-

drome correlaciona positivamente com comportamentos agress1VOS. 

Mulheres com esse tipo de disfunção costumam buscar, no filho ou 

no marido, compensação para os problemas sofridos na infância. 

Tal fato leva, muitas vezes a relaç~es conjugais tumultuadas. 

Os cuidados exceSS1VOS parà com a cr1ança podem aSS1~ 

esconder sentimentos ambivalentes ou de rejeição para com ames 

ma. Outras vezes, -porem, a superproteçao ê devida a amor ver-

dadeiro, com comportamentos intensificados por fatores psíqui--

cos ou SOC1a1S. Pode ocorrer em mulheres naturalmente maternais. 

Em qualquer dos dois casos - rejeiçao ou superprote--

çao - a personalidade infantil sofre efeitos negativos da condu 

ta materna. As duas condiç~es favorecem o aparecimento, de tra 

ços comuns de personalidade: egocentrismo e dependência; difi-

culdade para estabelecer contatos sociais, tendência a fugir da 

r e a"l i d a d e a t r a vês dos o n h o e d a f a n tas i a ; s e n t i me n tos d e i n f e --
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rioridade e desvalia; falta de iniciativa, de capacidade, de 

auto-proteçao e desinteresse pelo futuro. 

Erikson (1971) propoe, corno requisito fundamental pa-

ra a vitalidade ment~l, o sentimento básico de confiança que o 

bebê deve desenvolver em sua primeira etapa pôs-natal. Essa co~ 

fiança e adquirida quando ele absorve a intenção e habilidade 

maternas para alimentá-lo amorosamente. Nessa fase, a boca -e 

-o centro de sua percepçao da vida. Com ela, absorve alem do 

leite todos os estímulos que o mantem V1VO. E o principal de--

les -e o amor, aprendido pelo calor do contato com o corpo e ca-

lor da mãe, pelo som de sua voz, a qualidade de sua atençao etc. 

Se, nessa primeira etapa, a mãe conseguir transmitir ao bebê sua 

preocupação materna primária, em um ambient e suficientemente bo~ 

ele pod~rá encontrar urna motilidade e sensibilidade para desen-

volver suas potencialidades. o malogro nos primeiros cuidados 

leva a um.a ansiedade sentida pelo bebê corno ameaça. Esse senti-

mento pode, mais tarde, transformar-se em desintegração; em sen 

timento de despersonalização; ou na impressão de que o "centro 

de gravidade de sua consciência e transferido do cerne para a 

superfície, do indivíduo para o cuidado, a tecnica" (Winnicott, 

1978, p. 207). 

11.3.2 - Autoritarismo VS •. permissividade 

No desempenho das tarefas de proteçao e educação 1n--

fantil, os pa1S assumem atitudes características a papeis -pro-

prios a cada um dele~, geralmente de .acordo com o modelo cultu-

ralmente transmitido. Talcott Parsons (apud Rapoport et alii , 
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1980) sugere uma abordagem sistêmica aos problemas internos 

de pequenos grupos. A família contemporânea, nas sociedades in 

d~striais urbanas, funciona como um desses agrupamentos. Uma 

das caracterrsticas funcion~is desses sistemas ~ a emergência 

de dois tipos fundamentais de liderança: uma instrumental, vol 

tada para a adaptaçio externa; outra expressiva, que lida pri-

mariamente com a harrnonizaçi~ int e rna, eliminaçio de conflitos 

e coesao entre seus membors. De. forma semelhante, o~orre na di 

nâmica familiar, onde um dos pais sustenta uma posição com base 

no poder, na autoridade permitida por sua competência e ma10r 

maturidade; e nquanto, por outro lado, sur g e uma pos1çao estru-

turada pela diferenç a das tarefas atribui das a cada elemento 

do grupo. 

Na famrlia ocidental, tradicional, as tarefas sao dis 

tribuidas de acordo com os papeis se xual mente orientados: os 

meninos ~io industriados para . assum1r lid e rança instrumental, a 

traves da identificaçio com o pa1 e a men1na para papeis . de orL 

entaçio expressiva. Dessa forma, haveria uma tendência a divi-

dir, com as tarefas, a competitividade entre os dois se x os, le-

vando a maior equilíbrio nas relações dom~sticas. 

A atuaçao pare~tal de proteção e educação, exige a 

imposiçio de limites aos impulsos e ati~idades infantis. Ao ca 

nalisar a açao de seus filhos, os pa1S assumem atitudes repres-

soras e constritivas - física ou v~rbalmente - a fim de impedir 

atos perigosos num caso e obrigar a criança a alguma açao, no 

outro. Tambem podem sugerir informações para fazer ou deixar 
( r 

de . fazer algo ou facilitar a -açao autônoma de seus filhos. 
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o tipo "de controle habitualmente exercido pelos pais, 

em geral, volta-se para um de dois po1os: autoritarismo ou per-

missividade, ambos com efeitos perniciosos sobre as crianças. 

Diversos mddelos tentam classificar as famílias de a-

cordo com sua dinâmica interna. A tipo10gia de Kantor e Lehr 

(Apud Hoffman, 1981) classifica as famílias i semelhança das 

categorias políticas, conforme o tipo de adaptação is mudanças 

que "adote: Assim, a que assume regime autoritário ê de estrutu-

ra fechada, hierarquicamente organizad~ e funciona me diante re-

gras; o indivíduo ê subordinado ao grupo. Segundo Adorno, a 

personalidade autoritária, orientada para o poder ê dependente 

de tudo que lhe parece forte; despreza a fraqueza mas ê inseg~ 

ra e predisposta i rigidez preconceitual. A família anárquica, 

falha em impor limites, caracterizando-se p e la permissividade, 

individualismo e poucas re gras. A democrática tem estrutura a -

berta e p~ocura o equilíbrio entre interesses comuns e indivi-

duais, e tem os impasses e conflito~ resolvidos de forma conju~ 

ta. E a modalidade de regime que leva i independência e autono 

mia com responsabilidade e respeito pelos direitos alheios e o

brigações sociais. 



CAPTTULO II I 

BASES DO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE 

"Me.u jaJe..dim me. c.o.toc.a diante. da ·me.-6ma que.-6tão intJe..i
gante. que tentei Je..e-6pondeJe.. dUJe..ante toda a minha vida 
pJe..o6L!:>/liona.t: - Quai-6 a-6 c.ondiç-õe-6 6avoJe..ã:vei-6 ao c.Jr..U · 
c.imento? ( ... 1 E quando atJe..avê.-6 de c.ui.dado-6 pac.ien-=
te.-6, inte.tigente-6 e -6en-6Ivei-6 o6eJe..eç-o a-6 c.ondiç-õe-6 que 
Je..e-6u.ttam na pJe..oduç-ão de um botão Je..aJe..o e g.toJe..io-6o, -6in 
to . o me-6mo tipo de -6ati-66aç-ão que obtenho quando 6ac.I 
·.tito o c.Je..e-6c.imento de uma pe-6-6oa ou de um gJe..upo di 
p e-6 -6 o a-6" ( R o 9 eJe..-6 , 1 9 7 7, P . 4 5 I· . 

o problema aSS1m enunciado leva ao da conceituação de 

Personalidade. Trata-se ·de compreender como e quê fatores con-

tribuindo para o desenvolvimento do individuo, podem atravi~ do~ 

comportamentos revelar sua essência e pred.izer seu " v ir-a-ser". 

Conhecer o homem i objetivo imanente ã ciência psicoló 

g1ca e estudar como esse homem se toina uma individualidade 1m-

plica não só no estudo dos fatos psicológicos, das 'leis que re-

guiam os comportamentos, mas tambim, nos dados históricos que o 

tornam uma individualidade. Personalidade e o termo que desig-

· na essa individualidade psicológica. 

Diante das inúmeras dificuldades e controvirsias so--

bre o problema, Filloux (1966) enumera significados atribuidos 

vulgarmente ao conceito, mas que, na realidade, não ó identifi-

cam: "personalidade não i estímulo social, nem personagem, nem 

f i c ç ã o d i r e t r i z, nem e n t i d a d e me t a f í s. i c a ", e 1 a i 

lia c.on6iguJe..aç-ão ~nic.a a-6-6umida no dec.uJe..-6o da hi-6t5Je..ia 
de um indivIduo pe.to c.onjunto de -6i-6tema-6 Je..e-6pon-6ã:v~ 
poJe.. .6eu c.ompoJe..tamento" {Op. c.it., p. 131. 



51. 

E suas características bisicas a definem corno ' tal: -e 

uma organização, nao apenas a soma de funções; -e temporal e 

~nio ~endo nem e~tlmulo, nem ~e~po~ta, ela ~e ap~e~en 
ta eomo uma va~iãvel inte~mediã~ia, aái~mando-~e eomo 
um e~tilo at~avê~ e po~ meio do eompo~tamento" (Ibidem) 

Assim posto, a individualidade de cada hom~m afirma--

se na permanente interaç a o com o meio, nele incluidos os outros, 

auto formando-se e atual i zando através das condutas. Estas re-

velam as transformações ltU e se operam na personalidade, sob a 

ação dos elementos, a ela intrínsecos ou extrínsecos. As ten--

dências ou inclinações pessoais, inatas ou adquiridas sao os 1n 

trínsecos, que provocam os comportamentos atualizadores da per-

sonalidade. o meio interatuante, social e cultural, que pode 

ser faci1itador ou frustrador do desenvolvimento individual, os 

extrínsecos. 

Na abordagem ao problema da personalidade, alguns teó 

ricos vem-na como um conjunto de "traços" que formam "tipos". 

Desde a antiguidade houve -preocupaçao em correlacionar proces-

sos fisiológicos com fatos psic~lógicos. A psicologia experi--

mental procurou, por diversos modos e autore~, comprovar tais 

relações. E nesta busca continua ~resente o problema clissico 

do "inato" ou "adquirido" no co~portamento humano. Para Ey-

senck (1976), .a personalidade é ~omposta por urna série de fato-

res ou di~ensões, que sao baseadas em subs~ratos biológicos, o 

que permite compreender a influência do ambiente sobre o consti 

tucional. Para Allport (1969), porem o temperamento, o físico 

e a inteligência, corno partes da constituição são "o material bru 
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to a partir do qual se forma a personalidade" e discorda daque-

le autor quando afirma que 

"pa~a O eienti~ta " O indivZduo ~ingula~ e apena~ o pon 
to de inte~~eec~o d~ alguma~ va~i~vei~ quantitativa~W 
(Apud, op. eit., p. 25). 

Tambim nio acredita na possibilidade de enqtiadramento do indivr 

duo " em classificações mais gerais, por serem arbitrárias e mui-

to simplificadas. Alim do que tal afirmaçio significaria que o 

interesse do cientista estaria voltado apenas para dimensões co 

muns e isoladas, em vez de enfocar a "mútua interdependência de 

parte - sistemas no sistemas total da personalidade". Acredita 

entretanto, na possibilidade futura de um modelo biol~gico par~ 

substituir o psicol~gico quando os fatos biol~gicos comprovarem 

devidamente a extensio de sua influência sobre a personalidade~ 

Allport ressalta ainda a nio existência de.conceituações corre-

tas ou não e sim úteis para determinado propósito. Sua POSl.-

çio, diz ele, i essencialista e assim a situa: 

"A pe~~onalidade ~ a o~ganizac~o dinamiea, no indivZ
duo, do~ ~i~tema~ p~ieo6Z~ieo~ que dete~minam ~eu eom 
pOJttamento e ~eu pen~amento ealz.aeteJtZ~tieo" (Op. eit:-, 
p. 50). 
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111.1 - ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO 

"Tudo que c~e4ce tem um plano b~4ico de onde 4u~gemM 
pa~te4, cada uma com 4eu tempo de p~edomZnio e4pecZói 
co, até que toda4 · tenham 4uJt gido pa~a. con4titui~ uma 
u.nidade e4pecZóica" (Apud EJticf2.40n, 1971). 

A premissa que expressa o principio epigenético deri-

vado do crescimento dos organismos "in utero" foi adotado por 

Erikson (1971) como modelo das condições de desenvolvimento psi 

cossocial dos seres. Em sua teoria, o caminho que leva à matu-

ridade humana é descrito como uma sucessão de oito etapas inclu 

sivas. Cada estadio teria características, sentimentos e um 

conflito próprio. Desta forma, a passagem de uma etapa para a 

seguinte depende do modo com que é solucionada "crise" que defi 

ne tal ·momento, daí resultando, ou o progresso, a integração, ou 

a estagnaçao, a sujeição da personalidade. 

Convém ·ressaltar que "crise", como definida por Erik-

son, diz respeito ao processo evolutivo, diferente portanto de 

conotações de intrusão ou per1go. Explica ele: 

"C~i4i4 4 e u4a aquI. en un 4 entido evolutivo pa~a con
nota~ no una amena za o cat~4tJtoóe 4ino un momento de
Ci4ivo, un pe~rGdo c~ucial de vulneJtabilidad inc~emen 
tada y ·potencial y, po~ lo tanto, óonte ontogenética
de óue~za y de4ajuJ.;,te gene~aci·onal" (Op. cit., p. 79) . 

Em consequência, . . -a cada nova aqu1s1çao o organ1smo ve-se frente 

a maiores possibilidades de expressão que deve aprender a dese~ 

volver. A crise mais radical é a da passagem da vida intra-ute 

rina para a extrauterina. Mas existem outros períodos marcan--
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tes do desenvolvimento, alem das adaptações constantes e inin--

terruptas que a elas conduzem, gerando novas perspectivas pois 

~, c.apac.idade..6 di6 e.ir.e.nte..6 utilizan opolttunidade..6 di6 e.
lte.nte..6 palta lle.galt a .6e.1t c.ompone.nte..6 "c.omple.tame.nte. 
de.6altltollado.6 de. e..6a c.on6igultac.i5n .6ie.mplte. nue.va que. 
e..6 la pelt.6onalidad"(Ib.ide.mJ" 

Em cada momento do desenvolvimento, as capacidades a~ 

quiridas vao permitindo a consolidação de um sentimento de ide~ 

tidade com elas relacionado. A mudança de uma etapa para a se-

guinte surge da natural tensão entre o que já existe, e com que 

nos habituamos, e a tendência à mudança. Assim sendo, a auto-i 

magem obtida em função da percepção internã e da pressão exter-

na precisa ser constantemente corrigida, embora continue perti-

nente aum e~ imutável. 

"Se. pue.de. de.c.ilt, pOIt lo tanto q~e. la pe.lt.6onalidad .6 e. 
de..6altltolla de. ac.ue.ltdo c.on pa.60.6 plte.de.te.ltminado.6 e.n la 
di.6po.6ic.iõn de.l oltgani.6mo humano a .6e.1t impul.6ado a, 
a .6e.1t c.onc.ie.nte. de. y a inte.nac.tualt c.on una gama c.ada 
ve.z m~.6 amplia de. indivlduo.6 e. in.6tituc.ione..6 .6igniái
c. ati v a.6" (O p. c.Lt ., P . 7 6 J • 

Nesse m9vimento, cada passo contribui para a constitu 

ição de um estado de maturidade pr~pria às diferentes etapas, ~ 

mergente as crises evolutivas, com maior sentimento de unidade 

interior 

Ao termino da primeira etapa - oral sensorial -. por 

volta dos tr~s meses de idade, o bebi adquire o que Erikson cha 

mou de CONFIANÇA BASICA, de segurança em si e nos outros. O sen 

timento oposto, "desconfiança básica", causa um estado de retrai 
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mento e descrenç a que, no adulto, pode tornar-se recorrente di-

ante de problema e pessoas. A crise dessa etapa parece coinci 

dir com os inc5mod os da dentiçio e impul~os incorporativos, .. 
a 

crescente consci~nci~ de si · mesmo e gradual afastamento da -mae 

-para outras ocupaçoes. No desenrrolar do processo evolutivo, 

cresce o sentimento de identidade, atraves das etapas muscular 

anal (primeira infância: do~ quatro aos seis anos), com aumen-

to de iniciativa, em conflito co.m sentimentos de culpa, vergo-

nh~ e d~vida e a c~ise da AUTONOMIA; do período de lat~ncia (i 

dade escolar: cinco-seis anos) em que o problema e de .REALIZA-

çÃO PESSOAL, contra sentimentos de inferioridade. Completa-se 

assim, o período infantil do desenvolvimento. 

Na etapa seguinte, referente ã puberdade e adolescên 

cia, t~m lugar a crise da IDENTIDADE. Nessa . -
ocas~ao, o jovem 

tem d~vidas sobre seu papel no mundo, sua identidade pessoal, s~ 

cial e sexual. Devido ao grande poder que tem sobre os fatores 

que ievam ã integraçio social foi chamada de etapa da identida~ 

de pessoal. O proces~o de seu estabelecimento, porem 

"c..omie.nza. e.n e..f. pltime.1t e.nc..ue.ntlto ve.ltda.de.lto e.ntlte. la. 
ma.dlte. y e..f. be.be. ·como do~ pe.lt~ona.~ que. ~e. pue.de.n to
ca.1t y lte.conoce.1t mutua.me.nte., y no te.ltmina. ha.~ta. QUe. 
de.~a.pa.lte.ce. e..f. Rode.1t de. a.6iltma.c..iôn mutua. de. un homblte." 
( O p . c..-i.t., P . 1 9 I . 

Embora a ~usca da identidade seja o principal problema 

a ser resolvido na adolesc~ncia, sua consolidação vem-se concre-

tizando através da elaboração e assimilação das mudanças que o 

indivíduo sofre durante o desenvolvimento. Se para Erikson seu 

início ocorre · no primeiro contato íntimo ~om a mae, outros auto 
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res pensam de forma diferente. Winni cot t (1978) refe r indo-s e ao 

nascimento diz -- "~ uma fase temporária .de reaçio e, por con-

seguin-te, de perda de identidade" - situando-o assim na vida fetal. Pia-

get (1971) considera que, ao fim do primeiro ano de vida, apar~ 

cem duas formas complementares e solidárias. de identidade que 

subsistirão por toda a vida: . a do ~bjeto, . com sua perman~ncia 

e localização. no continuo espaço-temporal; . e a do corpo com a 

noção do eu ~ a compreensão da exist~ncia do outro. 

Nas incoer~ncias, necessidad e s de auto-afirmação e 

protestos pode chegar a haver uma adaptação natural às novas con 

dições. Outras vezes, -so com ajuda externa o adolescente chega 

a encontrar-se e ~ assumir sua pr6pria id~ntidade. 

E comum dizer-se: "a vida imita a arte", mas o ge-

ral ~ a arte, aSS1m como a ci~ncia, ser parcialm e nte um produto 

dos fatos e necessidades SOC1a1S. Assim, na literatura, pode-

mos encontrar in~meros relatos sobre o doloroso processo que e~ 

volve a busca de identidade . . Em "Grande Sert ão : Veredas", por 

exemplo, Guimarães Rosa (1967) retrata o conflito de Diadorin 

sobre sua identidade sexual. Analisando essa obra, Ciro Mar-

tins (1970) disseca a patologia da personagem e situa a or1gem 

do problema na aus~ncia de um modelo feminino para a necessa--

ria identificação sexual. A cap~cidade de identificaçio ~ um 

d~s eleme~tos ma1S importantes das relações humanas e, quando ~ 

dequadamente estabélecida, favorece a maturidade integral, em 

que o individuo se aceita e à vida. 

A partir da conquista da identidade, as . outras etapas 

são relativas ao modo com que ela ~ ~tilizada na idade aduita. 
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Na primeira des sas fases, o adulto jove m ' e be~ equil! 

brado deve conse gu i ~ expandir seus interesses pessoais e sua car 

ga libidinal a fim de vencer 'a crise da INTI MI DADE. Nas condi 

ções positivas, ele cons egue estabelecer laços de am izade verda 

deiros assim como in timid ade psicossocial é sexual, s em senti-

mentos de perda de identidade, pois, conforme Er iksnn 

"El jove.n que. no e..ó.tâ. .óe.gulto de. .óU ide.ntidad .6e. 
· ~le.ja de. la i n.timidad int e.lt pe.lt.6onal o .6e. lan za hacia 
acto Intimo.ó plt omi.6cuo.6 que calte.ce.n de. 6u.ói5n ve.nda~
de.lta o de. un ab andono Ite.al rr (Op. cit ., p. 111). 

Na busca do obj e to sexual, mui tas vezes o Jov em está 

ã procura de si mesmo, ate ating ir a capaci"dad e criadora da id~ 

de adulta, em qu e a GENERATIVIDADE e o sentimento específic o. 

Esse imp ul so cri ativo e n at ur a l faz com que a pesso a ma dura con 

s1ga estab ele cer relaç;es de reciprocidade, se l et ividad e no a-

mor, int eresse pel a ge raçio fut~ra e com que se sinta r e alizada 

por assumir a resp onsabilid ade de sua educaçio (Ibidem). 

Finalmente, para atingir a ' plenitude da maturidade, 

deve t er havido a conquista de todas as qualidades de I NTEGR ID A 

DE do ,eu, o que ~mplica em reconhec~-las em S1 e nos outros,em 

saber receber e renunC1ar, em comp~eender o ; i gn ificado do C1-

cIo vital e e~ ter tran smitido vida e valores culturais, pois 

"ta 6ue.lt za p.óico.6ocial de.pe.nde. de. un pltoce..60 total 
,que. Ite.gula al mi.ómo tie.mpo lo.6 ciclo.ó de. vida indivi
duale..ó, la .óe.cue.ncia de la.ó ge.ne.ltacione..ó y la e..ótItUC
tUIta. de. la .6ocie.dad, pue..óto que. lo.ó tlte..ó .óe.han de..óa. 1t 
Itolla.do junto.ó" (Op. cit., p. 115). 

Resumindo, podemos entender o processo de identidade 



58. 

como uma complexa estrutura, cUJa consolidaçio depende do mundo 

interno do sujeito e .m integraçio com os fatores sócio-econômi-

cos e culturais, que podem facilitar-lhe ou dificultar o desen-

volvimento. Seu começo instala-se sobre componentes biológicos, 

sensações de prazer e dor, percepçio do próprio corpo e distin 

çio do eu/nio-eu at~ chegar a uma composiç~o mais ou menos inte 

grada, frouxa ou at~ dissociada. 

Cada entidade cultural tem suas características pro--

prias, que aparec em no ego integrado de seus cidadãos: 

"EI .tipo de in.tegnidad de.6 annollada pon .6 u c.u.e.ÚLna o 
~u c.iviIiz ac.i5n c.on.6.ti.tuy e de e.6.te modo el patnimonio 
de.6u ama, el .6eIIo de.6u pa..tennidad mOJto.l t.Sobne .6i 
mit.S mo I ... ) An.te e.6.ta .6oluc.i5n 6inal,ld muen.te pien 
d e .6 u a 9 u .i. j 5 V!. " I E ni R..6 o H , 1 9 5 9, P . 2 1 6 ) . .-

E o indivíduo transcendendo tudo que deu sentido a sua biogra--

fia pessoal pode chegar, confiante e esperançoso a clamar 

"Oh God! May I be aIive when I die" 
( Wi n ni c. o.t.t, 1 9 1 8, P . 46). 
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111.2 - RELAÇAO MAE-FILHO 

" Ve donde ve.nZa IjO c.uando tu. me. enc.ontfLa-6te.? - pfLe.
gunt5 el ni~o a -6U madfLe. 
I ••• ) "Tú e.-6taba-6 · e.n mi c.ofLazon, c.omo -6U an.-6ia,amOfL 
mio. I ... ) E.6taba-6 c.on la-6 mUnec.a..6 de. jugue.te. de. mi 
in6anc.ia I ... ) E-6taba-6 en e.l altafL c.on el dio-6 de 
nue.-6tfLa c.a-6a; al adofLafLlo a êl ~e. adofLaba a ti. E-6ta 
ba-6 e.n toda.ó mi-6 e.-6 p.e.fLanZa-6 y e.n todo-6 mi-6 c.afL--tnO-6 
TU. h~-6 vivido e.n mi vida y en la vida de. mi madfLe.. TU. 
6ui-6te. vinie.ndo, -6iglo tfLa.ó -6iglo' e.n e.l -6e.no de.l e.-6pZ 
fLitu inmofLtal que. fLije el hogafL nu e..ó tfLo I ... ) PfL~ne.~ 
amOfL de.l c.ielo, he.fLm ano je.melo de la luz del alba; 

·baja.óte. al mundo e.n e.l fLZO de. la vida y al 6in te. pa
fLa-6 te. en. mi c.OfLaz Ô n . .. " I T 0.9 ofLe. - El P fLinc.Zpio . In: 
ObfLa E-6c.ogida, p. · 90) • 

. Em que momento . d a ontologia a "r elação '" mãe-filh o pa~ 

sa a ser "comunicaçio " mãe-filho? E esta uma qu e stao que exten 

~ . 
d e o problema da relaçio entre ' o bio16 g ico e o pS1qu1CO, e que 

cada l inha d e p ensamento enfoca sob prisma diverso. Consideran 

do-se qu e , geralmente "comunicar " refere-se a comportament os veE, 

b ais ou nio-verbais, que incluem símbolos ou indícios utiliza~ 

dos pelos indiví duos quando recebem ou trans mitem informaç;es , 

pode-se como tal conceituar a relação feto-mãe? 

Diz Spit z 0973, p. 39). 

"Re.-6ue. .e.ta e.vidente. que la 6ofLmac.iôn de. la-6 fLe.lac.-tone. ,j 
obje.tale.-6 entna e.n la c.ate.gonZa de.l e.-6table.c.ime.nto de. 
un -6i-6te.l11a de. c.omu nic.ac.i o ne-6 e.ntJr..e. madfLe. e. hij o" 

Entretanto, tais relaç;es não são possíveis no nascimento, pois 

"El c.onc.e.pto de. ne.lac.ione.-6 obje.tale.-6 implic.a un -6uje.to 
y un obje.to. El -6uje.to I ... ) -6e.nZa e.l ne.c.iên na.c.ido y 
( ••• ) e.l ne.c.iên nac.i do vie.ne. al mundo e.n un e..ótado de. 
indi6e.fLe. nc.iac.iôn, inc.apaz de. ninguna ac.c.iôn p-6Zquic.a. 
Pon tanto, no hay ne.lac.ione..ó ebje.tale..ó ni obje.to". 
I I b i d e.m , p. 1 2 ) . 
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Com ma10r -razao, entao, tais considerações nao poderiam ser fei 

tas antes dos"preparativos maturescentes que ocorrem no feto 

para q-ue ele possa emergir para a condição de bebê" (Khan, 1978, 

p. 46). Porem se levarmos em conta os estudos demonstrativos de 

ocorrência de sonhos de tipo REM (rapid eye movement) em parte 

da vida fetal, não seria iss.o indicativo de aç~es psrquicas, u-

ma vez que tais sonho~ 

"no ~olo tlenen ca~acte~l~tlca~ p~lcol5g1ca~ e~pecl6l 
cal.> ~lno tanblê.n concotJ1ltante~ 6l~lolõglca~, elect~o-:: 
ence6alog~~6lca~ y en la ~onduta moto~a (~on~l~a~, 
~ollozo~, e~ecclone~, etcê.te~a) y pa~ecen ~e~ tanto 
m~~ ~elatlvamente 6~ecuente~ cuanto tJ1eno~ e~ el ~ujeto, 
alcanzando a un 50 po~ clento dei do~ml~ . total en el 
~eclê.VL nacldo Ij a un 80 po~ clento en lo~ p~ematu~o~" 

( R a~ c o v ~ k. Y , 1 9 7 1, p. 1 9 ) 'I 

- -Continuando em proporçao quantitativamente inversa a 

maturaçao fetal, o sono chega a transcorrer cem por cento de seu 

tempo em sonho ativado ou REM, entre a vigésima quarta e a tri~ ' 

gesima semanas de gestação. Como os movimentos oc~lares, nes-

sas condiç~es, estão relacionados com estados subjetivos de pr~ 

zer, bem-estar, desagrado ou mal-estar o fato fundamental que 

' ar se encontra e a existência de projeções alucinat6rias, logo, 

de alguma forma de desenvolver psrquico. Não seria justo, en-

tao, pensar-se que esse tipo de sonho fosse ontogeneticamente o 

ma1s tardio dos estados do sono, por ser revelador de tais ati-

vidades? Como são elas elaboradas? No entanto, o REM e, den-

tre eles, o ma1S precoce, e filogeneticamente o mais arciico. 

Por esse motivo, Roffwarg, Muzzio e Dement (apud Rascowsk~ 1971) 

levantaram a hip6tese de serem necessirios para o desenvolvime~ 

to do S.N.C.e provirem de "fontes endopsíquicas", para tal in-



61. 

dispensáveis. 

.,. 
Ao expor sua concepçao sobre a pos~çao man~aca ~neren 

te ã condição inicial do ps~qu~smo, isto e, de "um psiquismo sem 

o b j e tos e x t e r nos r e a i s ", R a s c o w s k y (i 9 6 4, p. 4.8; 1 9 7 1, p. 2 O) as 

sinala a exist~ncia de um padrão de condiç;es primitivas que re 

gem a vida fetal. Essas condições derivar-se-iam de 

li a J La ~ unc.-i.õ n de adap.:tac.J.,õ n a i.a lLeal-i.dad ex.:telL-i.olL que 
e~.:ta a c.alLgo dei olLgan-i.~mo ma.:telLno y que ei. 6e.:to no 
ê c.apaz de ejelLc.elL aún. 

bJ La ex-i.~tenc.la dei. ~wHinlh.:tILO c.on.:t-i.nuo y c.onh.:tan.:te 
a.:tlLavêh dei c.olLdõn um bii.-i. c. ai. , que blL-i.nda ai. yo en 
i.a 60ILma pah-i.va i.a IL-i.queza hu6-i.c.-i.en.:te palLa ha.:t-i.h-
6ac.elL .:toda i.a demanda -i.nh.:t-i.n.:t-i.va elLõ.:t-i.c.a y .:tan~.:tlc.a. 

c.J L a~ lLei.ac.lone~ · eXc.i.u6-i.Va.h dei. yo c.on i.a 6an.:tah-i.a 
-i.nnat a, que lLeplLehenta ei. mundo obje.:tai. plL-i.m-i..:tivo 
an~elL-i.olL a i.a lLei.ac.-i.5n c.on i.o~ obje.:to~ lLeai.eh ex.:telL 
no~. Eh.:tO explic.a la ehtILUc..:tUlLa ehpe c.Z6-i.c.a dei. p6I 
quihmo 6e.:tai. an.:teh que he lLeai.-i.c.e la lnc.olLpOlLac.-i.õn
endo ph Zq u-i.c.a dei. mundo extelLno )L eal" 

Dentre 0& mecanismos que tamb~m asseguram o processo ontogeneti 

co; o mesmo autor cita a onipotênci a e a idealização, caracte-' 

rIsticas do estado narcIsico fetal. Depois do nascimento, o 

indivIduo desenvolve estados, defesas e condiç;es normais ou p~ 

to ló g icas em decorr~ncia da qualidade das adaptações à real ida-

de objetiva. 

Enquanto autores como Rascowsky reconhecem condiç;es 

próprias de um psiquismo fetal, outros sã concebem a exist~ncia 

de atos e predisposições reflexos ate depois do nascimento. Al-

guns at~ chegam a perguntar se, psicologicamente falando, algu-

ma coisa tem importância antes dos c~nco ou seis meses Para 

Winnicott (1978), tal questao deve ser considerada, embora dis-
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corde daqueles que a 1.SS0 respondem unão". Spitz (1973), ape-

-sar de não concordar com posição tã6 dristica, nao reconhece pr~ 

cessos intrapsrquicos no nascituro e afirma 

. "Se.gun e.l c.onc.e.pto de. Flte.ud, c.on6iltmado unâ.n.imeme.nte. pOJI. 
laJ.J obJ.Je.ltvac.ione.J.J ij e.xpe.ltie.nc.iaJ.J· de. todoJ.J aque...tloJ.J 
que. han e.J.Jtudiado · al . Ite.c.i~n nac.ido, e.l pe.n6amie.nto 
no e.xiJ.Jte. e.n e.l mome.nto de. nac.e./t. Tampoc.o e.6tan pite. 
J.Je.nte6 e.n 60ltma alguna la 6e.n6ac.i5n, la pe./tc.e.pc.i5n nZ 
la volic.i5n. ( ..• ) No admito, pOIt c.oYl.J.Je.guie.nte., la 
plte..J.Je.nc.ia de. u'n IjO al nac.e.It" (Op. c.it., p. 4). 

Paralelamente a essa não-aceitação de Spitz, e i ev1.-

dência de REM em fetos, pode-se contrapor a afirmação "sonhar e 

uma capacidade que depende do clima psrquico interno e da disp~ 

nibilidade de certas funç~es d~ ego para pçderem usar aquele 

discurso simb6lico que e a essenC1.a da formação do sonho" (Khan, 

1977, p. 375). Realmente, não seria mais ãceitivel crer na e--

xistência de funções de algo que já exista'no nascimento? 

Alice Dickstein (1984) interessada nos achados ma1.S 

atualizados da psicologia pre-natal, foi buscar em pesquisas e~ 

trangeiras informações que contradizem pontos de vista como o aE. 

teriormente citado. Entre outros, cita os experimentos de Tom 

Bower, demonstrativos de que, no ' feto os sentidos ji se encon--

tram bem desenvolvidos antes do nascimento, ' alem de possuir ele, 

desde cedo, -certa noçao de um mundo tridimensional. 

Ate poucos anos atrás, o pS1.qU1.smo infantil não havia 

?espertado muito a atenção dos cientistas, talvez ate por fal-

ta de meios adequados. Excetuavam-se trabalhos de alguns te6ri 

cos, e de uns poucos precursores da experimentação nesse campo. 
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Dentr.e eles, o que mais tempo dedicou a metódicos estud'os sobre 

o desenvolvimento ~ognitivo da crlança foi Piaget. Discorrendo 

sobre a obra que construiu em cinquenta anos de dedicação afir-

mou 

"Te.vr.ho pe.tLóe.gu.ido u.m obje.ti\JO c.e.vr.tJta..t qu.e. te.m pe.Jtmavr.e. 
c.ido ~e.mpJte. o me.~mo: te.vr.taJt c.ompJte.e.vr.de.Jt e. e.xp.tic.a.Jt -
em qu.e. c.on~i~ te. o de.~e. vr.vo.tvime.vdo do ~e.Jt vi..vo e.m ~u.a 
pe.Jtp etu.a c.ovr.~ tJtu.ção de. vr.ovida.de. e. e.m ~u.a. a.daptação pJt~ 
g/i..e.~ ~i va ã Jte.(I .. R..ida.de.". * 

Atualmente, gr .l ç as a metodos sofisticados -so tornados 

viáveis pela modern a t ecnologia , as habi1iciades psico-físicas III 

fantis ' t~m cada vez mais, sid o objeto de o~~ervação e análise, 

com concl usõe s jamais p ensadas. Com isso, os progressos adapt~ 

tivo s do beb~ i real idade t~m sido profundamente estudados por 

psicólogos, lin gu istas, etnó logos, n~urólogos e neonatolo gi stas, 

permitindo sua me lhor compreensão como o desejava Pia ge t. Entre 

tanto, os result a dos a gora ~btidos discordam muitas vezes dos 

seus e as idad e s com que os bebês conseguem revelar suas habili 

dades são cada vez ffialS precoces. Assim, agora se sabe que ao 

nascer as unid ade s tato-visual. ~ auditivo-visual estão presen-

tes e p erm item a o. bebê não só ver como ter preferências visuais; 

distinguir o som da fala humana e virar a cabeça em direção de 

quem fala, tem capacidade para discernir cheiros e tentar pegar 

algo no espaço, embora não consi~a ainda a organização gestual 

(Klaus & Kenell, 1976; Simonnett, 1982). 

A psicologia pr.é-natal, nos países malS adiantados,pr~ 

ocupa-se com a interrelação materno-embrião e materno-fetal, pois 

as células nervosas completam-se bem antes do nascimento, perm~ 

(*) Discurso ao receber o Prêmio Erasmo, em 1972 
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tindo uma complexa or~anizaçao perceptual. Desta forma o cere-

bro começa a armanezar dados bem antes do nascimento. A -açao 

tambe~ e possível, embora limitada pelo espaç o, e prazer e dor 

já sao presentes. 

A multiplicação das celulas cerebrais, que começa a 

se esboçar pela decima sexta semana de gest~ção,atinge uma ve-

locidade de duzentas e cinquenta mil vezes por minuto. Ao nas-

cer, grande rêde de conexoes sinápticas já completou "circu.,!. 

tos" em numero bem maior do -que o existente no cerebro adulto. 

Talvez cem vezes mais, conforme Jean pierre Changeux, do Insti-

tuto Pasteur de Paris. A seguir, os neur~nios vão - se agrupando 

de acordo com a especificidade a que se destinam. Durante 

maturaçao, que só se completa extra-uterin~mente, as funções a-

primoram-sese forem estimuladas. Mas se isso não ocorrer, suas 

. . conexões arriscam-se a fi .car inativas . são tão vastas as impli 

-caçoes desses dados que levaram especialistas a observar, atra--

ves de metodos de filma g em especial, pequenos gestos do feto s~n 

cronizados a tons específicos e sílabas emitidas pelo pai. _ Da 

mesma forma, foram notadas capacidades e preferências de bebês 

a determinadas m~sicas exercitadas constantemente pela mãe, du-

rante a gestaçao . são fatos que ' mostram a possibilidade de cer 

ta predisposição e ate possibilidade de apiendizagem fetal, na 

relação simbiótica da gravidez. 

o psicólogo Jacques Mehler (apud Simonnet) apresenta 

tese que complementa os supostos neurofisiológicos citados se-

gundo os qua~s 

"Le d~veloppement intellectuel ne ~enait pa~ une 
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acqui~ition de 6acult~~ nouvelle~ mai~, au contnaine 
une pente de capaci.te:~ pn~~ ente~ ,li la nai~~ance!" 

Cita ele corno exemplo e base para suas afirmações, a 

capacidade humana para o apr en dizado de linguas. o bebê apren-

de a lingua ge m de seu meio, nio importa qual seja ela. Ã medida 

que cresce, cada vez mais difIcil torna-se aprender outra, que 

teri sempre influência da primeira. 

-Sendo exatas essas novas conc epçoes da ne u r ofisiolo--

gia e voltando ao psiquismo fetal, segundo Rasc ovsky, hi margem 

para se questionar: 

'a 6unç~o de adaptaç~o a nealidad~ extenio~ que e~ta
nia a cango da m~e n~o tenia a~~lm eviden ciada a pan
ticipaç~o pnogne~~iva do 6eto . n4 con~tnuç~o de ~ub-e~ 
tJwtuna.ó, a pant.-ln de peJLcepçõ e~ , mo vim e nto~, neaçõ e'.6 
a6eti\Ja~ eleJnentane~ e ate. hábito? ' 

Nesse caso, o feto nao receberia exclusivamente pelo 

cordio umbilical a satisfaçio de suas necessidades er6ticas e 

taniticas, mas tambim pelo exercrcio de seus incipientes senti-

dos. Justifica-se aSS1ID, o prazer observado in-utero de su gar 

o polegar, desenvolvendo-se simultaneamente o tato e sucçio. De~ 

ta forma, estaria havendo urna antecipaçio das fase~ d ê assimila 

çao e adaptaçio da realidade do ~errodo sens6rio-motor, -nao -so 

por condicionamento de reflexos, mas . -
Ja também por percepçao. 

Inferências desse tipo podem ser levantadas quando pe~ 

quisadores, corno os do Laborat6rio de Psicologia Cognitiva da 

Linguagem de Paris, perguntam-se diante dos fatos, se as estru-

turas da linguagem nio fazem parte da nossa herança bio16gica; 



66. 

enquanto por outro lado, fetos "aprendem" a sincroniar gestos 

com vozes específic_as, a se familiarizar com determinadas mu-

s1cas e até com o abecedário (Bower, apud Simonnett, 1982). 

Em que pese aos avanços da neurofisiologia, em muitos 

aspectos o cérebro continua funcionalmente um desconhecido, pa-

ra nos. Por isso, continuamos apenas "inferindo':. Com isso, os 

autores que primeiro se preocuparam com os processos psico1õgi-

cos infantis pouco se av e nturaram a falar sobre o que a respei-

to se passava no período p ré-natal. Embora sempre tenha havido 

muitas crendices no fo1klore de todos os povos, sobre fatos 

que pudessem afetar a mulher grávida, prejudicando seu filho, cl 

entificamente pouco -havia há menos de cinquenta anos. Ferreira 

(l960). em revis~o bibliográfica a respeito da repercussio dos 

processOs emocionais .da gestante s~bre o nascituro, pouco enco~ 

trou. Os esforços feitos por Sontag e colaboradores, Ernest Jo 

nes e Turner apenas concluiram ~ue as pro~undas perturbaç~es e-

mocionais em mulheres grávidas ~rovocam mai~ante atividade no 

feto, e que a atitude da mie para com o filho nao-natoinfluen-

c1a o curso da gravidez e do parto. 

Winnicor-t, pediatra e psicanalista, em conselhos as 

maes, afirmava que vale a pena con~ecer o bebê, como pessoa, des 

de o primeiro instante de nascido, 

"1nc.lLL6o e.n e.l vie.nDte., .6U be.be. e..6 un .6e.1t humano, di.6 
tinto de. c.ualque.1t otltO .6e.1t humano, y e.n e.l mome.nto de 
nac.e.1t ya tie.ne. una c.on.6ide.ltable. e.xpe.ltie.nc.ia, tanto a 
gltadable. c.omo de..6agltadable. ( ... ) e.n c.ie.ltta me.dida c.ap 
ta .6U an.6ie.dad, .6U e.xc.itac.iôn o .6U e.nojo ( ... ) POIt e.I 
otltO lado, .6..t u.6te.d e..6 una pe.lt.6ona lte.po.6ada, e.l be.bê 
ha c.onoc.ido la paz y quizã.6 ante.c.ipe. un Ite.gazo tltan-
Quilo y una c.una inmove.l" (1962, p. 14). 
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Refere-se, tamb~m, ,Winnicott (1978) ao processo do nas 

cimento. Nessa ocasi~o, para o beb~, o ambiente torna-se mais 

i m p à r t a n t e que e 1 e, que r e a g e ã ri i n V as ã o" que r e p r e s e n t a a seu 

"self" incipiente, que só no estado de n~o reação pode existir. 

Sejam qua1s forem as condições que distingam relação 

de comunicação, o que aqu1 , se pretendeu discutir foi a necessi-

dade de melhor conhecimen to dos processos que podem afetar o de 

senvolviménto emocional i nfantil , por perturbação da relação mae

filho, p01S que 

( ..• )" Há. .6 e..guJt :une..nte.. ante...6 do na'.6 ~-Lme..nto , plt-Lmõltd-Lo.6 
de.. um de...óe..nvo lv-Lme..nto e..mo ~-Lonal, ~ ~ pltová.ve..l que.. iam 
b~m haja uma capa~-Ldad e.. palta um mo v-Lm e..nto 6al.6o e.. do~ 
e..nt-Lo ne...6.6 e.. d ~. -6 e..nvolvime..nto e..mo ~-Lo nal" (W-Ln n-L c.ott, 
1977, p . 324). 

Supondo-s e , corno sugere o autor,que corpo e psiquê d~ 

senvolvem-s e juntos desde a conc epç~o, "inicialmente fundindo-se, 

gradualmente, tornando-se independentes" (Idem, p. 336), e que 

a saúde mental do adulto tem raízes nos cuidados maternos em 

todas as etapas do desenvolvimento emocional, urge , que a pre--

venç~o da doença comece na atenç~o e cuidados psicológicos vol-

tados para a unidade gestacional corpo-ps1que .. 
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111.2.1 - Vinculação Afetiva 

"Love. i-6 :too youn.g :to fl-n.ow wha.:t c.on.-6 c.ie.n.c.e. i-6: ye.:t 
who fl-n.OW".6 n.o:t c.on.-6c.ie.n.c.e. i-6 bOJtn. 06 love.?" 
(Shafl-e.-6pe.aJte., Son.n.e.:t CLI) 

"Sin.c.e. :the. good mo:the.Jt hold-6 me. 
-6 :till a c. hil d ! 
Good mo:th eJt i-6 bad mo:the.Jt un.:to me.! 

- A wOJt-6e. we.~e. be.:t:te.Jt; ye.:t n.o wOJt-6e. 
would I" 
(Te.n.n.Y-6on., GaJtJte.:t:t tj Lyn.e.":t:te., lin.e.-6 
25-17) 

A relação de afeto entre -mae e filho passou a ter a 

malor relevância, desde as descobertas de Freud e do estabeleci 

mento de sua metapsicologia. A partir daí, houve dissidências. 

mas os principais teoremas psicanalíticos permaneceram. Pela s~ 

xualidade e transformações da libido, foram explicados os com--

po~tamentos humanos. Com o a pareciment o de dois estudos publi-

cados qu ise simultâneamente, surgiu o que, para Zazzo (1973), 

constituiu-se em um "facto novo" na "Psicologia: 

" - a teoria da Vinculação Afetiva (Attachment). 

Em 1958, foi publicado, sob a forma de artigo o traba 

lho "de Harlow, com macacos "rhesus, sob o título "The Nature of 

Love". 

Bowlby, psicanalista interessado nos problemas deriva-

dos da privação do afeto materno, ~escobriu atrav~s de Lorenz e 

Hinde que, na etologia poderia encontrar meios de responder -as 

exig~ncias de verificação do m~todo experimental. 

Seu artigo "The Nature of Child'~ tie to Ris Mother", 
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apesar de apresentado i British. Psychological Societyem junho 

de 1957, s6 apareceu em fins do ano seguinte~ Isto ~, na mesma 

epoca que o de Harlow. Coincid~ncia maior, ambos preocupados 

com a natureza dos laços que unem o beb~ -e sua mae, um estudan-

do a infância animal designou-os "amor"; o outro, voltado para 

a ' infância humana, caracterizou-os como "vinculação". 

Foram principalme nte dois temas centrais, nesses estu 

dos que conver g iram para formar a nova teoria: 

- a estampagem, um fen~meno animal, promovendo pesqu! 

sas para a descoberta de equivalentes humanos; 

- as conseqUênc ia s da separação afetiva, ou da falta 

de laços de afeto entre mãe e b~b~, e a compre e n sao 

de suas ori g ens. 

çompar ando o comportamen to de b eb~s humanos e beb~s 

rhesus, Bowlby e Har low chegaram a ·posições semelhantes e con-

cluiram que 

"a. 11 e. c. e..6 .6 .i..d a d e. de. e./!J.:t a. b e.l e. c. e.1L IL e.la. ç. Õ e..6 d e. a 6 e..:t o ê um a. . 
c.ondu.:ta. .6o c.ia.l que. c.umplLe. uma. 6unç.ão bio l õgic.a. in.:te.IL
na., de..:t~lLmi na.da. pOIL c.onjun.:to.6 de. .6i.6.:te.ma.6 lna..:to.6 de. 
IL e..6 p 0.6 .:t a/o 

A estruturaçao desses sistemas ~ de tal ordem que sua conseque~ 

cia é a conduta de apego. Constitui-se esta em um tipo especr-

fico de ligação, que se processa entre a mae e o infante, dife-

rente de todas as outras formas de re'lação e que ultrapassa as 

necessidades orais do nascituro. E uma esp~cie de monotropismo 

que, em 1958,Bolby descreve corno uma "necessidade primária de re 
I 
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lação com o objeto". Isto ~, como uma busca aut~noma de conta-

to que se traduz em condutas instintivas. Cada esp~cie tendo 

seu repert5rio pr5prio de ' respostas a garantir a sobreviv~ncia. 

Ao despertar a atençao materna, elas provocam seu cuidado e o 

contato íntimo que cria e sustenta as relações soc~a~s. 

No início de sua postulação, Bowlby (Ibidem) descre-

v~a as pautas de conduta em função de componentes instintivos 

das respostas. Ma.is tarde, enfatizou as respostas sob o enfo-

que da teoria do controle da conduta. 

Na primeira, cinco padrões comportamentais contribui-

riam para a criaçao dos laços de afeto: s .ucçao, aferramento, se 

guimento, sorr~so e o pranto . . Algumas esp~cificamente provoca~ 

do a aproximação da mae, outras a do beb~ . . 

Na versao de 1969, aqueles comportamentos continuam a 

ser considerados importantes. Entretanto, vão sendo incorpora-

dos a sistemas que fazem a cr~ança permanecer pr5xima -a mae, fa 

vorecendo a vinculação. 

Assim, entre os nove e os dezoito meses, a presença da 

mae ~ a meta pre-fixada. Nesse ~entido, todo comportamento que 

a facilite torna-se um componente da conduta de apego. 

Apoiados em trabalhos empíricos, os pesquisadores con 

cluiram por fim que o equivalente motor humano das condutas de 

vinculação animal poderia ser o sorr~so, pois por ele 

"compJte.e.nde.-.6e. me..thoJt como () p.6ZQu-tco e.me.Jtge. do 6-t.6-to 
.t6g-tco, como .6e. e..6tabe..te.c0m a.6 .t-tgac~e..6 e. a comun-tc.a~ 
Cão ante.~ da con.6tJtuçao de. ~ualque.Jt obje.to pe.Jtmane.n-
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te., an.te..6 de. qua.tq u.e.1t 6ixação e.!e.t~va; (.:." J pe.ltte.nc.e., 
.6 -<.m u!:ta n e. am e. nt e. , p e.! O· .6 e. u d u p e. o pa p e.! o Itg ani c. o e. .6 o c.i
ai, ã oltde.m da 'e. moção e. ã oltde.m do c.oYlhe.c.ime.nto; ( ... ) 
l .6imu!tane.ame.nte., de.pe.nd~nc.ia e. in.6tltumento duma au 
tonomia pltoglte..6'.liv a. "{jeJ (Zaz zo , 1973, p. 25). 

Continuan do com a análise d as pauta s de conduta, aqu~ 

les estudiosos inferiram q ue. o relaci onamento mie-filho oferece 

gradaç~es sobre um continuum, entre as diversas especies supe-

r1ores. Do s prima tas inferiores at~ o homem ocid e ntal, pode-se 

notar que, quanto menos avan ça da a esp~cie, ma1S cedo o infante 

a g arra-se a mae, sem que e sia ajude; quanto mais avançada a or 

dem ( gorila e hom em ) . menos cond iç~ es tem pa ra consegui r a fer-

rar-se a ~ l a sem a juda d& mes ma , qu e tem ent~o, d e toma r a 1n1-

ciativa e a~sim assegurar a pr o x imid a de do b e b ~ . 

Em decorr ~n cia desse fato , o beb~ hu man o cons egue 1-

dentific ar sua mae antes d e poder bus cá-la, enquanto o b eb~ rhe 

sus, por exemplo, co nsegue aferrar~se - -a ma e antes de conse g uir 

distinguí-la de outros, semelhantes ou obje'tos. Assim, 
..... 

o ln1C10 

da vincul aç~ o torna-s e difícil de ser determinado com exat idão, 

uma vez que necessita de ev id~ncias qu e s~ por volta dos quatro 

.meses começ am a s e r mais fl agrantes, quando tambem coreeçam a a-

parecer li g aç~es afetivas diri g id'as para outros elementos do gr~ 

po familiar. Estes fazem parte do que Bowlby (1976) deilominou 

"ambient e de adapt aç ~o", dentro do qual os sistemas se regulam 

e se comportam, ge ralmente d e forma similar ao que dever~o ter 

no futuro. Portanto, além de problemas a curto prazo, a falta 

de ligação -com a mae ocasiona~ tambem, problemas a longo. termo. 

(* ) -e. no.6.6O 
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Desta forma, aquele autor sugere que, na raiz "de qual 

quer condição psiquiátrica possa haver uma incapacidade para es 

tabelecer laços de afeto, ou uma perturbação dos mesmos. 

Nessa teorizaçao, estao envolvidas aproximaçoes a 

dois distintos problemas: ao antigo da "finalidade" e ao moder 

no da "retroa1imentação". o primeiro, com referência as metas 

prefixadas e o segundo dizendo respeito ao sistema de controle 

dos componentes da afetividade. Esses componentes instintivos 

sao respostas que mobilizam o ritmo biológico, fazendo não -so 

surg1r como reforçar o afê t o incipiente. Assim, o sistema se 

desenvolve circularmente a partir ~e dois pólos: a conduta ma-

t~rna provocando a atitude do infante e a d~ste, por sua vez, re 

troa1imentando a da mãe. 

Assim, a nova teoria conclui que, na ontogênese como 

em alguns ramos da filogênese, a ~usca de relação ~ uma necess! 

dade primária que, como tal, não pode ser consequente nem ao 

pr~zer de comer, nem aos cuidados maternais, embora estes o re-

forcem. Desta forma, pressup;em uma estrutura neurofisio1ógica, 

que determina os sistemas inatos de resposta que são ativados 

por estímulos internos e externos, numa interação de moldes C1-

berneticos. Para que esse processo se estabeleça adequadamente, 

essa ativação "deve ocorrer nos chamados "períodos críticos de 

sensibilização", infantis e maternos (K1aus e Kenne11, 1976). 

H a r I OW, (1973) situa o relacionamento mãe/filho dentro do con-

texto mais ' geral das afetividades. Estas sao "conjuntos de com 

portamentos e seus complexos processos subjacentes, que criam e 

sustentam as re1aç;es sociais individuais, ligando entre si os 

membros de urna mesma especie". Compreendem quatro sistemas de 
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1) o afeto infantil, resultante da interação do ma--

ternal com o infantil; 

2) o afeto entre companheiros de mesma idade, compa-

nheiros de jogos; 

3) o sistema de afeto heterossex ual, qu~ se estabele

ce a partir da dife re nciação de papeis e dos laços 

soc.iais daí decorrent e s e e ind e pendente das ativi

dades libidinosas do indivídu o ; 

4) o sistema de afeto p a ternal. 

o des e nvolvime nto ad e qu a d o desse sistemamúltip]o d e afetivida 

des d e t e rmina o desemp e nho nor~ a l da s ex u a lidad e nos homens e 

em determinadas e spécies el e macacos. Para atingir s e u s objetivos 

sócio-pessoais, cada si s t e ma varia na for ma e funç ã o, mas o cum 

prime nto das atividades dessa sucessão de a fe tivid a d e s e que pei 

mite atingir o alvo princi p a l, isto e, o desenvolvimento da pers~ 

nalidade que assegura a p r oteção da especi e . 

A formação dos laços entre .mae e filho corresponde a s 

S1m, a uma necessidade psico-fisica-emocional que orienta um p~ 

ra o outro. A qualidade e a força dessa o r ientação dependendo, 

porem, das condiç~es individuais do beb~, e das condiç~es adap

tativas ambientais estando nestas incluídos os fatores maternos. 

A contribuição do bebê e composta por sua bagagem cong~nita, for 

mada pelos determinantes hereditários, influ~ncias intrauteri-

nas e eventos ocorridos no parto (Spitz, 1973). 

Ao mesmo tempo em que a necessidade primária de rela-
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çao gU1a o infante, que precisa do calor, do contato pele a pe-

1e de sua mae, também esta necessita transferir o amor que an-

tes do -parto dedicara ao feto como parte integrante de seu cor-

po, para o beb~, indivíduo {ndependente em quem deve investir 

eSse amor. 

Os pontos iniciais desse processo devem; p01S, ser a-

tivados quase simu1tâneamente e alimentados por qualquer dos com 

pon e ntes que para isso concorrem. Em investigaç~es controladas 

K1aus et a1ii (1976) concluem que todos os eventos suceSS1VOS ao 

parto humano ocasionam efeitos proiongados sobre o primeiro re-

1acioname nto, pois nesse perrodo estão os dois preparados para 

1SS0; a mae esta pronta ps ico1õgica e bio1õ g icamente para rec~ 

b e r o f i 1 h o, e e n c o n t r a - s e no que c h aro ou d e' "p e r í o d o c r r t i c o de 

sensibilização materna", o melhor momento. portanto, para se 

conhecerem. Desmond e colaboradores (1966), confirmaram que, lo 

go apos o nascimento o beb~ já pode ver; ter prefer~ncias 

e pod e virar a cabeça em direção da voz que ouve, se 

estiver no estado ideal de consci ~nc ia ou 'de atençao. Wo1ff(1959) 

descreve esses estados numa gama de seis possibilidades que va-

' riam do sono profundo ao de gritos intensos, passando por outros 

intermediários. Dessa forma, des~e o contato físico com a mae, 

sua voz, olhar e até o odor são estimulantes que mobilizam e re 

gu1arizam, o ritmo biológico no sentido do afeto. O amor mater 

no ê uma resultante, das qualidades pessoais da mãe e da satis-

fação que a criança lhe proporc10na; que esta contribui para 

formar e reforçar o instinto materno enquanto a maternagem con-

tribui para a regu1~rização dos automatismos biológicos, ass1m 

dando inicio ao esquema referencial do 
4' • 

espaço pS1qU1CO (Ajuria-
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guerra, 1970). 

Há crianças entretanto, que por razões biológicas pe~ 

soa1s nao se encontram, ao nascer, nas condições ideais de aten 

ção, ou de assimilação dos sentimentos, ocasionando uma patoge-

nia dos afetos (Ajuriaguerra, 1970) , -mas o' comum e que estej am 

ao nascer aptas para darem iníc"io ao primeiro relacionamento a-

fetivo que será o suporte do seu futuro desempenho social. 

Quanto ã vertente materna desse processo interativo 

sabe-se que, realmente, depénde de toda uma bagagem psicológica 

e cultural de cada mulher que inclui desde sua personalidade, r~ 

lacionam~nto com a própria mãe, passando pelos jogos infantis 

educação, relacionamentos, traumas, viv~nci .as e filosofia de V1 

da, chegando ao reconhecimento e aceitação da gravidez. Todos 

esses fatores irão beneficiar ou prejudicar a vinculação afeti-

va entre mãe e beb~. 

Klaus e Kennell (1976) enfatizam e resum~m os segu1n-

tes princípios, que regem os componentes da vinculação: 

1. Há um período de sensibilização nos primeiros minu 

tos e horas de vida; durante os quais o pai e a 

mae precisam ter um contato íntimo com o beb~ para 

que seu desenvolvimento posterior seja ótimo. 

2. Parece que cada especie apresenta uma resposta es-

pecífica dos pais ao verem pela primeira vez o fi-

lho. 

3. O processo e estruturado de tal forma que permite 
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uma vinculação ótima apenas com uma criança de ca-

da vez. 

4. Durante o processo, os pa1S necessitam de urna res-

posta do filho a seus estimulos, mesmo que sej~ - a 

penas um sinal, movimento ocular ou do corpo etc. 

5. As pessoas que assistem ao nascimento ligam-se for 

temente ã cr1ança. 

6. ~ dificil, para alguns adultos, estabelecer simul-

taneamente 11 m processo de ligação e outro de desli 

gamento, por perda da mesma ou outra pessoa. 

7. Alguns eventos precoces têm longa duração em seus 

efeitos. P o r exemplo, preocupaçoes com eventuais 

problemas de saúde do bebê, no parto, podem ocasi~ 

nar ansiedades duradouras, na mãe, com prejuizos p~ 

ra o desenvolvimento da cr1ança. 

Em seus estudos, sobre a "separação afetiva", Bowlby 

(1976) notou três fases distintas do -comportamento infantil, por 

ocasião em que se vê afastada da mãe, depois de já estar a ela 

apegada. Para cada urna das fases encontrou um correlato na teo 

ria psicanalitica: 

-1. a criança protesta veementemente pela separaçao , 
procura pela mãe e origina uma ansiedade de separ~ 

çao. 

2. se a situação persiste, vem a desesperança. A cr1-

ança nao acredita ma1S no reencontro e surge o pr~ 
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blema da aflição e dor pela perda de um se~ amado. 

3. a segu}r, vem o desapego como mecanismo de defesa. 

~ possível que Bowlby tenha se inspirado em Spitz(1958) 

que, anteriormente, em 1953, apresentara ttabalho abordando os 

transtornos sofridos por carência afetiva, em bebês hospitaliza 

dos. A privação emocional parcial levando ao estado que chama-

ra de depressão anaclítica, e a total chegando ao marasmo e 

morte. Spitz estabeleceu, também, uma relação entre atitudes 

maternas e transtornos p .,i cotôxicos do bebê. A partir desses 

trabalhos, Bowlby segue caminho inverso para teorizar sobre a 

vinculaçio afetiva. Seu posicionamento, inclui pontos de V1S-

ta estruturais, ge néti c os e adaptativos para os modelos de con 

duta, esclarecendo ainda a sociabilidade do homem co mo parte d e 

sua natureza animal, e invertendo a posição até então domin a nte 

sobre o amor e a sexualidade: o · amor é o elemento . - . pr1mar10 e a 

sexualidade apenas uma de suas modalidades. 

Em sua inicial preocupação de manter-se fiel ã Psica-

nalise, Bowlby (1976) justifica a não inclusão de al guns postu-

lados basicos da metapsicologia psicanalística, entre as carac-

terísticas da nov a teoria. são aqueles que ~izem respeito aos 

pontos de vista dinimico e 
~ , 

econom1CO, aplicados ao modelo de e 

nergia psíquica. Isso por não guardarem relação com os conce1-

tos essenciai& da teoria (papel dos processos mentais inconsci-

entes, re~ressão como processo ativo; transferência como . deter 

minante da conduta, origem das neuroses, e trauma infantil). Tam 

bém o fato de pertenceia um modelo baseado em outras disciplinas 

que não a psicologia (física e química de acordo com as corren-
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tes dominantes do s~culo XIX)~ permite sua substituiçio por ou-

tro modelo mais atual, sem que os princípios científicos sejam 

negados. 

Bowlby (1976) afirma que apesar qe rei'letir o pensa-

~ento e clima da epoca, e de embasar-se em disciplinas afins, o 

novo modelo elimina importantes falhas do psicanalítico, como 

as seguint e s: 

- condutas que nao podem ser explicadas pelo modelo 

hidrodinimico de ac~mulo e ~s g otamento da energia 

.,. . 
pS1qu1ca. 

- limitadas possibilidades de verificaçio do mesmo. 

- extinção do nexo entre psi c ologia e as ciências pr~ 

priament e ditas,uma vez que os modelos de motiva-

çao qu e p e rmitem uma ' forma e special de energia bio-

15gica, diversa da energia física, nao são aceitos 

pelos bi510 g os, al~m de os princípios da entropia 

nao ser e m aplicáveis aos seres V1VOS. 

- os conceitos de organ1zaçao e informaçio da teoria 

biol5gica, ao contrário, definem os organismos V1-

" 
vos como sistemas abert~s de ener~ia física, o que 

os integra nas ciências contemporineas. 

Embora autores como Rutter (1982) discutam a efetividade do 

enfoque de Bowlby, ele apresenta condições que permitem a ver1-

ficaçio empIrica das hip5teges de trabal~o que nele se apoiam 

(Ainsworth, 1978) . 
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Em sua reavaliação da pr1vaçao do afeto da mae, Rutter 

(1982) mostra que as desordens sociais estãó mais ligadas a la-

res desfeitos que ã separaçao materna. Aponta tambem, as condi-

ções individuais das crianças como fatores que predispõem para a 

falta de formação dos laços de afeto. 

o posicionamento de Bowlby tem quatro caracteristicas 

basicas que o situam melhor que o enfoque psicanalístico: volta-

se para o futuro; tem preocupação com os fatores patógenos e 

suas conseqU~ncias;e utiliza a observação de condutas da pri-

meira 
..c- . 1n.l.anC1a, assim como dados cio comportamento animal. 

Apesar das dif~renças, o referencial bisico de Bowlby 

continua sendo a psicanalise, quanto aos cQhceitos centrais da 

teoria (relações objetais, ansi e dade de · separaçao, dor, defesa, 

trauma, períodos de sensibilização). o enfoque dado aos mesmos 

situa a tebria em posição privile g iada para a compreensão de 

problemas, que envolvem a psicologia, tanto clínica quanto pre-

ventiva. Alem disso, tem a qualidade de colocar em lugar de des 

taque o papel da mulher como entidade de participação ativa e 

necessária na estruturaçao da personalidade e da sociedade, a-

traves da relação de amor' baseada na comun1caçao e nao apenas nu 

ma teoria da libido, essencialmente masculina (Zazzo, 1973). 
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CA.P!TULO IV 

ABORDAGEM PSICOSSOCIAL AO PROBLEMA DA MULHER E DO MENOR 

IV.' - SITUAÇAO DA MULHER 

"Ton bonheur ne peut pas être comme celui des autres 
il faut que tu te fabriques 
Un . bonheur unique 

'Un bonheur qui soit comme les piteux lustucru en 
chiffon d'uneenfant pauvre 
- Fait par .elle m~me" 

(Manuel Bandeira, Bonheur Lyrique) 

Pode dizer-se que a problemitica social da mulher co-

meçou com as id e ologias poIItico-econ~micas . que, atrav~s dos te~ 

pos, determinou em cada ~poca, as funç~es e tarefas que lhe com 

petiamna distribuição do trabalho. Para isso, porem, ela -nao 

era consultada nem suas n e cessidades e psicologia pr~prias se-

quer admitidas. 

A partir dos estudos de Freud, a ma10r parte dos te~-

ricos e psic~lo g os clInicos adotou, quase como dogma, suas con 

· tribuiç~es i psicologia. Como toda teoria reflete, historica-

mente, valores de uma epoca e cultura, fundamentou-se Freud em 

parimetros vitorianos, baseados em casos clInicos, para estabe-

lecer os princIpios psicanalIticos. Assim sendo,era natural 

que a imagem feminina fosse, pelo menos distorcida. Desde en-

tão, muitas revis~es ocorreram na psicanilise,alguns conceitos 

quesiionados, mas ela continuou apoiando-se em pontos de vista 

falocêntricos. Desta forma, a normalidade psicol~gica do "se-

gundo sexo" foi considerada em bases discutIveis, naquilo que a 
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mulher nao -e, nem possui: um corpo . e psique masculinos, de cor-

rendo dar uma suposta inferioridade comparativa. 

No modelo psicana1rtico, a dinâmica da personalidade 

está inquestionave1mente interligada às etapas do desenvo1vime~ 

to psicossexua1. Segundo ela ate os cincb anos de idade, ma1S 

ou menos, men1nos e meninas passariam igualmente ·pelas fases "o 

ral" e "anal", ate entrar no " per rodo fá1ico". A partir dar, co 

meçaria a ' prob1emática feminina: ao descobrir que sua genitalia 

e diferente da que omenino . possui. Considerando-se mutilada 

sentiria, entao, uma "ansiedade de castração" que modificaria 

seu relacionamento com a mae (que nao lhe teria dado um 6rgão 

bem dotado para a satisfação sexual) e com o p a 1, para quem se 

~oltaria em busca de objeto tã6 valorizado: A única saída s a-

dia seria a sublimação, em que o desejo de -um o r g a o. In a s cu 1 i no 

fosse substituido pelo desejo de um filho. De outra forma, fi-

car1a sofrendo de uma neurose, a chamada "inveja do penis". Ao 

tentar negar o sentimento de mutilação, a mulher ~oderia adqu! 

r1r um "complexo de masculinidade", evidenciado, através de sen 

timentos de· inferioridade, tendência ao ciúme, à agressividade 

e inveja. Assim sendo, as funções especrficas de seu corpo, a 

maternidade e ate a feminilidade; nada mais seriam que formações 

reativas a uma sexualidade frustrada, defesa contra a neurose. 

A. verdadeira feminilidade seria caracterizada pela passividade, 

aceitação da dor, submissão, dependência, dedicação e narcisismo. 

A esse enfoque, Karen Horney e Clara Thompson (Thomp-

son, 1967) opuseram a ressalva de fatores culturais, na base dos 

sentimentos de inferioridade femininos. A inveja seria pelo 
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poder e prestígio masculinos, que o penis simboliza. As forças 

e poderes masculinos seriam porim, cultiva~os como oposiç~o a 

superibridade criativa do . ~tero feminino. A capacidade, 1mpos-

sível para os homens de abrigar novos seres em formaç~o estaria 

na base da eterna rivalidade homem-mulher. Os sentimentos de 

inveja continuavam, porim, a~eitos nessa teoria de orientaç~o e 

valorizaç~o falocêntricas. De acordo com a · mesma, a patologia, 

uma vez estabelecida, pode ser extendida e reaparecer em qual--

quer situaç~o de cobiça por algo n~o atingido; e isso acontece 

muito em qualquer sociedade competitiva. 

Um terceiro grupo teórico considera que, . basicamente, 

n~o existem diferenças no desenvolvimento ·psicológico relativas 

aos sexos, apenas aquelas valorizadas pelas sociedades masc~li-

nas. Isso levaria, inevitavelmente, ã superestimaç~o das mes--

mas e situa a mulher em posiçao secundária. 

Opondo-se a essas colocações Bardwick (1971) acredi-

ta que a psicologia de homens e mulheres tem diferenças funda--

mentais que s~o, em parte, relacionadas aos sexos. As etapas 

desenvolvimentais, com suas crises próprias, podem ser semelhan 

tes para os dois sexos. porim, a nature~a e a ipoca de seu ap~ 

recimento tendem a ser distintos. Assim sendo, meninos e men1-

nas adquirem qualidades relacion~das ã aquisiç~o da identidade, 

de acordo com sua maturaçao endócrina e do sistema nervoso ceri-

traI p01S 

"The. de.ve.lopme.n.t 06 one.'.6 -tde.n.t-t.ty -t.6 -tne.x.tJt-tc.a.bly 
l-tnke.d w-t.th .the. de.ve.lopme.n.t 06 one.'.6 ma..6c.ul-tn-t.ty 
a.nd 6e.m-tn-tn-t.ty, a.nd .the. c.Jt-t.6e..6 e.xpe.Jt-te.~c.e.d w-tll be. 
-tn.te.Jtwove.n wi.th .the. .ta..6k.6 06 one.'.6 .6e.x-Jtole. - -t.t~ 
c.ha.lle.nge..6, gJta..t-t6-tc.a..tion.6 a.nd 6Jtu.6.tJta..t-ton.6 (Op. 
c.-t.t ., p • 2 O 6 ) • . 
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Cada cultura valoriza alguns aspectos da personalida

de ligando-os isdiferenças sexuais. De um modo geral, na cultu 

ra 6cidental~ aS atividades que requelram qualidades de indepen-

d~ncia e agressividade s~o atribuidas aos homens. As mulheres 

levam vantagens nos campos que peçam sensibilidade, dedicaç~o e 

ocupações n~o-competitivas. A auto-estima de mulheres e homens 

i relacionada assim, com as atividades que estao de acordo com 

o que e esperado para cada sexo. 

A internalizaç ~o dos conceitos masculino e feminino 

i procurada desde cedo, a trav~s da pressao que as respostas p~ 

rentais exercem sobre os filhos. Os comportamentos infantis, 1 

nicialmente aceitos .para todas . as crianças1 vao sendo discrimi 

nados de acordo com os sexos, i medida que elas crescem. As--

Slm, por exemplo, os impulsos agressivos e sexuais dos meninos 

sendo geralmente maiores que nas meninas, sao tamb~m malS con-

trolados. Em decorrincia, menlnos atingem a crise de identida-

de malS precocemente que as .menlnas. Simultaneamente, a cultu 

ra valoriza essa mesma agressividade para os menlnos, orientan-

do-a, porem, para formas socialmente aceitas. Enquanto isso, a 

d~pend~ncia infantil i ati estifuulada para as menlnas, e compoE 

tamentos impulsivôs e sexuais são reprimidos. Bardwick (1971) 

concorda com os sentimentos de medo da castraçao e ansiedade dos 

meninos, ligados ao Complexo de ~dipo. Para as menlnas peque-

nas porem, nao atribui sentimentos típicos de rejeiçao, ciúmes 

edípicos, ralva e de castraçao. 

maiores diferenças psicol6gicas 

Aqnela autora. considera 9ue as 

entre homens e mulheres são de-

rivadas de fatores e qualidades de personalidade, desenvolvidos 

de acordo com as tradições culturais sobre os fatores geniticos, 
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de temperamento e 'do aparelho reprodutor adulto. Desta forma,h~ 

mens e mulheres seguem orientaç~es distintas. As variáveis mais 

flagrantes são a passividade,a dependência e consequente falta 

de auto-estima nas mulheres; e independência e agressividade 

nos homens. Entretanto, embora a passividade e agressividade s~ 

Jam dimens~es estáveis nas personalidades femininas e mascu1i--

nas, existem normalm e nte em ambos os sexos. Estudos têm demons 

trado quequaliàades de personalidade específicas do ~exo opos-

to, se nao for e m extremas, podem ser vantajosas, apesar de cau-

sar alguma ansiedade e conflito. Uma menina ativa, independen-

te e competitiva, assim como um menino empático e intuitivo que 

tenham, pore m, outras características - . proprl.as a seus respecti. 

vos se x os, seriam mais criativos do que outros sexualmente tipi. 

ficados . 

. E'ysenck (1976) aponta raizes bioló g icas n e ssas dife--

renças psicoló g icas entre os se x os. o comportamento agressivo 

.. 
ou cauteloso, diz ele, e stá intimamente ligado ao aparelho se K~ 

a1. Apresenta como prova os comportamentos anl.mal.S, naturais 

que não sofrem influência da cultura, e os experimentos em que 

castraçao ou l,nJeçoes hormonais modificam-lhes a agressividade e 

dominância. Há que considerar-~e, entretanto, como o mostra 

Bardwick (1971), ~ue há diferentes formas de agressividade e 

passividade, relacionadas ã atividade motora e postural. Cumpre 

nao esquecer, tambim, das observaç~es de etólogos e psicólogos, 

sobre os comportamentos agressivos relacionados a fases hormo--

nais das fêmeas de diversas espicies. 

Na problemática social da mulher e da maior re1evân--

• 
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cia que sejam considerados os fatos relativos ã variaçao hormo 

nal periódica. Nio apenas relativamente a fase gestacional. A 

mulher precisa conhecer-se e a seu corpo, e a sociedade deve re 

conhecer isso ate para a prevençao de conflitos e da doença men 

tal. 

Mulheres ha que apresentam, geralmente na fase -pre-

menstrual, labilidade hu moral tio grande que as tornam passiveis 

de atitudes illlpulsivas, d e alto risco para elas mesmas, a fami-

'lia ou ate a e x tranhos. Há pouco s anos os jornais publicaram 

notí c ia de um a mulher qu e f oi absolvida de crime de morte, na 

Inglat e r r a, por ter con seg uido provar que agira sob esse tipo 

de emoçio. Tamb é m no climatério muitas mulheres sio afetadas de 

irrit abilidade, e outro s sintomas psicológicos que devem ser r! 

conhecidos e cuid a dos. Sob essa s duas condições, os fenômenos 

psicoló g icos pode m assumir aspecto s que interessem ate para a-
, 

valiaçõ e s judiciárias. Ja as al·ierações psicoló g icas durante a 

gravidez int e ressam ma1S ao clinico. Podem parecer quadros de 

sérias perturb a ções neuróticas e, -no entanto, nao passarem de 

adaptações norma1S, características da gravidez. 

A adol e scência, a gravidez e a menopausa, sao perio-

dos vulneraveis da mulher, envolvendo mudanças endócrinas, soma 

ticas e psicológicas. Representam "crises evolutivas" com ca-

racteristicas, tarefas adaptativas e libidinais próprias, e que 

requerem reorganizaçio maturacional para soluçio de conflitos. 

A . agressividade faz parte e constitui uma parcela do 

comportamento materno,diz Levy (1943), e é semelhante em 

passaros e mamíferos em geral, inclusive na especie humana. Vi 
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sando a proteçao da prole, pode apa~ecer antes mesmo que ela es 

teja ameaçada. Nos pombos, ji ~ evidente q~ando da escolha do 

lugar para o ninho. As atitudes agressiv a s -da mãe podem apare-

cer indiretamente, nas funções de proteção e dedicação requeri-

das pela dependência do infante: amamentaçao, cuidados corpo--

ra1s, ticnicas de disciplina~ento etc. Acredita Le vy que, nes-

sa submissão -as necessidades do filho, esteja a ori g em das teo-

r i as - de p as s iv i d a d e e mas o q u 1 s m o f e m i n 1 no. Segundo tais teorias 

a fase agressiva da mat e r n idade e evidência de masculinidad e ,mui 

to embora, estej a m relacionadas com suas variações hormonais. O 

mesmo autor cita estudos de Groot que associam alto grau de com 

portament6 maternal com ma u ajustamento se x ual, d e corrente d e 

grau tamb~m el evado de mas culini da de. Inv e rsamente, as mulheres ' 

muito femininas ser1am mã es medíocres. Embora ess e s dados se--

jam confirmados pelos d e Levy, este ultimo acredita que as cau-

sas dessas , relações situ a m-se em conflitos .e ntre os "d-::-ives" se- ' 

xua1s e maternais. De seu trabalho, ficou a verific aç ão de gra~ 

des . -var1açoes entre os componentes do comportamento materno, 1n 

cluindo influências hormonais, fatores sociais e biol~gicos. 

Mas ser1am essa dedicação e submissão maternas real--

mente inerentes i biolo g ia feminina? Se realmente o fosse, a 

realização feminina s~ se completaria com a maternidade e o cum 

primento das tarefas a ela relacionadas. Mas, nao e certo que 

todas as mulheres t ,enham tido em qualquer epoca, tal prop~sito 

em suas vidas. Se o tivessem, como explicar o abandono, os 

maus tratos e o filicídio? Mesmo na atualidade,o numero de mu 

lheres afligidas por stress ou depressão e ma10r dentre as que 

têm filhos do que as que nao os têm. A explicação da excepcio-
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nalidade ã regra não basta. Pesquisas históricas o têm ·demons-

trado, nas diversas culturas. Na China, por exemplo, até a 1m-

plantação do Socialismo era comum o afogamento de crianças do 

sexo feminino; possivelmente para subtrar-las a um destino de 

escravidão e submissão. Badinter (1981) conta em sua obra a . 

história do amor materno, na França, durante quatro séculos. Es 

sa história, possivelmente, seguiu caminho semelhante no resto 

do mundo civilizado. Ate o século XVII as famílias eram socie-

-dades em que o amor nao era cogitado, e para ela pouco contavam 

as cr1anças. Longa evoluç ã o foi necessiria antes que se chega~ 

se ã compreensão e valorização atual. 

A partir d.a publicação de "Emile";' de Rousseau, novas 

idéias sobre infância e maternidade começaram a influenciar a o 

pinião pública, e permitiram o aparecimento das relações famili 

ares, nos termos em que hoje compreendemos. Ate entao, mesmo 

as fam!li~s cristãs, seguiram po~ mais de dois seculos a oriin-

tação de pedagogos, quase sempre · teólogos, que recomendavam se-

veridade e frieza no trato com as cr1anças. Mesmo ass1m, algu-

mas maes tendiam a mostrar-se amorosas, o que era tido até co-

mo pecaminoso. Por que razão apenas algumas mulheres se rebela 

vam contra tais normas? Conclue Badinter(198l) 

"L'·amou./t mate./tne.l n'e..6·:t- qu.'u.n .6e.nt-ime.nt hu.ma-in. Et 
eomme. tou.t .6e.nt-ime.nt, -il e..6t -inee./tta-in, 6/tag-ile. e.t 
-impaJr..~a-it. Cont/ta-i/te.mént au.x -idée..6 /te.çu.e..6 -il n'e..6t 
pe.u.t-e.t/te. pa.6 -in.6e/t-it p/toóonde.me.nt dan.6 la natu./te. 
.6 ém-in-ine." (O p. e-it., p. 11). 

Se o amor mat~rno fizesse parte da natureza feminina, 

maes que haviam perdido mais de um filho sob os cuidados de de-

terminada nutriz não mais lhes entregariam os seguintes. No en-
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tanto, assim prosseguiam agindo, continuando a perder diversos 

outros. Tornou-se c~lebre o exemplo, descob~rto por historiado-

res franceses, de Marie Bienvenue, que deixou morrer trinta e 

urna cr1anças, em cerca de quatorze meses apenas. Aquela autora 

transcreve informaç~es de outros pesquisad?res sugerindo que e~ 

te hibito, corno outros favorecedores da mortalidade infantil,s~ 

riam formas quase conscientes de limitàr a família. As motiva--

ç~es pode~iam ser virias, desde 
~ . 

econom1cas at~ por interesses e 

goísticos de qualquer dos pa1s. Entretanto, recomenda ela, tais 

dados não devem s~r interpretados como generalizada falta de a-

mor materno, mas corno possível superioridade do instinto de vi-

da sobre o instinto maternal. 

Tamb~m estudos mais recentes, sobre o ji agora tradi-

cional papel de maternalização, t~m revelado fatos que ap01am 

as conclus~es de Badinte~. A socialização, estereotipada para 

a passividade e desamparo femininos, leva as mulheres a se com-

portarem de forma nem sempre condizentes com suas ten~~ncias. 

Nickerson (1974) encontrou maior incidência de depressão entre 

mães apenas dom~sticas do que entre mães que trabalham fora; 

ma10r que entre solteiras e entre homen~ casados e deprimidos; 

o desamparo e a desesperança são conceitualmente aprendidos e 

evidenciados em relação com os pap~is parentais. 

Mead (1966) mostra, sobre estudos comparados de sete 

grupos primitivos da Oceania, que na construção dos valores h~ 

~anos urna das principais condiç~es tem base nas diferenças en--

tres os sexos. Dessa forma, a maior ou menor agressividade dos 

grupos, ou de cada sexo, ~ ensinada culturalmente e sua ~nfase 

é colocada ora no homem, ora na mulher. Alguns povos atribuem 
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determinadas qualidades a um sexo, outros ao sexo oposto e al-

guns a ambos, mas em todas es sociedades humanas existe uma di-

visão de papeis e atributos relacionados sexualmente. são exem-

pIos citados as condutas receptivas e agressivas, respectivame~ 

te de mulheres e homens latmul; Mundugumores de caráter hostil 

e desintegrado,os dois sexos detestam gravidez e lactação; os 

homens Tchambulis são artist~s, ' sensrveis, e . as mulheres fortes 

e práticas; já os Arapesh são suaves e dividem papeis e funções. 

A socialização feminina, pelos padrõ e s ocidentais tra 

dicionais estabelece bases para o fortalecimento d e conflitos e 

tendências opostas. Para que a mulher possa atingir a maturid~ 

de plena e sua independência psico15 g ica, d e ve estar preparada 

para reconhecer os conflitos e solucioná-los. Condicionada ã d e 

pendência, a ficar em se gundo ~lano, e squecendo-se de seus an-

seios e ambições, para servir, a mulh e r adqui re um "Comple x o d e 

Cinderela" (Dowlin g , 1981) a fim d e não perd e r o af e to do par--

ce1ro ou dos filhos. A mulher aprende a temer a independência, 

enquanto simultineamente a deseja. A pr~pria possib{lidade de 

obter sucesso a apavora, apa g ando o desejo de obtê-lo. Nessa lu 

ta, sua auto-ima g em começa a deteriorar-se, com perda da auto-

· estima. Muitas vezes, ao rea g ir contra a . inse g urança e sentime~ 

tos de inferioridade que dar advêm e as ameaçam, adolescentes a 

dotam personalidades contra-f5bicas. Nessas condições, procuram 

situações de auto-suficiência que não são autênticas, profissões 

perigosas ou comportamentos desviantes. Não e, porem desafiando 

ou rejeitando os valores dos papeis tradicionais da mulher, nem 

assumindo os masculinos que a mulher se tornará independente p~ 

ra escolher seu próprio caminho. 

"A l~be~taç~o p~i~ol5gi~a n~o vem da au~in~ia de ~om 
p~om~~~o~, ma~ do ~~e~~imento que de~iva de en6~enta~ 
e ~ um p~i~ o~ ~omp~omiM 0.6 impoJttantu" (B~dwi~k., 1981 p. 941 • 
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A mulher moderna não deve sucumbir nem ã ideologia an 

tiga da dependência, da abnegação total à custa de sua individu 

alidad~; nem ã posição contriria, em que maternidade, dedicação 

e amor sejam tidos como n~cleos opressores. As p esq u i s a s' têm 

demonstrado que, se para muitas mulheres a exclusiva vida domes 

tica e frustrante, tambem p~ra a maioria dos homens e exaustiva 

a limitação ao papel de provedor. Ambos,sentem a necessidade 

de um vínculo emocional, de "âncoras existenciais" (Bardwick, 

1981), que dão um senso de integração e significado ã vida. E, 

mesmo com as mudanças de vaiores que caracterizam a epoca de 

transição que vivemos, na família ainda podemos estabelecer as 

melhores bases para nossas necessidades Se e verda-
. . 

emOC10na1S. 

d~ que os laços familiares podem ser neur~ticos, destrutivos e 

opressores, tambem - e fato - podem ser fonte de identidade e 

auto--estima. Isso porque "o relacionamento recíproco e. verda-

deiro e uma defesa contra o mundo instãvel,do trabalho competi-

tivo e arriscado" (Op. cit., p. 30). Cabe ã mulher estabelecer 

as condições em que possa optar, conscientemente, sobre o papel 

que melhor lhe convem. Para tanto, precisa valorizar suas ati-

vidades, tanto profissionais quanto domesticas. Se deseja ou 

não ter filhos, é escolha que deve assumlr, quando para tal es
( ~~) 

tiver pre~arada . Alem dos aspectos psicol~gicos envolvidos mu! 

to problema social poderia ser evitado, com a opçao esclarecida. 

A' pobreza, por exemplo, esti positivamente relacionada com gra-

videz indesejada. ' A taxa de crescimento populacional cairía p~ 

ra zero, diz Salton (1980) se apenas .nascessem os filhos real-

mente desejados. Também nessas condições, seria bem menor o n~ 

mero de agressões e maus tratos infantis, pois os dados não pa-

recem confirmar Winnicott (1962) ' quando acreditava que a mater-

(*) V. Anexo 3 (pâg. 144-145) 
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nagem vem naturalmente do fato de ser mie. Por~m, pode" estar e 

le certo quando afi!ma que a mie ~ responsivel pela boa paterni 

dade de seu marido. Na realidade, a evoluçio do pensamento fe 

minino esti demonstrando posicionamentos ma1S claros de suas ne 

cessidades e desejos. 

Segundo Badinter (1980), em um levantamento de opiniio 

do F. Hagazine (setembro de 1978), dezoito mil e quinhentos lei 

toras responderam sobre a satisfaçio sentida em cuidar dos fi-

"lhos: 

" 1. a.6.6 e z piai!.> a nt - - - - "'- - - - - - - -
2. tne.6 piai.6ant ------------

"39 % l 64% 25% 
3. piut5t ennuyeux ou 

Fnaneheme ~t une eonv~e ---- 5% 
4. ~ndi66enent ---------------
5. je nla~ pa.6 ã ie 6aine ----
6. ~a'1.6 nepon.6e --------"------

3% 36% 21% 
7% 

( O p. eLt. ., p. 3 6 1 I 

Aquela autora chama a atençao para o fato de que a 

uma indagação, abordada de forma tão crua, não deve ter sido fi 

cil responder negativamente sem sentimentos de culpa. Hesmo as-

sim, 39% das entrevistadas avaliaram moderamente sua satisfação 

enquanto 36% a rejeitaram. 

A mesma publicação, em outro item, procura saber se u-

ma mulher pode sentir-se realiza~a sem ter filhos 

"" 1 • . O u-<., 
2. oui, 
3. no n, 
4. .6 an.6 

eentainement .6an.6 pnobieme --
mai.6 e'e.6t di66ieiie --------
e'e.6t une vie ineompiete -----
opinion ----------------------

41% 
34% 
23% 

2% 



92. 

A pesquisa conclui que a maioria das mulheres' n~o V1n 

cuIa sua feminilidade com maternid~de; que 

"ia. ma;tQ/o1..Lte. e.6 ,t UI1 dOI1 e:t 11011 UI1 il1.6:til1c:t comme 011 
e.6.6a.ie de 110U.6 ie 6a.ifte cftoifte. Que ceiie.6 qui l1e 
.6 o 11:t pa..6 d o v e. e.6 p o Uft ceia. .6 o i el1:t -.e . .a.,U .6 e. e.6 el1 pa.i x" 
(Op. cit., p. 363) 

Outros levantamentos mostram que oito em cada dez 

mu lheres, de mi I entrevi s t adas, são contra assumirem sozinhas os 

encargos da criaç~o de c r~ anças; consideram que o justo e a di 

vis~o das tarefas relativ a s aos filhos. Simultaneamente, a pr~ 

pr1a mentalid a de masculi n a paréce ' estar ev;luindo a respeito. Os 

pais modernos aparentam maior participaç~o, e tentam transfor-

mar o conceito tradicional de pai autoritirio/m~e dedicada e a-

morosa em .pais que educ a m com dediéaç~o e amor. 

De fato, esse posicionamento vem ao encontro dos da--

dos que apontam a necessidade da figura positiva do pa1, para a 

socializaç~o adequada da criança. As tarefas aSS1m repartidas, 

simultâneamente as valorizam, .assim como d~o maior crédito ao p~ 

pel, até então so da mulher. 

A valorizaç~o do "status" feminino" para Carolyn Mer-

chant; (apud Thuillier, 1984) acompanhou sempre as atitudes das 

sociedades ocidentais quanto i ~atureza. A explorac~o indiscri 
~ -

minada da natureza - destruição ' ou poluiç~o, dissipaç~o das 

fontes de r1queza - apresenta esquemas semelhantes aos da . expl~ 

ração da mulher e viol~ncias contra ela. Os problemas ecológi-

cos só serão de fato resolvidos quando a "imagem da mulher" tor-

nar a ser realmente valorizada. Só o estudo consciencioso, hu-
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mano e inteligente dos dois temas podera levar a soluções que 

preservem o dom da vida e os valores sócio-culturais. 

IV.2 - SITUAÇAO DO MENOR 

cr1ança. 

"Si eeho ml ml~ma ~~mb~a en mi eamlno, e~ po~que hay 
una l~mpa~a en ml Que no ha 61do eneendlda" 
(Tago~e, Paja~o~ Pe~dldo~, 109). 

Em 1959 a ONU promulgou a Declaração dos Direitos da 

E uma carta de principios sem força coercitiva, mas 

que mereceu do Congresso da Associação Internacional de Juizes 

de Menores (Oxford, 1974), a redomendação especial para que fo~ 

se incluida em todos os Códigos de Menores do mundo. No Brasil, 

porem, na nova elaboração de 1979, tal sugestão não foi seguida 

uma- vez que, segundo Cavaliere (1983), "seu espirito esta pre-

s e n t e . em to d o o c ó d i g o " . S e a 1 g uns a p e nas de seu s p r i n c í p i o s 

fossem realmente tornados efetivos, possi.velmente não haveria 

necessidade de legislação própria ao "Menor", p01S este termo 

tem o alcance restrito a abandonados e delinquentes, isto e, a-

tinge menores em "situação· irregular", segundo as atuais normas 

jurídicas: 

2q) 

4q) 

A e~lança goza~~ de p~oteção e~peelal e ~e~-lhe
ão p~opo~elonada~ opo~tunldade~ e 6aellldade~ · po~ 
lei e po~ out~o~ melo~, a 61m de lhe 6aeulta~ o 
de~envoLvlmento 61~leo, mental, mo~al, e~pl~ltual 
e · ~oelal de 60~ma ~adla e nonmal e em eondlçõe~ 
de llbe~dade e dignidade ... 
A e~lança goza~~ do~ bene61elo~ da p~evldênela ~o
elal, te~~ dl~elto a e~e6ee~ e e~la~-~e eom ~aúde; 

. pa~a l~to, tanto ~ e~iança eomo i mãe, ~e~ão p~o
po~eionado~ euidado~ e p~oteção e~peelai~, lnelu-
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~ive adequadol cuidado~ p~~ e p5~-na~ai~ "( ... 1 ~e 
~ã di~ei~o a alimen~ação, habi~ação e a~~i~~ência 
médica adequada~ ... 

7 ç I ( ••• I- :te~ã. di~eJ_:to de ~eceb e~ educação, que I,S e~ã. 
g~a~ui:ta e compul~5~ia pelo meno~ no g~au p~imã.--
~io .. . 

991 ( ... 1 goza~ã. de p~oteção cont~a quai~que~ 6o~ma~ 
de negligência, e~ueldade e explo~ação ... 

Ora, tendo-se em vista que, se alguém tem direitos a 

receber, outro alguém tem com aquele deveres e obrigações a cum 

prir. Se ' a todas as cr1 a nças forem dados os benefícios e prot~ 

çao como os aC1ma descritos é porque, -supoe-se, na falta de 

pais ou responsáveis que o s propiciem, a sociedade tem capacid~ 

de de atendê-las. No entanto, longe está i realidade social de 

seus próprios ideais. A "criança", acima r-eferida, não existe; 

e um ser abstrato distanciado das crianças indivíduos, espeC1-

almenteem épocas de crise econômica, ética e moral. As crian-

ças reais têm heranças biológicas diversas, têm lares bem ou 

mal constituidos, ou não os têm "de todo; sio aceitas pela fa~í-

lia ou por ela rejeitadas. 

são idealizadas; -nao pertencem a um mundo ideal, em 

que familias e sociedade tivessem condições de oferecer a seus 

membros poss ibilidad~s i guais de àesenvolvimen to das p o tenc i a I id ades 

de cada um; muito menos safide, educação, tiabalho e bem estar 

social. 

Onde quer que haja tai~ impedimentos, aliados is dif~ 

renças individuais, haverá sempre graus diversos de satisfação 

e formas contrastantes de adaptação is normas e valores cultu-

ra1s. 
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Ja se disse, sob todas as formas, que "povo feliz não 

tem história". o mesmo pode ser aplicado às crianças que rece-

bem cuidadds e amor adequados, crescem e tornam-se adultos madu 

ros, cidadãos úteis, capazes de zelar pela geração seguinte~ Ou 

tro, porem, e o caso que os dados~oficiais ' ou não, nos apontam -

a cada momento. E o aumento indiscriminado do numero de meno--

res . abandonados, deliquentes, adictos -às drogas e com poucas pr~ 

babilidades de chegarem a ter uma vida de realizações positivas. 

E o resultado de uma patologia social, cujas origens são estud~ 

das sob linhas teóricas Jiversas, quer sob o ingulo da psicolo-

g1a, quer da sociologia ou do direito. Para algumas, o compor-

tamentb anti-social decorre de causas econô~icas; para outras o 

fator predominante ~ sitüacional, em que influ~ncias nocivas l~ 

vam ã formação de contra-culturas de grupos que delinquem; ou-

tras v~m a culpa na marginalização dós migrantes. Costa Aceve-

do (1983),- aponta ainda duas outras linhas teóricas, específi-

cas da conduta desviante: a da formação de sub-culturas, de 

Sutherland e Cohen, -onde a renegaçao dos valores dominantes le 

va à busca de soluções próprias de cada "gang"; em segundo lu-

gar, a teoria estrutural de Mer~on, baseada no conceito dur-

kheiniano de anom~a. 

Durkhein utilizava o c o ri c.e i to" anomi e" especialmente 

p.ra o suic[dio, mas Merton exp~ndiu-o para explicar tamb~m o 

crime, a delinqu~ncia, a toxicomania e toda sorte de reação so-

cial nega~iva. Durkhein dava importincia à natureza biológica 

humana dessas reações, ji para Merton a maior importincii resi-

de na ordem social 
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"la~ e~t~uctu~a~ ~ociale~ eje~cen una p~e~~i5n de6ini 
da ~Oblte cie~ta.~ pe~~ona~ en la ~ocieda.d induciê.ndo~ 
la~ a u~a conducta de ~ebeldia ante~ que de con60~mi
dad" (Apud~ Clin~~d, p. 22") 

Explicando "melhor, 

"La anomie e~ pue~ una condici5n del ambiente ~ocial, 
no de indivlduo~ pa.~t.tcula~e.~. La gente ~ e en6~enta 
con una anomie e~encial euando, de hecho, no que d~ 

" con6ia~ con un alto g~ado de p~obabilidad en que la 
' conducta de ot~Oj e~ta~~ ma~ o meno~ de acue~do con 
pat~one~ ~econocido~ conjuntamente como legitimo.6" 
( M e.~t o n, 1 9 6 7, p. 2 1 3 J • 

Portanto, não deve haver confusão entre o estado de de 

sorganização da estrutura social e o estado de desorganização 

do indivíduo, a que Leo Srole chamou de anomia (Ibidem). Para 

Merton, " a anomia surge da contradição entre o conjunto organiz~ 

do de valores normativos, que constitui uma estrutura cultural 

e o conj~nto de relações sociais que compõe a estrutura social. 

Para Durkhein, a "anomie" aparece ,como "falta de normas" qua~ 

do "la desintegración deI orden colectivo permite que las aspi-

raciones deI hombre se eleven por enC1ma de toda posibilidad de 

cumplirse" (Clin3.rd, 1967, p. 20). 

Os seres humanas, encontrando discordincia entre as 

normas e as metas culturais e as capacid~des sociais dos indiví 

duas para atingí-Ias, sentem-se sem apoio normativo para ag1r. 

são fontes potenciais anônicas, para Merton: sistemas de nor--

mas contraditórias; a falta de determinação para escolha entre 

muitos valores; ambiguidade na definição das normas, umas em 

relação a outras e assim dificultando as respostas. Desta for-

ma, haveria incerteza nas relações sociais e consequente procu-
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ra de ações adaptativas desviantes das que seriam culturalmente 

consideradas legítimas. As pessoas passariam a agir de acordo 

c~m uma das formas do seguinte paradigma de Merton. 

T~pologZa de modo~ de adap~ac~õn indiv~dual 

MOVaS VE AVAPTACIuN METAS CULTURALES MEVIOS INSTITUCIONALIZAVaS 

I. Con&oJurÚ.dad + + 

11. Innovaúõn + 

IIl. ~mo + 

IV. RetJr.aim~o 

V. Rebeüôn + + 

+ 
+ = aceptaciõn; - = Jtechazo; - = Jtechazo de valoJte~ pJtedomi-
nante~ y ~u~~i~uciõn pOJt o~Jto~ nuevo~. 
(0t::. ci~." p. 28) 

I - Para Merton o conformismo com as metas culturais ou com 

os meios institucionais constitui uma forma adaptativa vi~ 

cu1ada a condutas de .sviantes. No dizer de David (1979), s~ 

ria a outra face da violação das normas, pois, muitas ve-

zes, o que está em jogo é -a percepçao do fato, independeE. 

temente de ser ele completado ou não. Como é a forma nor 

mal de aceitação das metas e normas sociais, . 4' 

torna poss~ 

ve1 a participação social. 

11 - A inovação é uma modalidade adaptativa, que implica em 

socialização inadequada dos indivíduos, levando-os a atos 
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ilícitos para sobrepassar as metas culturais que · nio se-

riam possíveis por meios legítimos. Pode ocorrer em to-

das as classes, e propicia a ·anomia, procurando diminuir 

a legitimidade das normas institucionais. 

111 - O ritualismo, a rigor, nio seria considerado uma adapt~ 

çao desviante, mas um submetimento a baixo nivel de aspi-

ração a fim de evitar esforços e frustrações. Dessa for-

matambem nio permite a ascensio soçial ou lutar, "con pre-

ferencía por media de procedimientos institucionalizados, 

con el fin de adelr.!ntar y acender en la jerarquia social" 

(Ibidem) 

IV No retraimento ~ . pessoa nao afasta a meta do ~xito, mas 

com me canismos de escape nio consegue atingí-la. uma 

das forma.s adaptativas de "psicoticos, autístas, pãrias,pro~ 

crip.tos, vagahundos, bebedores crônicos y toxicôma--

nos. ! uma forma improdutiva de fu g~ i diverg~ncia de 

me~os e fins. Pode ocorrer na obtenção de metas~ na de 

- - -pressao como apatia em reaça.o a anomia aguda. A adicçio 

às drogas e ao alcool sio soluções de retraimento. 

V - Na rebeliio;o indivíduo procura formas adaptativas que nao 

. levam em conta a estrutura social convencional 

"Re.pJr.e..6e.nta una Jr.e..6pue..óta tJr.an.6itoJr.ia que. tJr.ata de. 
in.6titucionali z aJr. nue.va.6 me.ta.6 y nue.vo.6 pJr.oce.dimie.n
tO.6 paJr.a que. lo.6 compaJr.tan otJr.O.6 mie.mbJr.o.6 de. la .6 0-

. ci e. da d " (O p. cit ., p. 29 J • 

~ o caso daqueles que lutam por novas ideologias, pr~ 

tendendo modificar a estrutura cultural e social. Essa forma 

-
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de adaptação pode levar ã constituição de sub-grupos, coesos in-

ternamente, porem afastados das instituições e s t a b e I e c i das. Ao 

estruturar inicialmente sua teoria, Merton considerava as cin 

co formas adaptativas como desviantes. Mais tarde reconsideran 

do sua posição dividiu a conduta desviante "em duas categorias: 

a não-conformista e a aberrante. Na primeira, o individuo de-

mostra sua opinião,ou luta por seus ideais sociais. Na segunda, 

completamente diferente, o desviante reconhece a legitimidade 

das normas sociais que viola; e o caso dos delinquentes e cri-

minosos, que atuam por 1novaçao, ritualisticamente ou por retra 

imento. 

são muito$ os supostos teóricos explicativos da desoE 

gan1zaçao social e moral, e especialmente, dos atos delituosos, 

praticados por e contra menores. Entretanto, nos ma1S diver-

sos estudos aparece uma linha diretriz comum, apontando a ano--

m1a familiar como uma de suas ma10res - . responsave1S. 

IV.2.1 - Patologia Social menores em situação irregular 

A transmissão dos valores etico-sociais e uma das con-

sequ~ncias da socialização adequadamente desenvolvida. E as nor 

mas e valores a serem transmitidos de geração para geraçao, va-

riam de acordo com as culturas. 

"O estudo do desenvolvimento da moral segue as linhas 

teóricas que as embasam. · Cada uma delas dando ma10r relevância 

a um dos tr~s fatores bisi~os da moral: .afetivo, cognitivo e 

comportamental. 
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A teoria psicanalitica, e suas derivadas, dio ênfase 

ao componente afetivo. Acreditam que o desenvolvimento moral 

da cri~nça i alcançado atravis das relaç~es emocionais com os 

pais, isto i, da resoluçio do Complexo de ~dipo, por volta dos 

seis anos de idade. Os pais de mesmo sexo ser1am modelos adota 

dos pelos filhos . no comport~mento moral, e sua internalizaçio, 

o superego,seria uma espicie de árbitro moral. 

Os proponentes da teoria cognitiva, cujo principal e~ 

poente foi Piaget, acreditam que o racioc!nio moral acompanha a 

aquisiçio das etapas cognitivas. Progride atravis de uma seque~ 

c1a de estádios invariantes, emergindo cada um deles de seu an 

tecessor, porem todos diferentes uns dos outros. Para Piaget , 

o estádio de moralidade autônoma e geralmente conquistado por 

volta dos dez, onze anos de idade. A influência dos amigos te-

ria maior importância do que a dos pa1S, para a aquisição do es 

tãgio de moralidade autônoma. 

Os teóricos da aprendizagem social contemporâneos 

questionam a posiç~o de seus antecessores que enfatizavam o pa-

pel parental de controle comportamental na socializaçio. Acredi 

tam que a moralidade pode aparecer como especifica a cada situ~ 

çio, porque "the child" s moral character is a product of a vast 

array of social influences in which parents and peers play a 

primary role" (Shaffer & Brody, p. 88). o papel da criança 
... 
e 

tambim visto como ativo e modificador do meio que sobre ela atu 

ará de forma circular, isto 
... 
e, a própria criança cria condiç~es 

para seu desenvolvimento moral. 

Sob a ótica psicológica, o papel socializador dos pais 
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enfoca a qualidade do relacionamentq com os filhos, no afeto 

transmitido juntamente com as normas atrav~s dos m~todos aplica 

dos n~ criaçio dos filhos~ Se a perspectiva for sociológica es 

tará voltada para a forma com que sio adquiridos os valores, co~ 

vencionais ou contestatórios. Ferreira (1983), lembra, porem, 

que sio ambas formas parcLaLs de estudar a socializaçio, pOLS o 

processo nio ê único; depende do conteúdo dos valores, normas, 

padrões, m~todos de treinamento e de aprendizagem utilizados p~ 

las instituições SOCLaLS~ Realmente, o que pode ser socialmen 

te válido para determinada classe social, pode _ser considerado 

agressivo, contestatório em outra. Assim sendo, o "estudo da 

delinquência deve, obrigátoriamente, enfocar os agentes intera-

gindo com os meios que os socializam, regul-am e sancionam" (Op. 

cit., p. 50). 

Desta forma, o enfoque do comportamento desvianfe -so 

pode ser qualificado dentro do contexto situacional e considerá-

dos os fatores que o geraram. Assim,a vinculaçio da delinquên-

cia com a pobreza nio explica tudo. Ela constitui-se em um fa 

tor predisponente ao forçar o menor a lutar pela subsistência 

em tenra idade, nio lhe permitindo uma escolarizaçio adequada e 

fazendo-o adquirir uma maturidade precoce e distorcida. Entre 

tanto, nem todo pobre ê delinquente, nem adelinquência juvenil 

~_ privilegio das classes pobres. Pode ocorrer em qualquer 

vel social. o tipq de delito, porem, pode diferir em medias qu~ 

variam segundo a escala sócio-econômica dos infratores. Os da-

dos aparentes, isto e, que ch~gam a processo, "nio correspondem 

ã -realidade pois as "cifras negras" escondem crimes como abortos, 

estupros e outros abusos sexuais, uso de entorpecentes etc, es-
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pecialmente cometidos nas classes ma1S favorecidas. 

Isolando o fator pobreza" Costa Acevedo (1983) pesqui 

• 
sou o campo da ação familiar entre menores delinquentes e -nao-

delinquentes. Sua amostra foi constituida por elementos caren-

tes do bairro do Gama, ~a periferia de Brasília. Suas conclu-

~~es, no imbito da causalida~e - da conduta irregular do menor de 

classe baixa, indicam a disfuncionalidade familiar como princi-

paI agente. A família desestruturada não oferece apoio, afeto 

e referenciais positivos para a socialização dos filhos, levan-

do-os ã anomia pessoal. A partir da qualificação anti-social 

primaria, originada na família, o jovem, desprezado e desamp~ 

rado, fica sujeito a fatores secundários que o levam ã delin 

quência. Na pesqu1sa citada, em geral os menores delinquentes 

provinham de familias de . - ' . . compos1çao anom1ca, de relacionamento 

agressivo e em que o pai, quando presente, não tem emprego fixo 

ou é alcoólatra; "há como que uma carênci~ de laços intrafami-, · 

liares, não se percebendo, nos membros desses grupos, identifi-

cação familiar" (Op. cit., p. 49). Enquanto isso, no grupo nao-

delinquente o bom relacionamento e coesão familiar, além de es-

pírito religoso, foram os achados mais importantes, que permiti 

ram o equilíbrio individual e familiar dos menores. Tiveram e-

les, na infincia,possibilidade de identifi~ação noimal com mo-

delos parentai~ positivos. - -O mesmo, porem, nao ocorrera com os 

do grupo de delinquentes, que nao raro, tiveram identificação 

negativa com os pais. 

No importante trabalho de equipe, apresentado por Ro-

sa Maria F. Ferreira (1979) para a Comissão de Justiça e Paz de 

são Paulo, sôbre os 'Meninos da Rua", tambem foram encontrados re 
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sultados semelhantes. Entretanto, os aspectos resultantes dos 

conf 1 i to s f ami 1 ia re s, s ep araç ão do s pai s e ',condu ta inadequada 

dos ad~ltos seriam aspectos incompletos do problema, pois -nao 

considera a heterogeneidade estrutural da famrlia. As familias, 

nas camadas marginalizadas, são caracterizadas pela utilização 

~e todosos seus membros em atividades que atendam is necessida-

des bisicas de sobreviv~ncia. Assim sendo, ' o papel de sociali-

zador ê reversrvel; a criança e o jovem, influem no processo de 

socialização dos adultos" i medida em que aumenta sua particip~ 

ção no papel de supridores. Geralmente nesses casos, a mulher 

esti sozinha, ou para manter os filhos pequenos, ou muda muito 

de parceiro sendo seu centro decis~rio, provedor e de controle. 

Tal fato ê verdadeiro mesmo quando existe a figura do pai, que 

perde muito de sua autoridade p e la dispersão de tarefas que le-

vam o grupo p a ra a rua, em busca de qualquer forma de ajuda fi-

nanceira. As meninas, em geral, ficam com.os encargos domêsti-

cos desde muito pequenas~ e sujeit~s ao domrnio tanto dos adul-

tos quanto dos 1rmaos que trazem dinheiro para casa. Estes,de~ 

de pequenos na rua, tendem a fazer parte de grupos de outros mar 

ginalizados e facil~ente, podem ser levados i delinqu~ncia. 

o menor infrator ê, em ' grande parte a consequ~ncia des 

sa situaçao em que, para suplementar o orçamento, v~m-se obrig~ 

dos a mendigar, a fazer pequenos biscates e a usar de expedien-

tes delituosos; 

»~em ninguem Que a~ o~ient~, e~~a~ e~iança~ madu~a~ 
adQui~em uma e~e~ eente ~evolta pela ~ ua po6~e.za, pe
la~ de~i!lualdade~ exi~tente~, evideneiando-~e ã~ ve
ze~, um odio ao ~ieo e a tudo o que a ~iqueza ~ep~e
~enta e que lhe~ ê. inatingZvel'! (Leal, 1983, ' p. 100). 
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A de1inquinci a , e em especial a juvenil, nao e porem, 

exclusividade das classes pobres. Pode manifestar-se em qual-

quer nível social, mas com. fatores predisponentes distintos. A 

desorganizaçio social tamb~m tem poder de debilitamento na abas 

tança, favorecendo a ociosidade e o hedonismo imediatista, atra 

v~s do consumismo sem significado, do acesso abusivo ao álcool 

e as drogas, e a influincia de más companhias. Muitas vezes,com 

o dinheiro, os pais tentam suprir sua ineficácia para conceder 

amor, apoio moral, e de s ervirem de modelo para identificaç~es 

· positivas. 

Costa Acevedo (1983) encontrou traços característicos 

semelh a ntes e m me nores deli n queutes de classes pobre e m ~ dia: 

- nunca tr a balh ar am; 

devido a con s tantes mudanças de emprego dos pa1sjã 

h a vi am p a ssado por al g u m p e ríodo financeiro difícil; 

- relaçõ e s par e ntai s d e sequilibradas e agr e s s ivas, as 

S1m co mo deles para ·com o s filhos; 

- con si~eram a mie afetuosa e o pai distante ou agre~ 

sivo; 

- descrenç a nas in s tituições e nas autoridades gover

nament ais; 

alto ni v el de aspiraço~s e forte 'confiança na 

quista de seus objetivos. 

con-

E$tudos psiccl6 g icos mostram que os laços afetivos es 

babelecidós na primeira infância asseguram o padrio bio-psicos

social efetivo do adulto. A privação dos cuidados maternos tem 

sido por demais enfatizada, demonstrada e discutida. Na realida 

de, a importância da figura materna ~ inquestionável. Entretan-
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to, cumpre nao ignorar a contr{buiçio paterna para o pleno de-

senvolvimento da personalidade infantil. Relativamente, 

poucos têm sido os trabalhos emprricos que a comprovem. 

porem, 

Andry (1971) concentra sua atençao sobre o papel do 

pai em referência ã delinquência juvenil. Sem negar a importân-

cia da atuaçao materna, enfatiza a supremacia do bom re1aciona-

menta pai-filho quando compara comportamentos de jovens delin-

quentes enio -delinquentes. Para os componentes desse últi-

mo grupo, o afeto ofere c ido por ambos os pais foi considerado a 

dequado; identif i cavam- s e positivame nte com a figura do pai ' e 

consid e ravam satisfat~ri ns os metodos de treinamento, discip1i-

na e intercomunicação ad otados. Ji os meninos de1inqu e ntes p ~~ 

cebiam seus pais ne g ativ a e hostilmente, s~ntimento s que e xtra-

po1avam para o mundo em g e ra l. Muitos d e l~ s senti a m que sua s 

mies haviam tentado sup r tr, para com eles, o amor qu e os p a1S 

não lhes havi a m dado. A delinquência juvenil, conclui Andry,p~ 

de ser encarad a co mo con s equência dos co nf litos . - . p r 1 mar 10s co m 

pessoas do , me s mo se x o, i s to e , entre um me ni n o e s e u pa1, ou en 

tre u m menino e f iguras qu e , para e le, a s su m1ram uma conotaç ao 

de autoridade. 

Os me nores delinquentes ou com d e svio de conduta, a s-

s1m co mo os ' priva dos de condições essenciais a sua subsistên-

cla, saúde e instruçio obri g atóri a são qualificados p e lo C~di go 

de Menores como em situaçio irre gular. Es s e conceito abran ge , 

tambem, as vitimas de ma us tratos óu casti g os imoderados impos-

tos por seus pais e aquelas que estio sem a representaçio le g al 

dos mesmos; aquelas sujeitas a perigo moral por se encontrarem 

habitualmente, em ambiente ou atividade contririos aos bo~s cos 

tumes. Como se pode perceber, ar estio incluidas duas catego-

rias distintas de menores atingidos pelo processo de marginali-

zaçao, e em que um grupo pode servir de passagem para o segumte 
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"a} meno~ ca~enciado - aquele que, em vi~tude do nao 
atendimento de ~ua~ nece~~idade~ bã~i
ca~ e da au~~ncia 'nu incapacidade do~ 
pai~ oU:te~pon~âve,ü, ~e el1contJta em ~i 
tuação de abandono total ou de nato ~ 
ou e~tá' ~endo vZtima de explo~açao. 

b} meno~ de conduta anti-~ocial - aquele que in6~in
ge a~ nOJtma~ ~tlca~ e jUJtZdica~ da ~o
ciedade". 

(FUNABEM, f 1978, p. 21). 

Em outras palavras, e evidente que os componentes do 

pr1me1ro grupo estarao sempre a um passo do ingresso no segundo 

sendo ate mesmo difrci1 distinguirem-se as fronteiras que os se 

param. 

Poder-se-ia enta o conclui= que todos os êsforços de-

vem ser voltados para impedir que os menores do primeiro grupo 

ultrapassem os limites que os separam do segundo grupo. Entida 

des p~blicas ou privadas devidamente subsidiadas, voltadas pa r a 

a po1itica social de amparo ao menor devem ser estimuladas. ! 

óbvio, entretanto que tais entidades devam assumir papel abran-

gente, que ampare as familias, ao mesmo tempo que prop1c1em 0-

portunidades de profissior.alização, empre g o e educação. Sabe-se 

porem, o quão dificil faz-se na priticR, a generalização desses 

esforços; e as tentativas de sobrevivência feitas por menores 

em trabalhos impróprios para seu desenvolvimento, -ou em que sao 

explorados, podem ser ate ju~tificadas, já que a falta de orien 

tação, aliada ao estado de neeessidade, levam-nos a todos os des 

. .. - . (*) cam1nhos 1mag1nave1S , . 

(*) V. Anexo 4 (pig. 146 a 161). 
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IV.2.2 - Sindrome da criança maltratada 

Quando se tem conhecimento de graves agressoes contra 

crianças, corno tratamento sádico, abuses de toda espécie, inclu 

sive sexuais, em especial com estupro e/ou morte, .. -a opl.nl.ao pu-

blica se levanta revaltada. Corno massa violenta tenta até fa-

zer justiça com as próprias mãos e chega muitas vezes, ao lin-

chamento dos culpados. Mesmo criminosos encarcerados ~m agido 

deasa forma quando lhes dão por companhia reus de tais crimes. 

Muitas vezes, acorrem as clínicas medicas, ambulató-

rios e hospitais de todo o mundo, crl.anças com fraturas, denos 

cerebrais, lesões internas, queimaduras e sintomas de envenena-

mento. As causas podem ser inúmeras, mas muitas delas têm ar i-

gem comum: decorreram de atitudes violentas ' assumidas justame~ 

te por quem as deveria amar e proteger, isto e, por seus pro-

prios pais. Os danos físicos mais graves podem requerer trata-

mentos difíceis e deixar sequelas permanentes como cegueira, su~ 

dez, deficiências mentais, prejuízos neurológicos e mutilações. 

Outros p~dem ser menos drásticos e de tratamento mal.S fácil. Em 

todos os casos, porem, os problemas emocionais costumam ser de 

recuperaçao demorada, alem de exigirem atendimento familiar pa-

ra estudo e prev~nção de ~ecidivas. Paralelamente aos mesmos 

aspectos policiais - legais e econômicos têm que ser considera-

dos. 

Rheingold (apud Rascovsky, 1961) apresentando dados 

já alarmantes há vinte anos atrás, afirma 

"El ' abu~o no pa~ental de lo~ ni~o~ ~egun ~e ob~e~va 
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en lo~ o~6anat06, h06pltale6 Y' e6cuela6, ha 61do ~e-
6~enado, pe~o el abu60 pa~ental 6e mantlene con6tan
temente ent~e n06ot~o6 ( ... 1 La A66ociacl5n Ame~icana 
e.6Ltma qu.-e. 10.00.0 nlno.ó 6u6~el1 abu.õo.ó {1.ólco6 cada 
ano en lo.ó E6tado.ó Unid06 y que la lncldencla de 
tale.ó malo.ó tJi-ato.ó aumenta". 

são fatos paradoxais que se nos apresentam:a revolta 

ante as agressões infantis, e simultaneamente sua ampla ocor-

~ . . 
renC1a. As origens arcãicas e profundas de tal contradição co~ 

portamental são procurad a s com enfoque ora nas proprias crian-

' ças ora nos pais ou nas so ciedades que as facultam. A questao 

é vista por Rascovsky (l ~6 1) como um fenômeno de profundidade e 

imp<?rtância universais, él que deu o nome de' IIfilicídio". Esta 

designação tem o objetivo Ge mo~trar claramente a distinção en-

tre o infanticídio comum e aquele perpetrado pelos proprios pa1S. 

As mesmo tempo em que se torna evidente a tend~ncia a evitar o 

tab~, principalmente pe la jurisprud~ncia criminal, ao classifi-

car ditos crimes de infanticídio e aSS1ID nio ca ra cterizá-Ie co-

mo ato parental. 

"paJLado j lcamen.te, la matanza del hlj o apa.~ec.e. exigida . 
.óln ~odeo.ó en dlve~.óo6 mlto6 b~.61c o6 en la~ o~igene6 
de la c.ultu~a; a menudo c.dmo um ~equl6ito e.óenc.ial 
en la.ó ~elac.lone.ó a~m~nlc.a.ó del individuo o de la .60-
cledad ton la. deldad o c.omo un 6undamento del pac.to 
c.on la mi6ma ( ... I Po~ ello, toda.ó' ,t a ,~ !5oluna.ó de ac.
tuac.l~n pa~ental punitiva o ~e.ót~lc.tiva ( ... 1 deben 
lnc.lui~.óe p.óic.ologlc.amente en la c.onc.eptualizac.i~n de 
61l1c.ldlo atenuado, pue6to que ac.tuan en el lnc.on.óc.i
ente c.on d-<.c.ha .ó-i.gnl61'c.ac.i5n" (Op. c.lt., p. 1981. 

' Somente a investigação psicanalítica permitiria; af1~ 

ma o mesmo autor, a compreensão do significado e dos fundamen-

tos da estruturação psíquica que levam aofilicidio assim como 
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dos motivos sociai& que tendem a disfarçar, por me10 de eufemis 

mos, sua exist~ncia. Esse fenômeno tem sid,o observado nas di-

versas- sociedades, de forma "tanto más evidente cuanto ~as pri 

mitiva y tanto más encubierta cuanto más evo1ucionada" (Op. cit., 

p • 202) , não havendo, -porem, condições para negá-lo. 

Na ma10r parte dos paIses civilizados, DS pais já não 

podem ma1S considerar os filhos como C01sas ou propriedades, com 

direito de vida e morte sobr e os mesmos. Entretanto, a viol~n-

c i a p a r e n tal c o n t r a sua p r o 1 ~ c o n t i nua o c o r r e n d o p o r t o d a p a r t e 

e em todas as camadas sociais. Estima-se em mais de um milhão 

o n~mero de crianças americanas que sofrem inj~ria , ou ne g lig~n-

cia anualment e , sendo que mais d e 60 . 000 gr avement e maltradas, 

20.000 morta s ; e que de todas as menores dê 5 anos traumatiza--

das fisicamente, pelo menos d e 10 a 15% s~frera m viol~ncias -nao-

aeidentais. O volume d es ses dados deu ori g em a o rganizaçõ e s vol 
. 

tadas para sua prev e nçao e soco r ro às vítimas. Nos Estados U- ' 

nidos, surg1ram as primeiras em 1874 e na Grã-Bretanha, em 1895. 

No Brasil, infelizmente, ainda não contamos com serviços assim 

especializados, embora em são Paulo, o Instituto da Criança es-

teja empenhado em criar condições para 1SS0. 

A crueldade praticada contra as cr1anças geralmente so 

se torna p~blica nos casos ma1S dramáticos em que há traumatis-

mos, lesões graves e violências sexua1S e mortes. Mesmo nes-

sas condições a realidade é bem maior do que o n~mero que chega 

aos hospitais, delegacias policiais QU Juizados de Menores, ex-

cetuando-se as mortes. Cifras bem maiores incluem também danos 

internos e emocionais, que afetam toda a vida e personalidade dos 

atingidos, além de casos menores, embora, repetidos. E o mais de 
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sencorajador ainda é saber-se que, aqueles que sofrem na infân-

cia de abusos de qualquer espécie, inclusive sexuais, -serao pr~ 

vavelmente os algozes do futuro, contribuindo para o aumento 

da violincia e criminalidade no mundo. 

Chamando a atençao para fatos tao clamorosos, Kempe 

(1961), descreveu ante a American Academy of Pediatrics o que 

classificou de "The Battered Child Syndrome". o que para nos 

seria litéralmente "síndrome da cr~ança espancada", mas que,por 

sua maior abrangincia, ê também chamada de "Síndrome da Criança 

Maltratada". Inicialmente referia-se a bebis, mas inclui 

cr~anças maiores. De fato, a maior incidincia de vítimas encon 

trava-se entre be b is, mas depois obs e rvou-se que ocorr e em qua~ 

quer idade. 

Desde entao, muitos estudos tim focalizado o tema dos 

maus tratos e neg1igincia infantis sob todas as forma s , s uas ca-

racterísticas, tipologia, terapiutica, etc. 

Jones (1982) apresenta resultados de diversas pesqui-

sas sobre o tema do abuso infantil. Alguns dos autore s postul~ 

ram que o termo deveria abranger qualquer forma de tratamento 

que impedisse u ma criança de atingir suas potencialidades s ej a 

em casa, na escola ou em qualquer lugar. Jones, como outros au-

tores, não concorda com conceituação tao ampla que dificulta a 

operaciona1ização no planejamento de serviços de atendiment9 a 

criança maltratada. 

Características comuns emergiram de vários desses es-

tu~os, permitindo ma~or conhecimento das causas e fatores que 
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contribuem para a probabilidade de - . 
ocorrenc~as desse tipo. Co-

mo resultado, foi reconstruida uma tipologta referente a aspec-

tos parentais e das crianças envolvidas, além de sugestões para 

ajuda. Quanto aos pais foram encontradas: 

- alta incid~ncia ~e desordens de personalidade; 

- privaç~o materna/paterna na biografia parental; 

atitudes parentais de rígido disciplinamento; 

percepção ' distorcida da criança; 

ignorância sobr~ comportamento e desenvolvimento ~n 

fantis normais; 

- comportamento parental impulsivo/baixa tolerância 

ao stress; 

circunstâncias soc~a~s advers~s; 

- saúde fraca; 

classe social baixa. 

(Idem, p. 32). 

o autor ressalva o fato de que os aspectos ac~ma des-

cri tos n~o levam, necessariamente ã ocorr~ncia de maus tratos e 

evidencia a possibilidade de tendenciosidade nas amostras que 

possibilitaram a tipologia apresentada. 

Outro grupo de estudiosos britânicos encontrou os se-

guintes traços comuns nos assassinatos em ambiente dom~stico: 

- agente masculino; 

- não o pai biológico; 

histórico criminal incluindo viol~ncia e pris~o re-
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cente; 

desempregado; 

-tomando conta . da cr1ança enquanto a mae trabalha fo 

ra; 

- condenações anteriores por desonestidade e violên--

c1a. 

Outro esquema apresentado ·por Jones faz distinçio en-

tre abusos primários e secundários. Naqueles ocorre uma distar 

sao fundamental de origem "~ompreens!vel~l, na relaçio pais-filhos 

e em que não estio envolvidas outras areas de problemática so-

cial ou d~ personalidade: Já nos abusos secundários, a violên-

~ia ou neglig~ncia costuma aSSCC1ar-se a dificuldade no 1 idar· 

com as tarefas da cr1açao infantil, graves. desordens de person~ 

lidade ou doença mental. 

Nos três tipos pertencentes ao g rupo de abuso primá- o 

r10, geralmente a mae e a agressora. No tipo 1, as · principais 

características maternas são seu alto nível de expectativa; di 

ficuldade de conseguir estabelecer bom relacionamento com deter 

minada criança; separação neonatal; bebês diffceis de lidar;d~ 

sapontamento pelo se x o da criança; estados depressivos e ansi~ 

sos, alem de fadiga excessiva dentro dos seis meses após parto; 

idade da criança abaixo de oito meses. Nesses casos, qualquer 

ajuda oferecida -e, geralmente, aceita com sentimentos de alívio 

e gratidão. 

No . tipo 2, hi semelhança com o primeiro, porem com ca 

racterísticas maternas obsessivas. A mãe ê geralmente perfec-
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cionista e o marido ·pode ser crítico em demasia e castrador. Às 

vezes ela reconhece os problemas e procura ajuda antes que ocor 

ram maus tratos mais sirios. A criança costuma estar na fase 

de aprendizado do andar. o incidente original costuma estar re 

lacionado com a disciplina. 

o tipo 3 i de ma1S Jifícil delimitaç~o. A probabili-

dade de ser o pa1 o agressor aumenta correlativamente com a ida 

de da criança; este geralmente, tem trabalho regular· e altas 

expectativas. A criança costuma ser bem cuidada, mas mostrar S1 

nais de perturbações emocionais, distúrbios do comportareento, re 

beli~o, e sofrer punições que a revoltam. 

Os sub-grupos, descritos dentro do criterio dosabu--

50S secundarios, pertencem a se1S tipos . Alguns compõem quadros 

. de privação e caos social, com pais jovens padecendo de alto 

· gr~u de depressão, "stress" e dificuldades em lidar com os pro-

blemas diarios; outros, sao formados por casais ~inda adolesce~ 

tes, que se uniram para fugir de lares desastrosos; -alguns sao 

compostos por pessoas com certo grau de subnormalidade mental 

esquizofrenia - . cron1ca, epilepsia ou surdez e necessitam de aSS1S 

tincia semi-institucionalizada. Geralmente desconhecem os pro-

blemas infantis e t~m c~ndições financeiras deficientes. Dois 

outros subgrupos, ma1S raros, sao os que chegaram ao assassinato 

de seus filhos. Os autores dos mesmos são possuidores de gra-

ves desvios sociopati~os da person~lidade, e em geral não sao 

os pais verdadeiros. Quando são ocasionados pelas mães, suas 

infâncias foram quase sempre violentas, com baixa auto-estima, 

tiveram pais tiranos e, não · raro, foram por eles agredidas. Pais 

com doenças mentais raramente atacam seus filhos, exceto alguns 
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casos de mães com psicose pós-natal. 

Algumas pesquisa~ levantaram a questao da falta de 

formação de laços afetivos nos primeiros dias de vida, como res 
~ , 

ponsãvel pela agressividade materna ou de sua negligência (Bowl 

by, 1976; K1aus e Kenne11, 1976). Egeland e Vaughn (1981) mo~ 

traram que seus dados não confirmam a relação entre abuso infan 

til e negligência com os indícios de falta de formação de la-

ços afetivos: prematuri d ade, complicações no parto, doenças do 

' bebê e anomalias. o des ~nvolvimento ótimo da vinculação entre 

mãe e seu bebê tendo , comf le xa etiologia, muitos fatores podem 

afetã-la inclusive,é cla r o, os cuidados afe'tivos que a favore--

cem. Citam ess e s autor es c t r abalho de Klein e Stern {197l) s o 

bre a possível r e lação entre bai x o peso no nascimento e a Sín--

drome da Criança Espanc a da. Sugerem que, apesar do alto -numero 

de crianças maltratada s ter sido de prematuras, ao menos de p~ 

so, a grande maioria das que nas~eram ness~s condições não ch e -

garam a ser vítimas d e a g ressões parentais. Na referência cit a -

da, Klein e Stern apres e n t am pore m, quadros bastante sugesti v os 

apoiando suas conclusões. 
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labia 2,-l.nalysls or the Records af 12 low Birth We ight 
«2,500 gm) 8l!tter~d Infarots 

Age 
Gesta· _t Newborn 

8irth tion .. 1 Oiag· Hos;lital 
We ight "ga nos is Stay 

ea •• Sex (em) (W"ek~) (mo) Type of B .. tle r ing Newborn ~oblems (Days) 

M 1.'180 32 3 0 Mult iple. tr? ctu res 2 e-xc h.:H1i t'tra nsfusions 60 

2" M 1,050 27 24 M'~l t , p l e fr~ ' ture, MUltlpl~, ~(;VIH~ f ractures 80 
.. tarvation (casl: ,eported) 
ruptured .temaeh 

3 f 2,367 32 24 M ult'ple fr actul e; P'ematuri ty o nly 14 
emot iona l 
d~priv8tion 

4' M 1,247 30 42 Starvat iun H yper b,I,ru bi~e;;:;;-a----~ 
f ractures 3 c:wchz.ngc t ran!. fu s.ions 

apnea . s ev ere hyali ne 
membra ne c! is f: ase 

5 f 1,984 32 2 ·Mult'p le fraeturcs Pneu monia 35 
Rh eryth roblastc~ is 

~ exc henge t rans fu sions 

6 f 1,20 5 31 7 Severa nen leet Hyaltne f'Tlt :'llbrane d's eê:se 30 
asphYlll it n eon.Horu m 
cyano s is . SflJ;: rc ,. f 2.268 ~ B Severe n cel eel None -----71-

• M 1.81 4 35 12 5eve re negleel .? brupf 10 'p lacertã- ------ro--
d ehyd rali 'ln rnic r uc ~ Clha i y 

9 r 1.616 34 30 M,, ! t,pl~ bru .. " s (3,rth lIs phy .(,~, !. v('Ire 28 
hype rbi I r"ubi r. e mi a 
L cJC c:ha n t~e \ r .3n!> f~sions 

10 M 2,nS 3(, 6 Mult i ple- br ui~es. - ---- - - 30 Olrth . Sptlyx lA 
sÍ\ull f ructurc rnlc roe~ph81)' 

seizu"cs . 
-lJ---- r-· - 1,920 36 30 Mu 'tl ple f raC1u res None -------7r-

12 F 2.070 30 18 Mu lllp le I r actu'es None 7j 

M " .. n -1,783 32 .2 22 --41.4-
(n=li) (n= 9) 

- • Ind icates de ath frorr ~n !ter i ng. 
t Estimate: t hese three c,,~es were exc luded from calcl/la tion of l he mell n. 

A revisao te6ricado tema da cr1ança espancada em ge-

ral enfatiza o papel dos pais, afirmam F~iedrich & Boriskin 

(1976) e Yates (1981). Os autores desses dois artigos fazem,p~ 

rem, cuidadosa reV1sao da literatura especializada, mudando o 

enfoque para aspectos da criança, especialmente seus traços de 

personalidade. 

Crianças emocionalmente perturbadas, apos vio~~ncias, 

foram por seis anos acompanhadas e estudadas por Yates (1981) 

Em seus achados, mostra que geralmente a agressao partira da 
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mãe, principalmente ' quando praticada contra bebês. Por ocasião 

da ocorrência de atos agressivos, demonstravam estar superexte-

nuadas, irritadas, desanimadas e desamparadas; o choro do fi-

lho tendo sido o estopim deflagrador da violência. Outros auto 

res encontraram tamb~m o stress parental como ' a maior causa de~ 

ses procedimentos (Rapaport et alii,1980; Ro1and, 1965; Sau1, 

1960); Soifer, 1982; Ma1don 'ado, 1981; Hughes, 1984). Na mal.O-

rl.a dos casos, os danos foram lesões, ossos quebrados" queimadu-

ra~ por igua quente ou brasa de cigarro; fraturas antigas tes-

temunhavam "acidentes" anteriores. No atendimento pediitrico 

prolongado, de Yates (1981) tres padrões comportamentais surg~ 

ram em crianças com mal.S de um ano. 

1) 

2) 

Grupo destrutivo: estremament e irritiveis e raIvosas, deso 

bedientes e destruidoras; impulsivas a

grediam as outras crianças e provocavam fantasias de maus 

trat6s nas atendentes; necessitavam de contínua atençao 

Funcionamento precirio do ego; ' composto principalmente por 

meninos - Posteriormente era o grupo mais propenso a agre~ 

soes subsequentes,enurese diurna, raiva regressiva,cruelda-

de para com outras crianças e animais. Pouco rendimento esco--

lar e precirio relac~oriamento. Traços de personalidade re-

gressivos, labilidade emocional, e f~lta de tolerincia i an 

siedade. 

~rianças assustadas: o grupo mais numeroso que incluía qu~ 

se to~as as meninas - Inicialmente 

mostravam-se retraidas, ansiosas e passivas, evitando conta 

to com os ' outros, mas submissas; Deficiência cognitiva da 
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fala, crescimento e das funç~es do ego, embora meno~es que 

no grupo anteri.or. Ã medida gue percebem o meio menos pe-

rigoso; passam a demonstrar . problemss comportamentais como 

furto çompu1sivo, ansiedade rnanifesta~ obstinação e busca 

inquieta por comida. Hiperativas por·ima~uridade. 

3) Crianças especiais: o menor dos grupos e que ofereceu as-

pectos psicol~gicos interes·sant~. Com-

posto ' por crianças com funcionamento precoce de ego em a1g~ 

mas areas e prejuízo e m outras - Agradáveis, atraentes, 1n-

teligentes. Apreend e m facilmente o modo de lidar com cada 

atendente. Toler~ncia i frustração, c~ntrole dos impulsos, 

atençao, incrível ca.pacidade de sublimação. Pobreza de re-

lacionamento com outras cr1anças. 

Os dados .. sugeriram formaç~o precoce de traços narcísi 

cos de p~rsonalidade, que junta~ente com alguns fatores sociais 

e emocionais dificultavam o tratamento. 

. -
Enquanto nos dois primeiros casos as cr1anças sao peE-

cebidas por seus pais e resp o nsáveis como pouco gratificadoras, 

exigentes e volun~ariosas, as do último grupo, "the private 

children receive . íntensely posítive, as well" as negative, pro-

jections by tlle abusive parents" (Op. cit., p. 61). 

Friedri~ch e Boriskin (1976), concluem que tanto o 

enfoque específico na criança, quanto no polo oposto, na-, atua-

ção parental, não podem ser concludent~s: 

"Abu~e i~ the p~oduct 06 
and a~6i9nin9 wei9ht~ to 
p~ematu~e" (Op. cit., p. 

a complex 6et 06 inte~action6 
any 06 it~ component~ i~ 
5881 • 
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Para melhor compreensao das causas dos abusos, apre--

sentam uma equaçao expandida de outra, inicialmente apresentada 

por Gr-een: 

a) criança especial + pai especial + crise + tolerân-

cia cultural = .abuso; 

b) criança especial + pai normal + crise + tolerância 

cultural = abuso 

c) criança especial + pai normal + tolerância cultu--

ral = abuso. 

Explicam que a ·ênfase posta em apenas um dos fatores 

(psicopatologia parental, "stress" ambiental etc) pode obscure-

cer outras variáveis. o conhecimento pelos pais, de que algu-

mas cri a nças podem levi-los a condiç~es estressantes pode redu-

zir-lhes os sentimentos de culpa e assim auxiliar o tratamento. 

Assim sendo, 
-chamam a atençao para a prevençao. Ob s Oe rvam que 

as crianças com defici ê ncias de qualquer especie, sendo as mais 

passíveis de violências devem ser atentamente observadas em 

seus eventuais acidentes ou súbitos mal-estares, para que haja 

definição real de sua etiologia. 

Mesmo nos dois tipos de enfoque, - -·nao s ao as condiç~es 

e~pecíficas da cr~ança ou aquelas dos pais os fatores nais domi 

nantes a serem considerados. Importa mais a situação interacio 

nal deflagradora do abuso que, segundo Parke e Lewis (1981), p~ 

de ser assim esquematizada: 
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A - Direta: em que o papel na díade e recíproco 

1) pa"i crI.ança paI. 

-2) mae -=- criança -=- -mae 

B - Indireta: em que a atuaçao de um dos paI.S sobre 

a criança e mediada pelo comportamento do outro 

genitor. 

1) pai criança - criança ==- mae -::>-

2) - - criança paI. mae ===- mae 

3) - criança mae crIança ==- paI. -=-

4) -mae - :;>- paI. =- mae cr1ança 

No campo psicossocial, hi ainda pontos a observar. As 

priticas inadequadas de cri açi o infantil e os limites parentais 

de resistência ao !'stress". Mesmo sob tais condições afirma 

Parke 

".the. Jtole. on .6t./i..e.J.>ll in a.bu.6ive. na.rnilie..6, it. rna.1j be. 
ne.ce..6 .6a.JtIj t.o .tJte.a.t. .6t.Jte.66 not a..6 an object.ively 
qua.nt.i6ia.bl e phenomenon but. in.6t.e.a.d, a..6 a. .6u.bjective 
event tha.t mU.6t be undeJt.6tood in teJtm.6 on the 
individua.l a.nd 6 amily;.6. coo 9 nitiv e ,i. J1teJt yJteta.tio n 06 
:the event." (Apud Pa.Jtl<.e g Le.wl.6, p. 197 • 

- -'Realmente, as condições estressantes, per se, nao sao 

suficientes para explicar os com'portamentos desviantes. Com e-

las necessitam ser associadas as determinantes da situação de-

flagradorá do atrito, os atributos psicológicos e biológicos 

individuais dos elementos envolvidos, e as características do 

sistema social que permitiram chegar ã situaçio de violência. 
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Entre as variáveis psico-biológicas, -convem nao sejam esqueci--

das . as var1açoes emocionais humorais ligadas às fases hormo--

nais maternas. Isto porque, já ficou cientificamente provadQ, 

há mulheres com tensio pri-menstrual que as leva a comportamen-

tos que nao correspondem a suas disposições ordinárias. Nessas 

fases, podem ocorrer instabilidades emocionais com atitudes au-

to ou heteroagressivas, depressões sirias e propensio a aciden-

teso 

Entretanto, as familias nao sao entidades isoladas, au 

to~suficientes. Estio inseridas em contextos sociais onde se 

nutrem · mutuame nte. Desta forma, nos grupos familiares em que 0-

correm abusos infantis, a sociedade tem importante parcela a 

ser compreendida. o "stress" que leva aos maus tratos infantis 

pode ser deflagrado por condiçõ e s rel~cionadas ~s diversas elas 

ses sociais e, tamb~m, a fatores · mais gera1s. Ainda Parker & 

Lcwis, mostram que mesmo os pais normais sio socializados dentro 

de padrões culturais que permitem a manifestaçio da violincia. 

Tal posiçio ~ evidenciada em um modelo que considera os tr e s as 

pactos interrelacionados: 

- a sançao cultural da violincia e agressao 

- a ' f~milia com seus padrões próprios de criação 1n--

fantil 

' a comunidade que sustenta o "modus operandi" fami-

1iar 
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Figure 6.1. A mu!tilc/J cl sacicl :interaclÍor.al modtl oJ child abuse. 
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De acordo com o modelo apresentado, tambem a interven 

çao deve obedecer e atender 
4' • 

aos n1ve1S citados A curto prazo, 

d~ve voltar- se para a soluçio da cr1se fami1tar e sua prevençao o 

A longo termo, V1sar a modifica ç io tanto de indivIduos, quanto 

dos padrões familia re s; e o estabelecimento de programas de su 

porte comunitário e mudanças culturais quanto as diversas for--

mas de atitudes. violentas 
(*) 

(*) Vo · Anexo 5 (pago 162 .3 163) o 
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c O N C L U S ~ O 

~ problema central deste estudo poderia ser sintetiza 

do na seguinte pergunta: como preparar a cr~ança de hoje para 

ter uma personalidade sadia? Esta indagação demonstra umapre~ 

cupaçao futura, ou seja, com o adulto de amanhã, e tem resposta 

na múltipla aproximação teórica ã situação atual da mulher. A 

abordagem e social, abrangendo porem refer~nciais psicológicos 

diversos. 

Desses pressup ost os, o principal diz respeito ã influ 

~ncia das relaç~es mãe e filho sobre o deserivolvimento fisico e 

mocional e intelectual deste último. Compl~menta-o o ponto de 

vista que associa delinquência juvenil ã identificação ne gat i-

v a com a fi gura do pai. 

-
A aceitação das 

. -
pos~ço ~s teór.icas expostas leva a con 

sideração d a necessidad e de conscientização da mulher para as 

responsabilidades . que dai advêm, e para as quais deve estar 

preparada. Sua conduta corno mulher, . por exemplo, depende das 

relaç~es que mantenha consigo mesma, da valorização de sua femi 

nilidade e das ta~efas que seja capaz de exercer; ~ conhecendo 

seu corpo e suas funções, -suas emoçoes e pote~cialidades que p~ 

de tomar deci~~es lúcidas quanto ã q~estão de tornar-se, ou nao, 

mae. Reconhecendo seus direitos' ao desenvolvimento afetivo e 

escolha de parceiro sexual, deve considerar também, que os fi-

lhos que ~onceber cobrarão seus pr~prios direitos ã proteçao, ~ 

ducação, amor e a um pai. 

- -A estrutura e dinâmica familiares alicerçam-se nao so 
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na opçao matrimonial mas, principalmente, no apo~o efetivo que 

o pai dará aos filhos, o que indiretamente,'- sustenta a posição 

da mãe. Adernais, a postura da mulher, frente a direitos e obri 

gaçoes relativos a todos os pap~is que venha a desempenhar, ser 

ve corno indicador do seu grau de maturidad~ e capacidade de ar

car com as consequenc1as de seus atos (v. quadro i página 138). 

Quanto mais consci~ncia tiver, ma1S segurança emocional experi 

mentará e melhor seri seu relacionamento familiar, que incidirá 

diretament e sobre o desenvolvimento da personalidade infantil. 

Se assim não for, est a rá expondo a. criança a abuso s e explora-

çoes externos, que propici am futuros co mp or tament os desviantes . 

Em vista disso, ~ de sumS impor ti ncia que a m~e saiba interpr e 

tar a s mens agens nao explíci t as de seus fi lhos para melhor pro

teg~-los. 

Finalizando, deve considerar-se que a cultura q ue ad

mita o estab e l e cimento de abusos e mau s-tra tos infantis , ou q ue 

justifique a viol~nci a fisica para com o s ma 1S fra~os, e n se ja 

tambem a situ aç ao 1nversa - filhos oprimindo e maltratando os 

pais - e o d esencad eament o da espi ral asce ndent e da desorganiz~ 

ção social) com todo o es pectro que vai d as dro gas ã viol~ncia 

contr a a vida, a natur eza e a propriedade. 



124. 

B I B L I O G R A F I A 

ACKERMAN, NATHAN, W. Psicoterapia de la familia neurotica.Bue-

nos Aires, paid5s, 1969,304 p. 

ADORNO, T.W.; FRENKEL-BRUNSWICK, ELSE Et A1ii. The Authoritariún 

Persona1ity. New York, Harper & Brothers, 1950, 990p. 

AINSWORTH, MARY, D. SALTER, Et Alii. Patterns of Attachme n t: a 

psychoiogica1 study of the strange situation. Hil1s Dale, New 

Jersey (etc) John Wi1ey & Sons, 1978, 391p. 

AJURIAGUERRA, J. de. Manuel de Psychiatr ie de l' Enfant. Paris, 

Masson et Cie, 1970, 1023p. 

A L L P O R T, G O R D O N t W. P e r s o na 1 i d a_d_e_: __ ..;..p_a_rl_L_" _õ e s e d e s e n v o 1 v :i. fI} e TI to. 

são Paulo, Herder, Ed . da Un iv. de s ã o Paul o , 1969, 721p. 

ANDRY, ROBERT, G. De linquency and par en ta1 p a tho1o ~y: a s l udy 
°

0 

~n fore~sic and cl in ic a I p s ych o1o gy . Norwich and London , 

Fletcher & Son ~ 1971, 189p. 

BADINTER, ELISABETH. L 'amou r en p1us: h istoir e d e l'a mo ur ma-

terne1 ° (XVII~ - xx~ Siec.l e ). Paris, F1ammarion, 1981, 3 7 2p . 

BARDWICK, JUDITH, M. Psycho1ogy of Women : a Study of Bio-Cu1-

tural conf1icts. New York, Harper & Row, 1971, 242p. 

Mulher, Sociedad e, Transic~o. ____ ~ _________ ~~~~~~~~~o ___ são Paulo, 

Dife1, 1981, p. 

BELL, RICHARD , Q. RetrospectiveAttidude Studies of Parent-

Chi1d Relations. Chi1d Developme nt, 29 (3): 323-337, Sept. 

1958. 





126. 

41-47, mar., 1955. 

BOlTON Jr. F.G. No Turning Back: Th e Schoo1 and Chi1d 

Ma1treat~ent. Educationa1 Leadership, : 25-26, mar, 

1983. 

BOWLBY, JOHN. Separation Anxiety. In: MUSSEN, PAUL, H.; 

CONGER, JOHN, J. & KAGAN, JEROME. Readings in Child Deve10p 

ment and personality. Ne1V York, Avaston and London, Harper 

& Row, Pub1ishers, 1965, 1965, p. i40-148. 

La Separacion Afectiva. Buenos Aires, Paidõs, 

El Vincu10 Afectivo. Buenos' Aires, paidõs, 1976, 

418p. 

Nota sob r e o Conte x to Histórico da Teori a da Vi~ 

culaç ã o. In : A Vinc ul a ç ã o: "Ati: achment ". Lisboa, Socicultur, 

1978, p. 45-46. 

BRASIL, Leis, Decretos etc. Códi g o Ci v il dos E s tados Unidos 

do Br as il, comenta do por Clovis Revilaqua . Edição Hist6ri-

ca. Rio de Janei ro , Sociedade Cu.ltural Limitada, 1977. 

BRUNQUELL, DONALD; CRI CHT ON, LESLIE; EGELAND, BYR ON. Maternal, 

Perso na lity apd Attitude in Di8turbances of Child-Rearing. 

Amer. J. Or thop sych iat. 51(4): 680-691, Oct., 1981. 

CANEVACCI, MASSIMO. Dialetica da Família. S1', Brasiliense, 1982, 282p. 

CAPLAN, GERALD. Princípi~~_de psiquiatria prev e ntiva. Rio de Ja 

neiro, Zahar, 1980, 323p. 

CATTELL; R.B. & KRUG, S. E. Personalidade: a opinião do expe-

rimentador. In: Nova Antropologia; d homem em sua exist~n 

cia biológica, social e cultural. são Paulo, EPU. Ed. da Uni 

versidade de são Paulo, . 1977. V. 5, p. 101-117. 



127. 

CAVALLIERI, ALYRIO.1.000 Perguntas - Direito do Menor. Rio de 

Janeiro, Editora Rio, 1983, 260p. 

CRESS, STELLA & TROMAS, ALEXANDER, Infant Bonding: Mystique 

and Rea1ity. Amer.' J. Orthopsychiat, 52 (2): 213-221, Apr., 

1982. 

CLINARD, MARSRALL, B . Las imp1icaciones te~ricas de la anomie 

y la conducta desviada. In: Anomia x Conducta desviada. Bue 

nos Ai~es, paid6s, 1967, p. 15-63. 

COGS WE LL, BETTY, E. Variant Familiy Forms and Li fe Styl es : 

Rejection of the Traditional Nu clear Family. The_yamil~ C~ 

ordina,tor, 2t~(4): 391- l.06, Oct., 1975 

CONG ER , JOHN J ANE WAY et alii. Antecedents of deli nquen c y: 

p e rsonality, social class, anó intelli gence . In MUSSEN , PAUL 

HENRI. Readin g s in Child Dev e 10pment ~ld Personality. New 

'York, Evaston and London, Harp e r & Row , (1965), p . 442-470 . 

COSTA ACEVEDO, HILDA S~MÕ E S LOPES. Do Ab andon o i De linquinc ia . 

la. ed. Rio de Janeiro, Sho gun Arte, 1983. 

CUNH A, MARIA OCTÃVIA. Cartilha de Di rei to de Famrlia. Rio de 

Janeiro, Editora Rio, 1983. 1 87 p. 

DAVID, PEDRO, R. S o c i o 1 o, g i a C r i m i n a 1 J u v e n iJ:. . B u c nos A i r e s, De 

palma, 1.979, 241p. 

DESMOND, M.M.; RUDOLPH, A. J., et alii. The tran s itional care 

nursery: a mechanism of a preventive medicine, Pediatr. CliD., 

North Am. 13: 651-668, ' 1966. 

DICKSTEIN, ALICE. Biopsicologia Pré-Natal. Journa1 Brasileiro 

de Medicina, 46(4): 26-27, abro 1984. 



128. 

DIGNAN, M. HAVARD. Ego Identity and Maternal Identification. 

Journa1 of Persona1ity and 'Social Psycho1ogy, 1 (5): 476-483. 

1965. 

DOWLING, COLETTE. Complexo ' de Cinderela. são Paulo, Melhoramen 

tos, 1981, 222p. 

EGELAND, BYRON. Failure of i'Bond Formation" as a Cause of Abuse, 

Neglect, and Maltreatment. 

78-84, Jari. 1981. 

Am. J. Orthopsychiat, 51 (1): 

ELBOW, MARGARET. Chi1dren ,of Vio1ent Mariages: The Forgotten 

Victins. Social Casework: The Journa1 of Contemporary Soci a l 

Work, , 63(8): 465-471, Oct. 19 82 . 

ERIKSON J ERIK, H. 

1959, 365p . 

Infancia y Soci e dad. Bue n os Aires, Paid~s, 

Identidad, .Juve.::..tu~}' Cr} sis," Buenos Aires, 

Paidós, . 197l,260p. 

EYSENCK, H . .J. ~_esigualdade do !l0~em. Rio d e Janeiro , Zahar, 

1976, 258p. 

FERREIRA, ANTONIO, J. The P r egnant Woman's Emotional Att it.ude and 

its Reflection on the Ne\vborn. l\m. J. Orth.opsy chi at:. . 30 (3): 

553~56l, Jul. 1960. 

FERREIRA, ROSA MARIA FISHER. Meninos da rua. são Paulo, Ibrex 

, /s.d./, 173p. 

FILLOUX, J.C. A pe~sonalidade. são Paulo, Difusão Europ~ia do 

Livro, 1966, 136p. 

FREED, ANNE O. Building Theory for Family Practice. Social 

Casework: The Journal of Contemporary Social Work: 472-48l~ 

Oct.1982. 



129. 

FRIEDRICH, WILLIAM, N. & BORRISKIN, JERRY, A. The R01 'e of the 

Chi1d in Abuse: a review of the literature. Am. J. Ortho--

psychiatry, ~(4): 580-591, Oct. 1976. 

-FUNABEM. O "menor - problema social" no Brasil e a açao da FU-

NABEM. Rio de Janeiro, . MAPS/FUNABEM, 1978, 142p. 

GILLIGAN, CAROL. New Maps of Development: New Visions of Matu-

rity. Amer. J. Orthopsychiatry, g(2): 199-211, Apr. 1982. 

GOMES, ORLANDO. Direito de Família. Rio de Janeiro, Forense, 

1978, 5l4p. 

GUNTRIP, HARRY. El Se 1f en la teoria y 1aterapia psicoanalít! 

caso Buenos Aires, Amorrortu, 1971, 1.9 6p . 

HARLOW, HARRY. F. As a f etividades. In: A Vincul aç ão: 

"Attachment". Lisboa : Socicultur, 1978, p. 47-57. 

HASELOFF, O.W. Comunicação, tran s formação e int e ração. In: Nova 

Antropolo g ia: o bomem em sua exist~ncia bio15gica, social e 

cultura. são Paulo, EPU, Ed . ' da Univ. de são Paulo, V. 5; 

1977, p. 66-100 '. 

HEBB, D.O. On the Nature of Fear . In: MUSSEN, PAUL, H., CON-

GER, JOHN, J.; KAGAN, JEROME. Readin g s in Chi1d Development 

& Persona1ity. New York / etc/, Harper & Kow, 1965, p. 169-

192. 

HENDERSON, RONALD, W. Parent-Chi1d Interaction. Ne~ York /etc/, 

Academic Press, 1981, 335p. 

HOFFI1AN, LYNN. Foundations Df F~mi1y Therapy: a conceptual fra 

mework for systems c~ange. New York: Basic Books, 19~1, 377p. 

HUGHES, JAMES, G. Sinopse de Pediatria. Rio de Janeiro, Cultura 

\i-dO j' .e lca, 1934, 931p. 



130. 

JONES, BLURTON NICHOLAS. Estudos Eto15gico~ do Comportamento 

d a C r i a n ç a. são Pau 1 o, . P i o n e i r a E d . , 19 8'1, 4 14 p . 

JONES, DAVID, N. Underst~nding Chi1d Abuse. Great Britain, 

Hodder & Stoughton Ltd., 1982, 299p. 

JONES, E.; De GROOT, J.L.; THOMPSON, C.; VAN OPHUIJSEN, 1.H.; 

HORNEY, K.; FREUD, S.; GREENACRE, P.; MASLOW, A.H.; MARMOR, 

J.; LORAND, S. Psicoanalisis y Sexua1idad Femenina. Buenos 

Aires, ' paid5s, 1967, 277p. 

KAG AN , JERONE . Sociali zat ión of Agression and the Perception 

of Parent s in Fantas y . Chi ld Development, 29(2): 311-319, 

Jun., ·1958. 

The Conc ep t of Iden t ification. In: THO MPSON, G. 

Ed. Social De velop men t and P e rsonality. New York, John Wi-

l ey & Sons, I n c., N. Y., 1971, p . 

, 

KA NNE R,LEO. Factares Soci a l es de la Act itud. 3. Fact o res det er 

minantes de l a actit~de . In: YOUNG, K. et alii. · Psicologi~ 

d e las Actitu dcs . Bu en os Aires, Paidõs, 1967, p. 36-38. 

KAP LAN , DAVID, M. & MASON, EDWARD. Ma ternal Rea ctions to Pre-

mature Birth viewed as an Ac ut e Emotional Disorder. Am. J. 

Orthopsychiatry, 30 (3): 539":552, jul. 1960. 

KARDI NER, ABRAH. o conc ei to de personalidade basica. In: Cardo 

80, Fernando Henriqu e & Ianni, Octavio. ~bmem e Sociedade. 

são Paulo, Cia Editora Nacional, 1976, 317p. 

KEESING, FELIX M. Antropologia ---=----------------Cultural. la. ed. Rio de Ja-

neiro, Fundo de Cultura, V. 2, 1961, p. 

KHAN, M. MASUD, R. Pre~icio. in: WINNICOTT, D.W. Testes se-



131. 

1ecionados: da pediatria i ~sicani1ise. Rio de Janeiro, 

~ r ancisco Alves, 1978, 526p. 

KHAN, M. MASUD, R. Psicanilise: teoria, tecnica e casos c1íni-

~. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1977, 397p. 

KLAUS, MARSHALL, H. & KENNELL, JOHN. Materna1-infant bon di ng. 

Saint Louis. The C.V. Mosby Comp any , 1976, 260p. 

KLEIN, MICHAEL & ST ERN, LEO. Low Birth Weight and the Battered 

Chi1d S·yndrome. Amer. J. Dis. Child, 122: 15 - 18, ju1. 1971. 

LANG, JUDITH. Beyond Po1ariz ation : the Ho1istie Approach to 

FamiJy Practice. Social casework: The Journal of Contempo-

rary Social Work, 63 (7): 394-401, Sept . • 1982. 

LEAL, CESAR MARROS. A delinquência juv e nil : seus fatores exo-

genos e prevenção. Rio de J a neir o, AIDE , la. ed. , 1983, l09p. 

LEV Y, DAVID, H. Maternal Overptotection. New York, Columbia U-

niversity Press, 1947, 4l7p. 

MALDONADO, MARIA TEREZA. Comunicação entre Pais e Filhos . Petr~ 

po1is, Vozes, 1981, 165p. 

MARTINS, CYRO. A criação Artística e a Psicanálise. Ed. Sulina, 

Porto Alegre, 1970, S8p, 

MEAD, MARGARET. un enfoque revoluci ona-

rio de las relacion es entre ambos sexos. Buenos Ai~es, Mirasol, 

1966, 374p. 

MEHTA, FRENY. The Scientific consensus and recent british philo 

sophy. Bombay, Popular Press, 1980. V. 1; 30lp. 

MERTON, ROBERT, K. Anomie, Anomia e Interacci~n Social: contex 

tos de conducta desviada. In: CLINARD, MARSHALL, B. ed. A-



132. 

nomia yConducta Desviada. Buenos Aires, paidôs, 1967, p. 

201-226. 

MULHERN, RAYMOND, K., Jr. and PASSMAN, RICHARD, H. The Chi1d's 

Behaviora1 Pattern as a Determinant of Maternal Punitiveness. 

Chi1d Deve1opment, 50: 815-820, ju1. 1979. 

MUSSEN, PAUL, H. CONGER) JOHN, J. & KAGAN, JEROME. Readings 

in Chi1d Deve10pment & Personality. New York, etc. Harper & 

ROH, 1965, 480p. 

NICKERSON, EILEEN~ r. Lea r ned Helplessne_s_s __ a_n_d __ D_e-,p,--r_e __ s_s_i_o_n_~ 

Traditional Mothering as aDepressing Life Sty1e. Boston lTni

versity /s.d./, 26f1s. 

ORLAN SKY, HAROL D. Infaut Care and Persona1ity. PsychoJogical 

PARKE , ROSS, D. & LE WIS , NAN CY," G. The family in conte x t: a 

mu1ti1e~el intcractiona1 ana1ysis of child abuse . In: RENDER 

SON, RON ALD W. ed. Parent-child int e raction. New York / et c/ 

Acadcmic Press. 1981, p. 169-204. 

PIAGET, J. & INHELDER, B. A psicolo g ia da criança. sio Paulo, 

Difusio Europiia do Livro, 1968, 146p. 

PICHON- RIVIE RE, ENRIQUE. Del P s i c o anã 1 i s i s a. 1 a P s i c o 1 o g i a S 0-

cÍéil. " Buenos Aires, Ed. Ga1erna, 1971. V. 2, p. 193. 

PIZZOLANTE, MA RIA LUCIA D'ÁVILA." Guia dos Direitos da Mulher. 

Rio de Janeiro, 1984, l02p. 

~APOPORT, RHOt!A; RAPOPORT, ROBERT & STRELITZ, ZIONA. Fathers, 

Mothers & Society:perspectives on parenting. New York. Ran 

dom House, 1980, 421p. 



133. 

RASCOVSKY, ARNALDO Y MATILDE et alii. Niveles profundos deI 

psiquismo. Buenos Aires, Sudamericana, ' 1971, 343p. 

RAY, JOHN. Author~tarisnism/Libertarianism as the second di-

mension of social attitudes. The Journal of Social Psycholo gy, 

117: 33-44, 1982. 

REICR, BEN & ADCOCK, CHRISTINE. Valores, Atitud e s e Mudanças de 

Comportamento. Rio de Janeiro, Zahar, 1976. 

RIBBLE, MA RGARET, A . Os Dir eitos da Criança: as necessidades 

psicológicas initiais e "s u a satisfaçio. Rio de Janeiro, Ima 

go, 1970, 125p. 

ROGE RS, CARL, R . Em retro spec to quar e nta e se1S anos. In: 

Rosenb e r g , R. L . A P e s soa l c omo Ce n t r o . . s i o Paulo, EPU/Ed. 

da Univ. d e s ã o P aulo, 19 77, Ca po 1, p." 29- 4 5. 

Tor na r- se Pe sso a l. S a ntos, Marti ns Fontes, 

1973, 342p. 

ROKEACH, HILTON . Cr e nç as , Ati t ud e s e Va lore s . Rio "de Jan e i r o, 

Int e rci ê nci a , 198 1 , 178p . 

ROLAND, THARP, G. Mar r i age Rol e s Chi1d Dev e lopment and Family 

Treatme nt. Ame r. J. Or t h op sychi a trY , 12.(3): 531-53.8, 1965. 

RUTTER, MICHAEL. Ma ternal De privation Reassess e d. Middlessex, 

Eng1and, pen gu in Books, 1982, 285p. 

SALTON, JORGE ALB ER TO. Gravid e z Indesejada: fatores psico1óg! 

cos e sociais associados i sua ocorrênica. In: Temas de Psi 

quiatria. Porto Alegre, Ed. Artes' Médicas, 1980, p. 105-118. 

SARAIVA, TEREZINHA. O Menor Autor de Infraçio Penal. Bras!lia, 

MAPS/FUNABEM, 1983, 42? 



134. 

SCHAEFER, EARL, S. & BELL, RICHARD, Q. Deve10prnent of aParentaI 

Attitude Research Instrumento Chi1dDeve1oprnent, 29(3): 339-

361, Sept., 1958. 

SCHLUDERMAN, SHIRIN & SCHLUDERMAN, EDUARD. Conceptual Frames 

of Parental Attitudes of Fathers. The Journa1 of Psychology, 

75 (2): 193-204, jul. 1970. 

Conceptualization 

,of Mat~rna1 Behavior. The Journal of Psychology, 75(2): 205-

215, jul. 1970. 

A Methodological 

Study of a Re v ised Mat er nal Attitude Res earch Inslru me nt: 

Mother's PARI Q40 The Journal of Psycholo gy, 95 (1): 77-86) 

jano 1977. 

o Response Set An a lysi s -------
-of Mother's Form of Parenta1 Attitude Research Instrument 

(PARI) • T h e J o u r na 1 o f P s Y c h o 1 o g y, ~ ( 2): 3 2 7 - 3 3 4, M a r ., 1 9 7 lf • 

____ ._0 __ - . Sociocultural Chan ge 

and Adolescents' Perceptions of Parent Behavior. pevelopmenta~ 

P s y c 11 o 1 o gy, 19 (5): 674-685, 1983. 

SEARS, ROBERT, R.; MACCOBY, ELEANOR, E. & LEVIN HARRY. Patterns 

of Child Rearion g . Evanston /etc/. Row, Peterson and Company, 

1957, 549p. 

SELFE, LORNA & STOW, LYNN. ~hildr~n wit~ handicap~o Great 

B 'r i t a in, H o d d e r a n d S t o u g h t o n L t d ., 1 9 8 1, 2 4 7 p . 

SHAFFER, DAVID, R. & BRODY, GENE, H. Parental and Peer Influences 

oon Moral Development. In: HENDERSON, RONALD, W. ed. Parent-

Chi1d Interaction: theory, research, °and Prospects o New York 



135. 

/etc/, Academic Press, 1981, p. 83-124. 

SRAW, MARVIN, E. & WRIGHT, JACK, M. "Sca1es for the Measurement 

of Attitudes. New York /etc/, Mc Graw Ri11, 1967, 604p. 

SIMONNET, DOMINIQUE. " Inte1igence: Les premiers pas. L'Express, 

/s.l./, 1982, p. 72-79. 

SLATER, PRILIP, E. Parenta1 Behavior and the Persona1ity of the 

Chi1d. The Journa1 of Genetic Psycho1ogy, 101 (1): 53-68, 

1962. 

SLUCKIN, W. Imprinting y Aprendizage Temprano. Buenos Aires, 

I 1968, 23 8p . 

SO ARES , ORLANDO. Perspectivas para a Emancipaç~o da Mulher. Rio 

de Janeir o, Liber Juris, 1 978 ,101p. 

SOIFER," RAQUEL. Psicodinarnismo~ da Fam~lia com Crianças: Tera

pia familiar com t~cnica de jo go. Petr6polis, Vozes, 1982, 

2 71p. ". 

SPITZ, RENE, A. No y si: sobre la "genesis de la comunicaci6n 

humana. Buenos Aires, paid6s, 1972, 196p. 

E1 Primer Ano de Vida deI Nino: Genesis de las 

primeras relaciones o~jeta1es, 3a. e d. Madrid, AguiJar, 19 73, 

127p. 

SUGARMAN, MURIEL. Paranatal Influences on Maternal-lnfant At

tachment. Am. J. Orthop sychia try, ~(3): 407-421, Ju1y, 1977. 

TERUEL, GUILRERMO, T. Diagn6stico y Tratamiento de Parejas en 

conflicto. la. ed. Buenos Aires, Paidós, 1974, p. 

TRARP, ROLAND, G. Marriage "Roles, Child Development and Family 

Treatment. Am. J. of Orthopsychiatry, 35 (3): 531-538, 

1965. 



136. 

THUILLIER, PIERRÊ. La cause des femmes et l'éco1ógie. La Recher 
. ----------

che, 15 (151): 80-83, Jan. 1984. 

VALLADÃO, HAROLDO. História do Direito Especi.a1mente do Direito 

Brasileiro. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1977, 234p. 

~INNICOTT, DONALD, W. 

1962. 189p. 

Conosca a su Nino. Buenos Aires, Hormé, 

O Brincar e a Realidade. Rio de Janeiro, 

·Imago, 1975, 203p. 

Textos selecionados: da pediatria ã r-Sl 

canilise. Rio de Janeiro, Francisco Alv e s, 1978, 525p. 

WINNICOTT, D.; GREEN, A.; MANNONI, O.; PONTALIS, J.B. Y otros. 

Dona1d W. Winnicot~. Tri eb . Bu enos Aires, 1978, 125p. 

HOLFF, 'PETER, H. Observa t ion on Newborn Infants . ~sycho~matic 

~~dicine, ~(2): 110-118, 1959. 

YARROW, LEON, J. Maternal Deprivation: Towar d a n Empirical 

a n d C o n c e p tua 1 R e - e vai u a t i 011. P s Y c h o 1 o g i c a 1 B ui], e ti n) 5 8 ( !~ ) :' 

4)9-490; jul. 1961. 

YATES, ALAYNE. Narcissistic Traits ln Certain Abused Ch il.dren 

Americ a n J. O rth opsychiatr~, ~!(1) . 55-62, Jan. 1981 . 

YOUNG, K.; FLUG[~, J.C. ~t a 1ii. Psicologia de las Actitudes . 

Buenos Aires, Paidós, 1967, 178~. 

ZAZZO, RENE, A. Vinculação. In: A Vinculação "Attachment" . . Lis 

bo a, S o c i cu 1 tu r , 19 78, p. 1 7 - 4 3 . 

ZIMMERMAN, SHIRLEY, · L. The Family : building block or 

anachronis~ Social casework. The Journal of Cont empory Social 

Work, 61 (4): 195-204, Apr. 1980. 



137. 

ZUCKERMAN, MARVIN & NORTON, JAMES. Response Set and Content 

Factors in the Ca1ifornia F Scale and the Parenta1 Attitude 

Research Instrument. The Journa1 of Social Psycho1ogy, ~(1). 
. . 

199-210, 1961. 

& RIBBACK, BEATRICE BARRETT; M ONASHKI N, IRWIN 

and NORTON, J AMES, A. Jr. Normati v e Data and Factor Ana1ysis 

on the Parental Attitude Research Instrument. Journal · of 

Consultin g Ps ycholo gy, 2 2 (3): 165-171, 1958. 



A N E X O S 



138. 

ANEXO 1 

~ENT~ZACAO 
I FEMININA 

.-----------~-------

I 
Conhecimentq do cor,junto 1 

! II_' __ d_e _pa_
p
e_is_

q
_ue_in_te_ra_

9
611_n_a _ ' ~ I, pos tura 'da mulher I I 

~ I! 

I 
1 

NrVEL 1 

I DOS I 
CONST. 

, I 

FMlrUA 
: I r--SOC IEDADE! : ; 11 I 

Modelo de Integração micro-s oci a l 1 I Modelo de integração I ri I 

l 
e5trutura social bás ica que se I A ~ ----r----"'- I macro-socidl I II 

I 

configura pelo inter-jogo de 

1

....,---. ----~ v 'I: - i 1I 

papeis diferenciados 
• L--______ -----'i i _____ _________ ~ _ I 

1 ---------------- 1 
ESTRUTURA FA~IILlftR 

Hierarquização e sistematização 

da 

I -li DINAMIC_~ FfHILlAR l ',I I 
I Processos af etivn e de controle I 

<l-----...!.----jC>I Gu e r egu l arr, a com,IJnlcaç;;o I I1I i 
orga niza ção f amiliar I intra-famil iar II I 

--------r---------I II I III 1 ______ -.-1 NrVEL 
-------~ I DftS 

'-------[> 

r---------------~ 

OESOIVDLV IMENTO DA 

PE RSONALIDADE INFArlT IL 

Sequênc ia das etapas 

vi venc i ~da, pela cri ança que 

alicerçam sua adu ltez 

CONDUTA DA MU LHER 

Posicioname nto frente a f amí li a 

<l:-----..ll 

e 3 sociedade I ~ 
- consequências - J 

L---_~ 

I 
I 
I 
I 
I 

VAR[ ~_VEI S 

i :::::::::::::::: 

I 
NTvEl 

DAS 

HIPOTESES 



o, 

ANEXO 2 

Briga de p~is leva 
filb os a · pro- tsto 

SÃO PAULO - i uconformadG!l 
com a re01"osidade dn JUf liç " 00 jul
gameiTIõõõp""fõcmôõ~mõ 
rítTglõ":;aa~"':eusOpãEccõmofãtõãJ' 

S UaÇõp°l'lõei;-illíofprem .Desfi na deo-
o trnTÇã°ifUõcãTo-:-1:1ãvi ã'-iing';m"co, eTe 

( Qsa·i'{\'~·.TseüTrrll.(io R\)dr igo 1'lldlC · 
o _ êõ"A~éllco, d c~"3:)orga niz ar :l m Dn

tem à tarde m,tlnfcsta çãú de amI
gos , vizinhos e familiares diant.e do 
Foram do airt'o de P inheiros, 

O Promotor da 3~ Varn de 
FamfUa, o Carlos Eduardo At:llde, 
pensl>u em princillio em abrir inC\u, (!· 
rito para a apllraç:!o do:! fatos, mas 

Si! lim itou a cdlr a det nç:lo dos 
nlRniJestan c: e a apreensTõTe-fii'!. 

""iãsecãiTáies . 
O pai otiOS adol p.sce!ltes, advcga.rlo 

Amérlco Angélico, é Presidccle da 
('ub~el:ção do Ibirapuera da Ordem 
d03 Advog dos do Brasil e a rr:iic é R 

cient i3ta Cláudia Bernh ard, r.st· ndo 
o ca ~a l scparRdo h1 !;étE: an:,s: Agora _~ _________ . ___ o_ 
ns cfJanç as <lesc)am 'Il<lJ ar com a 
mãe, que irá lecionar em uma uni
versidade norte-americana, mas o 
Juiz, scgur.do elas, só estaria dispas. 
to a autorizar quando elas completa
rem 21 all~ . 
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.. m i:: ,:; embryons humains 

é .... conSe:és : 

'" 

des i. anques d'embryons ? 

En février dernier, la Reeherehe (n° 130, 
p. 21\5) rapporlail que des cl1ercheurs 
aust raliens avaient prp.senlé pour la pre
mii'!re tois des données expérimenlales 
sur la cong élat ion d'embryons hurnCllns : 
ces embryons provenant de fécondatio.1 
externe , in virro avaient élé congeles dalls 
l'azote liqu ide à _. 196 °C, puis déconge
lés et placés dans I'ulért. s de leur mere 

'suivant une procédure tres ba nalisée e,1 
pratique·vétérina ire . Aujourc 'hui en Fran
ce, I'hópita l Béc lére à Cla mart.e! I'h ó;:Jjta l 
Necker à Paris conserven! des emt:>ryons 
hurnains à trés basse lempéralUre . en lia i
son a'lec un laboratoire de l'INflA à Jouy
en-Josas spécia!isé tians des rrav?ux aoa-
199ues cl1ez les animaux d 'ólevaye (~ ) 

L'objectif de ces tent a1i"es eSl d'amélio
Ter la techn iq lJe des «bébés-épl o~lVE;tte s . 
pour perm ettre à cerla lnes fernrnes steri
les d' éJ voir c ependanl un cnfan t : les reufs 
humains oblenus en surnombre sont 

-conservés, c e qui r ermel de ten ter ti ch a
que cycle m enstruei un replacemem 
dans I'uiérus maternel (voir fi gur e). 

li est !acil e d ' imagine( que, élvec I'ac
croissement du numbre de cantlicJa tures 
à la fécondalion in vitro l ié aux premlers 
succês de la mélhode, se constit ueront d e 
vérilables bônques d 'embryon!;, comme 
existenl déjà des banques de sperme h;;
main , les C.LC.O.S .. E:lles pourra ient être 
utiles non seulernent au x pa rems dOIl
neurs d 'embrjons qui ch erchenl á lutter 
contre leur proprc sléri li té, ma is égalc 
ment , an cas de surplus, á de i ierces per
sonnes. Certes. à ce jour , 3ucun entan! 
n'est né dans le monde apres cong ~lation 

de ses premieres cellu !es. Mais les essais 
de congélation se multiplient. Et on paul 
pe~ser que trés rapidement, le jurisle , le 
mélgistrat auront a traiter des conséquen
ces humaines et sociélles de :::es nouvelles 
donnees, puisc;u'a partir du moment ou 
un embryon peut étre congelé il peul étre 
transféré chez une autre temme, voire 
vendu .. : Ainsi, peut-on imag iner que lques 
exemples qui ne relévent pas de 'ia ficllOn : 
- Un embryon confié par une patiente à 
un htpital paur un essai de co'ngélatlOn 
áclate au moment de la d écongél<ltlon . 
Cat espo ir déçu de malernilé ne pourrait-iI 
pas être sanctionné par le biais d 'une ac
tion en responsabilitê ? 
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Deux fem rnes qu i attenden! c hacune 
le succes' d 'une fecondõllOn trI VlrlO s'en
tendent pour échanger mutue llament, en 
cas de meilleure chance de I'uns. I'em
bryon qu 'elles esperent avoir en surplus. 
L 'une d 'entre elles obtient deux em
bryons, I'un es! transplanté sur celle-ci, 
I'autre congelé, dans I'attente d 'étre dé-, 
posé dans I'utérus de I'autre cand :date à 
la maternité . Les deux enfants ndissent. 
Quelques mois plus tard , la mere .biologi
que. revendique I'enlant né de sa vOlsine 
d'hõpital. .. Le mari de celle-ci au contra lre 
désavoue cet er,fant. .. Ce dernier pourra
t-il faire établir sa véritable fiiiation tant 
maternalle que paternell e ? 
- Ailleurs , un couple marié oblient de 
:aire congele r leur embryon. Le mari 
meurt accidentell ernent. La femme, apres 
queloues mois d'hési tation , décide d!:! se 
faire implanter c el emb,ryon. L'enfant 
nait... Les parents du mari viennent 
contester la vocation à her itage oe CE:I en
fant né hors m 8fiage ... 
- Clu el,les réponses donner encore pour 
d es C<lS à notation pénale teis Que le '101 , 
:a substi lution la destruction volontalre 
ou le comrnerce d'ernbryons ? Áprés tout, 
il existe bien un'3 .banque de sperme de, 
prix Nubel, pO~Jrquoi pas une banque 
d 'embryons appartenant à lei groupe so
ci al su~posé ;Jrivilégié ? 

Un aménagernen t législatif apparait 
donc néc:essairp des à présant, .,var,! mé
me la banBlisation fut ure des IJansclanta
tions diffU~es d 'ernbryons qu e permettra 
I'ess::lr inévilable des techiliqu6s de ' 
cong é:a lion , I1 convient d e ;:Joser une déli
nit ion jur idiqu il de l 'embryC'n , de préciser 
les pror;édures :1éces~aires au oon usage 
d '3 cet err.tlryon . d 'amenager léS conse
quences des píOg res méd ic.a ux. CC préve
nir las abus, de prévoi r le stalut aes en
fan ts nés d e :;es nou'/elles lech l i'1úes. De 
rn éme, il pou(ra d ifficliemenl étré' tilit 
l' écC'n:Jm ,e d'L'ne reponse a ia que~tion 
SUI'l2,r.le : qui , de dWli, pou rra recevoir un 
ernbryon congelé ? (2) 

La cO:lgé lalion : une pratique

aujourd'hlli i:l éga le, 

Dans le eadre actuel, la oongélation 
d 't.'! mbryons hurnains apparait constitue r 
une pratique ill égale. Le aroil à la vie, pré .. 
rogal ive essentielle ele I'étre huma lO , es! 
en effet reconnu à I'ti omme des sa 
conception (Iois des 17 janvler 1975 et 31 
d écembre 1979 sur I'inlerrupt ion vclontai
re de gros5esse). 11 ne peut étre portê at
tein te à ce p ri ncipe qu 'en cas d 'avorte
ment th érapeut ique ou dans IE's dix pre
m ieres semaines de la grossesse. 

L'élre humain d ispose danc d 'une per
sonnati té ju rldique dês sa conception. 
Certes, elle n'esl oue eonditiomrelle pUIS
que la rT'ére doi! accepter de merre r à bien 
sa grossesse et I'enfant naitre u fté rieure
ment vivant et vi able . Mais ell-e existe. En 
conséquence, dans I'état act,uel du droit 
français . toutes les études sur f'embryon 
hurnain conçu In vitro et con'iervé grãce 
à la techn ique de la congélatr:oo "DparaIS
sent iIIégales, comme n aya.,! lias éte spé-
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citiquement autorisées et leurs cond il ions 
défln ies, Ló Iran:;p lántallor. immé: !at::
d 'un embryon des sa conception in vttre 
n'entre pas dans ce cadre puisque, entre 
la fécondation et la tral)splantation . il n 'y 
a pas, à prõprement parler, de man ipuia
tions biologiques. 

Dans quelles cond itions la rnan ipulat ion 
d 'embryons congelés peut-elle devenir li 
cite? Faut-il au contra ire l'interd ire et ' se 
limiter à la seule fécondation in vitro ? 

,Dans c e dern ier cas, le nombre d 'reufs 
disponibles pour la transplanta t ion dans 
I'utérus de femmes candidates à la mater
nité serait considérablement restrein\. De 
rnême, on élimine rait toute possibil ité de 
manipulation , notammer.t I'é tude scientlfi
que du début du développement de la VI~ , 

des anomalies chromosomi::jues, etc . 11 
convient de séparer lá, trés so igneuse
ment, I'aspect médical, en vue de • pro
duire un enfanl. et I'aspect scienti:lqt;e. 
En cffet, ces études peuvent être efice
tu ée s sur uno partie seulement de I'em
bryon, I'autré partia prélevée Dar micro
chirurgie pouvant conserver sa viab ilité 
et, aprés congélation, éire transpl3;ltée 
pour se dévelopoer normalement ' (:an5 
I'ulérus materncl. 

Considéronr d 'a bord cct aspect scien!i- , 
tique, en supposant acqu is cc que !lUUS 

discuterons plus 10il1 , que la manipulation 
d'ernbryons congeles peut €l tre aUTori3ec. 
Le c amctere licite d es ~rnanlpuli\!ions. 

scienti flques pourrait étre évalué au tur oi 
à rnesure de leur réalisa\ion . Cc n'e~t 

qu'en 10nctlOn de Coas concre!s et ces ré
sultats envisagés que I'on pourrait appré- I 

cier si las tecl1nlques utiii sées peUVê;]t oé
bOlJcher StH On danger pour I'espêce 11u
main~. C'es! d'"ilieurs pOlir permettre une 
éva lu " t!on prpltminaire des risques au lu r 
et à mesura des découvenes el une intor
matlon ou publlC que le senaleur Her.ri 
Ca iliave! a, dans une recente I)(opo~itio r, 
de 101 au Seí.at, suggéré I'é l",glssement 
de la composition de I'acluel comité 
d'éthiqüe de I'INSE RM dans le but de 
contróler les investlQatlons avec, c omrr.e I 

critere , lê besoin the;apeulique. li a ég~I,"- ' 
rnent proposé la création d'un institui de 
bioéthiqu e, comme il en existe au x Etats
Unis , qui sera it c hargé de défini r des ré
gles de conduite apDlicables allx Drogré~ 
de lê. biolog ie el aux ri sques Qu'i!., peu
vent entril iner (3.). La C.F.D.T. a, elte aussi, 
sugg éré récemmen! la mise en pl ace d'un 
organisme pour un contróle socia l aes ex
périrn enta tions scientif iques, organtsme 
qui pourrait être saisi par des assoc iatlor.s 
d iverses ou de simples particul iers (4). Ces 
diffé rentes structures, qui pourraient re
groupeõ non seulement des cherch eurs et 
des médecins, mais aussi des represen· 
tan!s du pUblic . des parlementalres, des 
magistraIs, devraient pouvoir arréter te l 
ou tel projet de recherche . 

Une procé-jure d'abandon des 
embryons. 

MaiS à qu i appartient I'embryon . cui 
peul légalement a~tor i ser sa cong élat,on . 
sa manlpulation éventueliement? Nous 
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la fécondalion exlernE: de I'reul humain esl une mélhode qui permel à cer!a ines temme!> sle<ilcs d -;, meoer " bien uoe gross"5se, 11 s'uglt de 
lemmes donl les Irompes sonl bom;hees el ne permel1eol pas la rencontre de rovuic el du spenoa.02oidp., Puur .court'circuiler. I'obstacle , 
I' ovule csl alor~ prêlevé dans I'ovaire, iecondé en I" baralo/re par 1(1 spcrme du coojoinl, puis repiacê pres de 3 jou,s plus tard dans I'uléru:; 
malernel po" , s'y développe, jU 5(Ju 'à lerme (Ia Recllerche, n" 130, p, 1 "4 , fév, (932), 
Aujourd",u i, plus ieurs-enfallls conçu~ par cehe mélhodc - dite aussi des .t;ébés ep,ouvetle5. - sonl nés, Mais 1 .. 5 échc:c!; reste"l Ires nombreux, 
Aussi paur tenter de multipli ~r le:; chanct!s de reu ssite, les c,",erc:'curs ont~ils commencé ;, cong~ ler les emb yons humaiils. U ne stifnulatil)n 
hormo"ale pernH!t de recu eillir plusi eu"., ovules à la fois, Les 4 emb,}'ons de la pholo provie"n"nl ainsi de la même fer" me, Avcc un S' embryon, 
ils 011t lous élé lécondes en ",éme temps in .ilro puis cultivés pendanl un I-eu plus de 4 8 t>cures à 37', Le 5' cmbryon a été rem is cn place 
sur la "'mme, les aulres sonl con servés à Ires basse ~empé,alure et slockés acluellernenl iJ I'hõpilal ééclerc:, EII cas d'échec, lor5 d'une pr"miere 
lenlaliv!!, un c:eul décongelé pouna alor5 C"C repl ace cans rtJl ~rus le c)'cle suivanl el ainsi t:c 5"iie jlJ 5Qu'à I'obten!io.l d 'ullc grosse5se, La 
pholo monlre I aspecl des embrycns au débul de la congélê lion, 
Tre~ vile , ('essor des tech niques de congélalion peut conduire á la cléa lion oe véri l ables banqu~s cl 'ê'mbryons humains, Dês lors, ã qui il;>pnrtien, 
nent ces cmbryons congeles? Peuvenl-lI s élre transféres chez une lierce personne, voire Y~ndus? Que se passerai!-il cn C3S d.J déces (1es 
paren:s donneurs? Ouel serail le slalul de I'entanl i; nailre? elc, Aulanl de queslions Qui snuligncnl ('urgence d'un contrõle élhique de ces 
recherches el la nécessilé d'un aménagcm'enl légis lal if pour, des à présenl , prévoir les conséquences hum aines el sociales que Cl:3 ech'liques 
ne manqul'ronl pas é 'avoir, (Cl Iché Renard-Testart), ' 

I'avons d it p récédern rn ent , I'embryon hu
main devient . pe rsonne h umaine. d es se 
coneeption, Mais c'est un élre exempt d e 
'Volonté, Ne joulssant d 'aucu ne intég ri!é 
mentale , il dOI! par consequent é tre repre
sente par d es ;Jersonnes qu i sont elles
mémes l ibres de leur jugement. Ces per
sonn es ne pelJvent être que ses parents : . 
le médecin n' ayant eu qu 'un róle techni
qUE:: , est étrange r à cette relation, Seu!s 
donc !es parenis ag issant ~n qualité de 
représentants de I'embryon doivent avolf 
la possib ilité , soi! d 'allecter celui"ci à leur 
descendance, soit le confier à l'institution 
médlcale, C 'est pour protége r ce choix 
qUf; la lo i doit intervenir afln de p réserver , 
le caraclere libre et sans amb.gulté du 
consentement des pdrents, Ce consente-
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m ent devrait présenter un caract ere 50-

le nne!. étrp, efiectue devant une personne 
léÇlalement habilitée à le recevoir , être ins, 
erit sur un regislre officie l chaoue em
bryon etant référencé, La te nue d 'un tel 
registre , à I'instar d e:; registres d 'eta ! c ivil, 
d evrait etre contró !ée chaque année par 
une personne ext~rieure au monde scientlfi
que, L'affectation d es embrvons sera i! am
si tenue secrê te mais sans cland estini\é , 

l'acces aUll 'cryoembryclheques ; un 
droi! pour tOlJS ? 

Les parents d evraienl. comme en matié
re d 'adoption b énefic ler d 'un délai dE: ré
tractlOn de trois mois, leur consen!ernent 
ne de.eoant eflectií qu 'apres expl;;ll1on 
de ce delai e! le retus des parents de don-

ne r un embryon à la seiene e d evant tou
jours é tre respeete, 

L 'embryon étant lég alement d p nné, qu i 
peut le reeevoir, lui as~urer ain si la na is
sanee? L 'aeees aux serviees dlspensés 
par les futures banques d 'ernbryons hu
mains doit-i l étre libre pour toute person
ne? II s(;mble que la possibilité nouvelle 
de proeréer ofle rte par ees technlques en
tre pê,rl anemeni dans la déflnition d E: ia 
santé etatJlie pa r I'OMS .etat de cornpl~t 
blen-É:trE: physique et mental permettant IE: 
plein épanoulssement de chacun., Le re
cours à ces tcchniques de procrcation 
.indUlte. par la 5cience contribuant né
cessalfe:n",ot aü b ier, -étr" d~ patien! p~ u r 
par 5Ult (; ét.-:: t':'L!JUUí S ccr,5idé.-E: ::or,llf.e, 
un nc ';' :1 ,e:.:;:, "c, tl:lUC. 
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Les centres d'études et de con servatl on 
du sperme humam (CECOS) onl élaboré 
des criteres tres stricts pour admettre 
qu 'une femme puisse bénéficier d 'une in
sémination artificielle par donneur 
(lAD) (5). L'IAD n 'est possible qu 'au profit 
d 'une femme mariée et sous c erta ines 
conditions. 

Le probleme ici n 'est plus médical mais 
social, la lég islalion se faisant simplement 
le reflet de I'évolution des mCEurs c omme 
de la sensibilité ambiante et la devançant 
raremenl. Certa ins estiment ne pas d evoir 
reconnaitre en toutes ' clrconstances le 
droit de la femme à la maternité, le seul 
bénéficiaire reconnu des nouvelles tech
niques de orocréation étant le couple 
mais jamais la femme célibatai re cu veu
ve; de telles techniques devraienl en ou
tre n'avoir qu'un but médical. celui de lut
ter conlre la stérilité ou d 'éviter la trans
mission de maladies génétiques à la des
cendance du couple (6). D'autres, comme 
le professeur Michael Thomas en Angle
terre, parlenl au suje! de la transplanta
tion d 'embryons humams. du .ca~rlce de 
patientes metlan! en danger des vies tlU
maines~ (7). D'autres encore estiment sus
pecte la volonté que pourrait présenter 
une femme veuve d 'avoir un enfant de son 
mari décédé (8J. 

La Déclaration Unive rselle des Droits de 
I'Homme (en son orticlc 16) et la conven
tion euro~éenne des Droits de I'Hc mme 
(ar t. 12) reconnaissent pourtant. sous les 
termes du droit pour chacun de fonder 
une famille , la lib<! rté qu'a tou! individu, 
quelque soi! son s!atut matrimo:1ial , de 
donner la vie . li es! désormais possible en 
France, pour unI': seule personne d e I'un 
ou d e I'autre sexe, d e plus de 30 ans, de 
demande r I'adoption pléniére (9 l. Alors 
pourC'juoi pas I'IAD o u la transplantation 
d 'embryons? Aux Etats-Unls, 9,5 % des 
médecins pra tiquant I'IAD reconnaissenl 
avoir inséminé des femmes qui n 'avaient 
pas de partenaires masculins (6). 11 est 
done devenu impossible d 'écarter. ce dé
bat et il semble raisonnable, comme le d i! 
Ic sénateur Caillavet dans sa proposition 
de la loi sur I'IAD, de discuter publ iquf:
men! du droit d e la femme célibataire ou 
vivant en concubinagp. ou veuve, d 'aecé
der aux services des fu tures banques 
d'embryons, au même titre q ue la femme 
mariée (10). 

Un drolt qui existe déjà : I'adoption, 

Ce d ~oit d 'acces de tout individu fi la 
procréation rendu possible par les 
cryoembryoth éques devrait, b ien sÍJr, 
a"o:r pour corroia ire le nécessaire respect 
de I'intérêt .du lutur enfant. Pourquoi dans 
ce cas ne pas utiliser la procédu re classt
que d 'adoption ? Tout candidat à la trans
planlation d 'un embryon conçu par des 
tiers devrait alors oblenir un jugement 
d'adoption de cet embryon, lequel em
bryon serait porté par la mére adoptive, 
le médecin ayant la responsabilité, au mo
ment de la transplantation , de vér ilier Que 
la me.re .receveuse . e!;t bien la mere 
adoptlve, Dês lors, la ~Iocation. de I'uté-
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rus d 'une femme par une autre , comm e 
ii exista it autret.ols des méres nourrlciere~. 

deviendrait impossible, et ferait échec a 
une pratique effective aux Etats-Unis de . i 
rémun éralion de .meres porteuses •. Le i 
jugement pourrait être p ris pa r le Tr ibunal ~ 

de Grande Instance compétent aujour- t 
d'hui en matiére d 'adoption ou , pourquoi ! 
pas, par un tribunal c omposé, peuH~tre i 
de juges, mais aussi de reprf'!sentants. du t 
monde médica I el scientifique, ainsl que 
des associations familiales, feminines ou 
autres ... Le débat est ouvert . 

Le recours à la notion de .l'intérêt de 
. I'enlant à naitré., 

Une telle procédure permettrait I'exa
men des demandes, dans le cut de vé riíier 
que les .condilions appropriées pour as
surer le blen-étre du fu l ur entanto sont 
remplies C1 1). Le tribu nal oGurra it exa miner 
aussi lé cas de la femme veuve qui d eslre 
ra it se voir transplanter I'e ml>ry~n conçu 
pendanlle mariage. Lo recours à ce tribu
nal pourra it <l lo rs garantir qu'une te le de
mande n'es! pas dérournée de son but, 
notamrnont pour modil ier une succession 
ou en cós de remari?g e, et, si cene de
mande était admise, pU rTlettre I'a!tribu
tion de In pa!ernité el d;J nOln du :nari il 
I'enfant né de cetle tran~pla nta t ion . 

Au-de!ã de ce dernier cas, une t lI e sc
lution perm <; tt rait de dáflrir la 5 a!ut des 
er.fa llls nés d 'un don d 'cmbryon , par ana
log ie ave c 13 stiltut des entan ts ou i IG Il! 
I'cbjet d'une adoption Dléniere soi! Da r Vil 

couple, soi t par une personne se !J le . é.t 
qUI bénéfic i':H;1 de 'établtssement par 1" 
gement, d'une filiation leg itlnle. 

La réfÉ' rence pa r la lo i a de telles solu
tions w ésente un caráctp.re d 'ex l réme ur. 
g8nce : aujourd 'hui , en Céf S de transpl,n 
talion dans le cadre du manage ar res don 
d 'en~ br/on, I'enfant Doulrai t Ê: t re dé
savoué par le méln de la mere, même !> I 

celui-c i a donné son accord (1:1) En cas 
de cOricubinage, le concub in de la m ,re, 
méme s' il reconil"it I'enlant , pOUrI alt an
suite contester certe reconnaissance. La 
loi du 3 janvier ,1972 sur la re fc rme du 
dro:! de fitiation a en eNel privilégie le 
principe de la filia tion biolcgiquc et n 'a 
pas prévu ces caso ni m03 me pris en 
compte les incidences de I'insémlnation 
anificielle, l echnique qui étili t pourtant 
déjà ulilisée à I'époque. 11 conviendrait 
d'attribuer ia filialion légitime à tous les 
entanls nés de I'adoption d'un embryon 
el les integrer ainsi totalernerl! dans I'!ur 
famille «receveuse. . Ainsi, pourrai: 
s'exercer pleinement et en loute sécurité, 
un véritable droit à la procréation au m i,
me titre ou'il eXiste un droit à la santé, à 
I'éducation. dont rEtat est redevable eil- r 
vars les pers:>nnes. 

Ainsi, les problêmes poses par I'existen
ce d 'embryothéques et par la réussite (fu
lure) des implantations cJ if1érée:s, sont-ils 
aisément ~oluples dans le cadre des prin
cipes du droit ex!slant et par sim pie adap
tation el uansposition de d ispos:tlons ad-
rnises. Le tout est d~ le fa ire ... . 

Elisabeth Panthou 
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. INGLATERRA 

Aém 
" Comissão fixa normas para 

os bebês de proveta 

rf:'drte e saud~vel. Louisc Brown, a 
ir primogênita entre os chamados "be
~s de proveta" , 'Comemorou na semana 
passada o seu sexto aniversário. Desta 
ve~, porém, a festa ficou em família. 
Tendo hoje a companhia de outros 140 
bebês também nascidos da fecundação 
de um óvulo em laboratório, e conviven
do com inusitadas questões jurídicas en
volvendo embriões e hancos de sêmen, 
Louise já não é novidade. 

Nesse campo, de fato, a ciência avança 
com extrema ousadia e com rapidez cada 
vez maior. Foi exatamente para fixar nor
mas e princípios num campo inteir31Tlente 
novo e, por isso mesmo, ainda nã" enqu'l
drado Oos conceitos éticos c jurídicos esta
belecidos que uma comissão, a serviço do 
governo da Inglaterra, divulgou há peucos 
dias o resultado de seu trabalho de dois 
MOS: Um abrangente conjunto de mais de 
ses!;enta recomendações sobre a melhor 
maneira de se transportar uma situ...ção saf
da diretamente da literarura de ficção cientí
fica para a realidade humana coridiana. 

Para esse exercício de futurismo científi
co, ttico e j',lrfdico, dezesseis personalida
des, lideradas pela conceituada pensadora 
Mary Wamock, ouviram leigos e especia-

. listas cemo os médicos Ruoert Edwards e 
Patrick Steptoc, pioneiros da fertilização 
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passado, depositou num banco 
especializado ao adoecer, em 
1981. 

"MÃES DE ALUGUEL" - A co
nússão Wamock, aberta a quase 
todos os métodos e pesquisas so-

1 bre fertilização, só proíbe explici
tamente dois deles: a implanta
ção de embriões humanos em 
úteros de animais e o uso das 
"mães de aluguel", que alugam 

-.,; ou emprestam seu útero para o 
) de~nvolvimento de embriões 

'

I alheios. "Muitos acontecimen
tos imprevistos podem ocorrer 
entre o início de um acordo de 
'aluguel' c o momento de entre-
gar a criança, e eles podem alte
rar todo o quadro", justifica o re
latório, ao proibir esse tipo de 
prática. 

Alheia às controvérsias que 
i cercam o assunto, a comissão 

,"':~!B~c.<3 Wamock não se detém em consi

artifiCial, pô.r.i compor seu relatório final. 
Com toda a naruralidade, o relatório -
que só deve chegar ao Parlamento no ano 
que vem - aprova, por exemplo, a fecun
dação de óvulos de animais ,;om sêmen hu
mano, para fins dI! pesquisa e d iagnóstico. 
sob a condiçao de que os embriões ass im 
obtidos sejam destruídos num prazo de 48 
horas , no máximo. Da mesma forma, ad
mite o uso de embriões inteiramente huma
nos para pesquisas, desde que com con CIl

timento por escrito dos "pais", se disponí
vej~, e com a garantia de que tais embliõp.s 
seriio destmídos num prazo máximo de ca-
tone dias. . 

RESPOSTAS - Essas normas scriam con
troladas por uma comissão cstatal, consti
tuída de leigos e cierltistas. Ela deveria re
solver, por exemplo, casos complicados 
como o de Mario e Eisa Rios, os "pais" 
de dois embriões congelad~s há mais de 
três 3110S no Hospital Rainha Vitória, de 
Melbourne, na Austrália. O casal morreu 
num acidente de avião, sem. deixar instru
ções sobre o destino dos óvulos fecunda
dos. O caso teve mais um ' complicador: 
eles deixaram fortuna calculada em 8 mi
lhões de dólares e uma inconcebível ques
tão sobre 0$ dois l"mbriões. Caso fossem 
descongelados e trazidos à vida também te
riam direito à her<1l1ça? 

Outra situação típica que deveria ser 
resolvida pela futura comissão é a.da viú
va francesa Corinne Parpalaix, de 23 
anos, que luta. nos tribunais de Paris, pe
lo direito de ser fecundada com o sêmen 
que seu marido, morto de càncer no ano 

derações como a do Vatic:mo, 
para o qual "todas as inuven

çõcs sob:-e o p~trimônio genético da pes
soa humana que não terJlam por üm corri
gir aTlomalias constituem uma vioi<lçiio de 
direito à integndade física e se contrapõem 
ao bem da faiTiflia". Pelo contrário, Mary 
\Vamock e seus colegas r:::comcndam que 
se estendam a cl ínicas em todo o país e se 
integrem ao sistema prev idenciário brit:l
nico todos os novos tratamentos de c'iteri
lidade - seja a "inseminação artificial 
por doador (AIO)" , que não implica a re
mação do óvulo e já concebeu ma is (Ie 
2 000 bcbês só na Inglaterra, ou a "f~ni
!ização in vitro (IVF)", a fecundação do 
óvulo em laboratório, e sua mais rece.ntt 
extensão, o congelamento e posterior im
plantação dos embriões obtidos por meio 
desse processo. 

O conjunto de recomendações montado 
pela comissão Wam<x:k, após entrevistar 
mais de 1 000 pessot\S e organizações, foi 
o primeiro a lidar com o lado Ilão-cientíli· 
co da~ técnicas de fertili.zação artificial . IX
verá, contudo, ser seguido por outros. Na 
Austrália, uma comissão prcpara-~ para 
apresentar seu próprio relatório. nas próxi
mas semanas, e, nos Estados Unidos, vin
te dos cinqüenta Estados já possuem al
gum tipo de legislação sobre o assunto. 
Pioneira nesse tipo de tratanlento, a [ngb
terra dá agora o primeiro passo para sua le
gul31nentação. "Têm de haver algum3s 
barreiras que não possam ser ultrapas~a 
das, alguns limites além dos quais as pes
soas não tenham autorização para avan
çar". adverte a comissão Warnock. "A 
própria existência da moralidade depende 
disso." e 

VEJA. 1.0 DE AGOSTO. i984 



" 

ANEXO 3 144. 

~ Em N'ova York, um 'em'três 
~: . ~ ~ 

~ oG~~'\ bebês é de mãe solteira 
r, NOVA YORK - Uma' em cada 
· trh crianças nnscldas na cidade de 

; . Nova York é filha de mãe solteira, 
; informou ontem o jornal "The New 
· York Times" em um lougo artigo so· 
· bre as Cllusas e conseqüências do au· 

mento de nascimentos fora do casa· 
I mento. As estatísticas indicam que, 
i em relacllo a 20 anos atrás, o núme· 
; 1'0 de bebê3 nesta situação é três ve· 
', 'us maior: 
· Para os especialistas citado:! pelo 

lornalo maIs grave· é a conseqllên. 

esta tendência cresce a olhos vistos. 
Cidades como Newarl:, Baltimore, 
Washington. Atlanta, DetrOlt e Fila· 
délfia também mostra m ur:n subs· 
tancial aumento do número de nasci· 
mentos fora do casam ento. E em ai· 
gum as delas 05 Indices são ainda 
ma iores que os de Nova York. Se. 
gundo dados de j 981. 59,8 por cento 
das criancas nasc idas em Newark, 
Nova Jcrsey. eram filhas de mães 
solteiras e em Bal. imore stll por· 
centagem era de 58. t. 

tOll , professora de-Direito da Univ ~ i· 
sidade de Georzetown , j':; por cemo 
das crianças negras nz~r i das MS 
EUA são filhos ele mães solleiriis. 

- Estas cria nças vêm. ponar:to, 
de famííias com poucos recursos c, 
em geral, estão condicion adas a vi· . 
ver em um meio pobre - diz Eleo· 
nor - ropondoque. de imediato. se 
desencadeie um programa especial 
para educar os jovens, desde peque· 
nos, sobre os problemas decorrentes 
de uma gravidez precoce. 

/>..5 CAUSAS · ela desta situação, pois as crianças 
, de mães solteiras tendem a viver em 

meio à pobreza e a enfrentar mais 
: dificuldades para se educar e encon· 

trar trabalho. Também de~tac am 
. que elas apresentam problemas psl. 
cológicos para assumirem suas res· 
ponsabllidndes corno adultos. 

O resultado de toda esta gama de 
. diflculdadt's vai se refle tir então so· 
( bre Oll serviços sociais da cidade, ad . 
: . vertem os eSJ}eclalistas. A tenàên. 
" elo, seg mdo ele!l . é de que os gastos 
· com assístência, segurança e saúde 
: aumentem, r t'perc utindo por sua vez 
'. $Obre:\ qualidade de vida da popu]a. 
, 'Clo em g~ral. 

As estaUs.ticas variam também
e substancialmente .- stgundo o 
bairro ::nalisado. As~ m, enquanto 
em toda Nova York a ;)orcenlag_m é 
de 37 por cento, no bairro d~ Rariem 
chega a 79.9. As diferenças silo des· 
tacaàas pios especialistas para ex· 
plicar as causas que estão levando a 
esta situeçJo. 

Mas esta visão não é compartilha· 
da por t.odos os especialistas da área 
educacional. Particularmente ra ra 
nqueles que são contrá l·l .s a05 am o 
pIos sistemas de ass:stencia ocsen· 
volvidos na sociedade a mericana. as 
causas do au mento de fi lhos de mf·es 
solteir ll s leri-a m o ~! tras o:-igé'ns. As· 
sim , segundo a maior parte dos alto!> 
funcionários da Adml1li~traçao Rea· 
gan, os próprios sistemas de apoio 

. 'aos cart'l\tes seriam os respc.nsáveis 
pda situação. Sol BI'111"nlhal , do 
Departamento de Saúde, entrevi sta-

.' Mas, no contrário do que se pen~a, 
r Nova York não é t imica cidade onde 

As:;im. para os sociólogos mais li· 
berais , o fato de b índice se mestrar 
mito mais alto justamente no~ bair· 
ros m ais pobres conípl'Ov ti que são 
pessoas desemprI:g adas -e abando· 
nadas pelos sistem..::s de assistência 
social que tendem a ter filhos sem 
pai. Segundo Eleonor Holmes N·)r· 

. do pelo "Ne'w York. Times". in istill 
em qUê sock·dad? v<!1n iljt.daJ1do 
neste!> casos ao proporcionar liulo:, 
de bí>ncficên cí a e programas de 

. au;;ílio aos cart ntcs. 

" 
«~e ~~l~~Ü~L~~re'l' sí1{) 

POR'ro J\LEGRE (AOS) - Polft\ci\ 
nacional da ~pulaçM c plnnejamento 
flimlllar. Este é o prújeto-de·le! que !;~râ 
encan'~\nhado P ' lo Governo [lO Con
grCIiS{) Nacional esta semnn3, segundo 
~wlou o deputadO b:lcra.l .:earCl'L'I , 
Haroldo Ganfcrd (PDS). que ~ prcnlt.len-· 
te do Grupo Parlamenta.: rara Es~udo 
d3. Populaçào c De~e ll ltolvlmento, du
rente reunião da Ccm.lssão Esper.1al 
sobre a q'u\'stào dem o:;rl'l1'.1ca brasllciro., 
dI! Armembl(!l" Le~i~b ~lva ga ·· Ch·i . De 
aCí.lrdo com Haroldo BU.'lforct , o objet!o 
vo destH projeto é o de permitir que os 
brasUelr05, sem qUHlque: c1l1~cie de 
cl1scriminnçáo, decidam. II re e r<!5pon
r;avelment.e,.l.'obre o n .í.rnero de tuhos e 
o ('!Jpsçarncnto c, tre cle~ . 

Este projeto observa alguns prlr..cl
pios, entre elc3 o de que n polltlca 
demogr:tnca brail!l('i!a é de oomlnlo 
soberano do Governo do Brasil. qUll 
11110 uccltaré lnterrer~nclW! externa!!, 
de carr.tt~r onclaI ou prlvad(\. na sua 
pol1tlca neste /letor. O depu tado expll· 
cou que o projeto comldera o pl'\neja· 
mento fliniliar como uma decis3.0 do 
núcleo farro...l.liar, n30 devendo BO[: er In
terferência goverr..ament:l.l. Ca?aclda
de de recorrer aa planejamento ta.."11I· 
l.iM ntlo deve s~r um prtvlU:g1o das 
fam!lla.'l abastadas, por ISSO. consta no 
projt.>to que co.be ao Est·ado proporclo
n21 lU L'1fonnaçóes e os melo', q ue 
seJom ~o!ldtadol por frunlllu pobre!!, 

U:\J ®rr~l eS[(~ 
como :l\nda colocar r\ disposlç~o da 
p opulação .(pdos os métorlos antic\ln
c pcionais cientificam e .te aprov dos, 
excll.llntio p:áticM abortl'ras. Tamtém 
será fa_c1lltado uo casal f'scolher o rr.1!>
t.odo &:Jltlcor.cepcloI:.a1 q c melhor lh~ 
convIer, garantlndo·se a lIvTl~ c:u.llbu 
pOI' motivo., de o~dem médica, etica OIJ 
rel.lgiC!;B . De acordo com Haroldo Dan· 
ford , com cstes mecanismos. o 01)vcmo 
visa. aprirr.omr a qualidade e o e.umcn: 
to (h flxpt'Ctl1~ l vn de VIda do povo. 
como ainda dlmln'Jlr R mortalidade no 
Pula, espectalr.wnte a Infantil, entre 
ol.4t.roa aspect03. 

ESTERILIZADAS 
SALVADOR (AGS) - No r1ebate 

tlobrc Planl:jamento Fam11lar. que do
minou o ú!tlmo dia do VI Con;,;reSl;\) do 
G:necolor,istas e Obsl;et,nI6. nesta capi
tal, o prcmdente da Coo Issão de Saúde 
da Mllcmbléla Leg.ia ativa da Bahia, 
de1;>utado c mMlco Luh Hül!\berto Pi · 
T!h('!ro. denun~lou Que mllh,ues de mu
Ll}er.:s em !dade f(:rtU no Norte e Nor
de!lt.e do Pals p.st~ o ser.do este:ii!zadll3. 

De aCOráf) r::orn levantamento pro
movido pela Comis:>âo Parlamentar de 
Inquérito que Investiga os mét~d08 de 
planej amento famlllar rmpregad<J8 no 
Amazonas. cu,!()s dadoa {oram revela
dos na Sarj a por LUlS Humberto Pi
nheiro, SJmente em MlUla~. 33 por 
cento das rr:u1i1eres em idade fért.il j á 
~~~ ellt~r1juadaa. O D I A J.;fo Í'ly 
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.. ViolênGia · contra -mulher 
·:~ai 'ser lembrada pelas 
Iennnistas ' de Bras·íliá 

_ Br.astlla - o Dia Nacional de Luta contra a Violência sobre 
,..(\ Mulher, a ser comemorado, quarta-feira , lO , será le mbrado pelo ' 

maior grupo feminista do Distrito Fede ral com atuação no Plano-, 
Piloto, O Brasfi il Mulher, através da divulgação de ~lma nota, 

~ Enquanto isso, na Ceilãndia, cidade·satélite com enorme concen- . 
_ !raçoo de população de baixa renda, a Dele!;acia ~olici3 1 constata: 

'. em média, 15 casos de espilncamento de mulheres são, diariamen· 
. te, ,egistrados ali . 
,.. Para a professora de Antropologia da Universidade de 

-. "Bras/hOl, Lia 7..2no:o, o rel ac i ~name nl~ homem/mulher, dentro da 
· ~ . fumllia, \'em se tomnndo, .\ cada dia , mais difícil. Baseada numa 

~squisa fri ta junto a algumas dezenas de famíl ias de classe média 
.' e b.3iJla, a rocióloga e seus alunos observaram que as mudanças 

· :. relativas à emancipação da mulher, no contexto do C<lsal, não vêm 
., ocorrendo nO') níveIs que ~ e i magina. I 

· . . ," ; , l~ nição ' 
Segundo Lia Zancto, diplomada e doutorada pela USP, 

..• mulheres da classe· popula.r vão para as delegacias e pJra os · 
'. trihunais contrl! os hom~ns que' as espancam porque, em suas 

cabeças, li noção de disciplina, hierarquia e cas tigo é m:lis forte .. 
'. que na' mulheres de clas:,e média. . 

"A mulher pobre ac'·,<J que o h mem que a maltrata deve ser · 
. ~castigado, ir para a cadeia, e is.~o a g~nte não vê na mulher de 
! clas~e média que apanha também, em iguais proporções . mas 
" qU3&rlO resolve to~ar urna medid" é quase sempre a separação. o 

desquite" , obse-rvou. . . 
. O donúnjo moral e tis'co iÍ:l mulher 1'1'10 hornt!li -- "quando 

I ele bale quer exatarn~nte demonstrar isso", revela Lia Zanoto-· 
: foi obsc:rvado 8 partir da pesquisa sobre o papel da rnu !h.er na 
;- familis de classe bai1.3 e média. 
!1 - Percebemos que 'o homem, em se cuns iderando o eixo 
, decic6rio da fallulia e desde que seja responsávei pelo suste nto da 
, casa, e,xerce o papel de juiz da mulher. Ele.julga, coorroia e dirige 
I a família enquanto ela é apenas uma extensão do marido --

I 
:amcnto'.i Lia Zanoto. 

Ela come;1lo11 ~i nda que nesse estudo feito com seus alunos 
do ·De~rt amento de Ciências Soci is da UrJB . onde pretendem, 
cssenO:lalmente, a!lali~ar a divisão e!Tlccional oentro da f:lmBia, 
notar~m a existência de uma mulher relraida pela prC1>cnça do 
marido, e, o que é pior, a seu VU, urna mulher lIceitando e 
l ~git i rr.ando sel' f'2pel de apêndice do, homem. 

Como é. polsível qt~e a sociedade aceite como natural a 
violência do' homem contra a mulher? Como é possível que a 

. famíli:: , ~ue possui unIa base wltural sólida, sustente esse tipo de 
violência, .- indagou. · . ' 

'. Mão cortada . 
'. ProCcssora há 16 anos, sete em Brastlia. Lia Zanoto ilustrou 

esse questionamento com dois exemploc QWrridos no curso da 
pesqUisa e que a deixaram perplexa: "Os e~panC<lmr.ntos domésti
cos de mulheres ocorrem tamb~m em outros · pa(se~ mais desenvol
vidos, como nos E tados Unidos, mas aqui, eSSl violência por 
vezes simbólica, por '1ezes física, atinge as nova.s gCiaçóel. 
EncontrnTncs casos de moças da universidade que apanham dos 
namorados c soubemos de mulheres que são espancadas por 
deixa..~m de servir o marido, como fvi o caso de uma que teve 5ua 
mão amputada por n:Io ter feito o jantar do co~~anheiro", 
arrem-atou. ... 'i G r- li'> l ~ I~ ~ 01 I 

' .. " . . CI ti . " J. t'f 
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M~ttison-Gamma·Lia j so n 

A child to reap alld a child lo 10 IV, a child ia ",ea~'t' and a child Df woe: Fel'.' know Ihat !l ty are elllitied lo any/hing bctter 

SPECIAL REPOt:'·:T ---_ ._---

The world's youngest laborers sacrifice their childhood in days of endless toil. . 
For every iab~r there is a reason, and a anytime in ~he ~ea~ future. That dour con · . between 13 alld J 6 now hold p:lrt-t:me jobs. I 

child for erery labor under hea ven: clu~ion stems from one incscapablcT~ct: the In .West Germo.ny, a recen t investigat:C'1l 
A child to hoist. and a child to 10lV; fam ilies of most working children dcpend uncovcred 344,000 violations of ch ild·labor 
A child to hire oul. al/d a chilel to lock in; on thei!' labors in order to stay al ive. In Iaws in Bavaria alone. Aod in ltaly 21 p::r· 
A c/11M to reap, and a child lo sew; agrariao societies, child:'en are expccted to ceot of all ch ildren between iO and 15 WOJ k 
A child to push. anel a child to pu!!. rake a place beside thcir parents in the fields at lea:>t pa rt iime. "The famous b:Jmbino I 
What gain has lhe child from his toi/? . from the time they can walk. l:J industrializ- worshipis a rnyth," says Italian social work- I 

ing societies, the circumstances are often er Claudio Betti . "With the desolation af I 
eqllally grirn. "Since lhe step up ofindustri- urban poverly, tradit ionai fam!ly relution- I 
ali zatioll, we have witnessed a huge migra- ships scern lO break down, and Ihere is ollly I' 

tion from rural regions," says Lu iz Pas- exploitation." 
T he cries of workirio childrcn can be 
.' heard' the world ovc;r. The Xnternation
ai Labor Organi zation estimates th:tt 7S 
miJIion ch ildren between 8 and 15 wor'· in 
the labor forces ofthe developing \ 'orld; the 
United Nations suggests Iha t almost twice 
that number work woridwidc. Children to
day often labor lInder ext rcll1ely h:izard0u, 
condilions, handling P()i S0111l\\~ d\Clllicals, 
inhaling noxious fumes, huuling cxccssive 
weights, They a re usual!y overworkcd, uo
derfed and underp:lid-if they are paid at 
211, Many risk both their physical and men
tal well-0cing anti surrender their chilcl
hood so thal they, and their families, can 
survive . 

Though many countries have laws that 
forbid the use-and abuse-of children in 
the work force, the ILO stales that "there 
are no grounds for optimi<; m" tha! the 

. plight of working childrenwill· irnprove 

6 

choal Marra of 13razil's' Federal Welfare Because child labor means cheap labor, I 
Institution for Minors. "But cities sti!llack the young-4:ven the very young-are of- , 
the infrast r1Jcture to absorb that migratioll. ten the most employable in developing ,nd ! 
The rcsuIt is poverly. and famil:es have lo reccssion-plagllcd ecooomies. The directoí I 
count 011 lhe d1'orts of ali mcmbcrs lO of a mcdium-size tex:ile entcrprise 1Il h
slIrvive. Iilnbul admits wilhout hesit ation OI' rcgrcl 

Only lhe mos! illlluen! soçjetiC$ rcgard thal 70 pcrecnt of his cniployecs are bc· 
child labor as a social problem-- bul evcn tween 15 and 17. "They provide the S:1mc 
there the protracted ecollomic recession has productivity as adults.'· he says, "but for a 
caused some of the moral strictures against fraction of the cost." A Thai factory owncr I 
child labor to be ignored. "I know oI' many finds youthful employees altractive ' for ' 
families where unemployment is present for . other rcasons as wel\. "They are more 
lhe first time, and the only person working manageable anà more 'adepl at c',maio 
is a son or a daughter," says a former Briiish kinds of jobs," he says. "A150, they don ' t 
wdfare official. "Under the~e circu!TI- go Qut and get drunk." Their legal dail)' 
stunces. it is only too easy fur parents to tum minimum wage is $2-bul he rarely puy;; 
a blind eye to thei!' child's illcgal employ- them that much . 
ment" In Brituin, a quarter of ali youths Children, or course, are unlikely to or-
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l!lize or to comphin to aurhoritics when 
I~y are overworked 2nd underpaid . H ai
an children who sp nd the m ajority of 
leir waking hours fetching wa ler carn 
uly one penny for C'àçh 25-pound load . 
~CGt Mcxic' n children are paid about 50 
:nts a day, al!.hoilgh lhe legal minimum 
age is nearly $4. And the 40,000 lndian 

. lildrell who package fi reworks carn a dai
.: wage of 4-0 ~cnts, while their cmploycrs 
'lake $150 millioll ann lJ al1y. Few of thcse 

' ~ildreu know of lhei'; legal right s, and 
:en f.::wcr question their meager earn ings 
Jd cften dirp. vor:~ conditions. Inslead , 
IOst are gratefut to be working. "There 
,e always strings of kids waiting to toke 
:)Ur job," says one Italian youlh who 
'OI íc.s in ao automotive spare-parts "hop. 
You may e:ml a pittance, blJt yOll put up 
1th it." Oflen, however, children pul up 
.ith far worse. 

R c mpa i, 14, yearned for big-cily life. 
Vhen she was so/d by lIer mother f or $1 00 lO 

ln one year's ..... ork in a Bangkok t!m:ad 
lttOIJI, Rampai lefl the rural nOilhcast wi!h 
~ doubts. Sut she fi e ver got to samp/c any 
~otic urball siglas. SllI-! spent IU: f days 
;cked inside a hat., dark room with 1 J olher 
oung girls. When she was ill, Rampai slill 
ad lO work her regular 1O-hour shifl, six 
fays a week. And w/zen she was idle, she \Vas 
k:"ed Dr óealcn I'lil h a stick. .Finally, Ram
ai rall away. "1Ve did nol ha~'e eno/lgh (o 
'1!, anel we had to slecp on lhe harei )700r, " 
!te recails. "I could star.a' Ihal--it lVas lhe 
·~.u/ings I c:ou!dn', lake. " 

The. working conditions childrcn cndure 
lI'eoftcn appal!ing. In Asia and IlI c Paciík, 
hildren rOl!tinely work endless hou rs, 
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slcep on fa ctory fioor:; anel subsist on sC:l1lty 
rations. "It vcrges on slavcry when children 
are lockcd up without pmper lighting 3nd 
pro per food and nobo(Íy takcs are of Ihei f 
health," says M echai Viravaidya of Thai
land's Populatioll and C mDluIJity Deve\
oprncnt Council. YOlll1g [nd ian factory 
workers who fail lO f0110\V inSlructions are 
sOllletimes br:mded \Vil h red-ho t iron rods, 
and some tecn.-hge Tbai pros titutes are di s
ciplincd by having acid thrown in their 
faces_ For lhe thollsands of S0Ul h Arr:eri
cml , Caribbean and African ch ild ren who 
are renled out as m~ids and hOllseboys, 
therc is no recourse when they are over
worked, beaten and rapcd. Says a:1 omcial 
of Kcn ya 's Child Wel!'are Socie 1 y: . ;There is 

, I Co[ombiafi mil/er: /Jig lasks, .l'mall pay 
Bosco--Gamma·l iais')n 
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little we can do to help when a chi!d is ill 
trealed unless the case becomcs kllown to 
lhe police OI' to syrnpathc tic nci oh!Jo rs." 

Even when an <.'mployer is rcasoll3ble, 
wor\..: condil Íons may still prove dan8~rolls. 
Children in Cent ral A !.lcnca har\'cst crnp. 
in field spmyed wirh il1sect i ciJ~s und Co- • 

·lombian chilJrcll :,queeL.e tl li'ou[;h lhe n..1r
roWl~~ t shafts 01' coa i mines. Thai chi ldrcn 
toil in ull ven lil ated fa ctori::s, working \V: lh 
glass heatcd :'0 1,450 dcgrees, and thou
sands of l ndian childre:l illhil~ e !Jrge doses 
of su lfur and potassium chl ora e a:j th~y 
fashio ll hi gh ly ft amma ble powdt'r into 
matches . The youthfll! glassb!owers in Bra
zil breath.: tor. ic silicone, iron oxide and 
arsen ic fumes. Th~ all- too-freguent result is 
respirato!'y di seases. 

Somctimcs lhe physical damage from 
such lahors is permanent. Many Hait iun 
chiidren who begin carrying waier bottles 
on their heads at 5 develop flattcnccl sku!ls 
by the time they are 12. The I3mzi!ian, 
Colomb:::. n anel Egyptian youngsters who 
work in brickyards often sufier i!TCpara
ble spinal damage. Youths who spend long 
hours in factories ali over the world often 
enter their teens wilh permanently en aciat
ed limbs. Anti some children never cven li ... e 
long enough lo see rheir ieens. In lnd 'a 
safety cond ilions are so neglcc tcd in some 
factories that numcrous children have died 
in c1ectrical fires anel chemic:11 explosions. 

Any number of laws exist lO prolect chil-. 
dren from haza rd ous conditions, h~Jt thelc 
are scldom cnough enfofcerr.ent offi;;'als
or government;\1 interest-to kr.:epan eyeon 
possiblc abuse. In Cairo, for exampk, labor 
laws prohibit lhe employm nt of children 
under 16. Nondheles~, 9- and 10-year-olds i 
regularly dig ditches, haui construction ma- 1 

7 J 
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A!oroccan children at work in a dye p/al/ I: Atou)' risk borll Iheir f'hysic:al and melltal weJl-bcing juSI /o sunire al/olh er da)' 

' terials at building sites and wark in srnall, 
private factories. Such practices a re d iffi cult 
to curb since there are only 50 inspectors to 
policea city of 15 million people. "What can 
we do with such a staff?" asks one inspec
lor. "For 500 projects, we v. .J úld need 2,000 
inspeclors . " 

, The agricullura! sectors-tne largest em-
ployer of children in both dc.:veloping and 
induslrial ized countries- are pa rttcubrly 
difficult to patrol. There is bule Iha l ofli
cials can do to monitor or modify the work
loads children must ca ríy in small family 
enterprises. And large professional farms 
are almest impossible to police. In 198 1 a 
14-year-old boy was crushed to dea th whilc 
operating a forkl ift in a la rge orange grove. 

B razifiau f am ily does !IOf Mfe long. Their 
lV-1ges are l'Qsed on :he lotaI lIumber cf 
bricks they produCf!. alld they mUSI gel back 
to IVork if Ihey are lo make /heir average 
Inonthly wage of SI lO. Brazilian /a w pro
hibits children of A nila 's age /rom work illg. 
)Tel Agenor sees no honn in h;s chi/drell 's 
labors. "They lear,., a trade IIJ is lI'ay so lhey 
call eam a living laler Oll • . , he says. "And 
f or the tim e being. ir k eeps th emfrom hang
illg around doil:g flo/h illg. " 

Most cltildrcn work only bccause they 
m/.sl work . "The hard fact in most develop
ing countries," says James Grant, e.~ecuti ve 
dtrector of UN!CEF, "is Ih at chi ldren be
twcen the ages of 12 and 15 must make a 

work conlribution ir their family j" to Sltr· · 
vi ve." rn lndiú, ,vhere childn:n accoullt 1'0 ,' 
23 percent of tota l fumíly income, a recenl 

• government study concludes Ihat "to at
tempt to dcprive lhe families of tJ-iis [in 
come] source \Vil! only ca use grea tcr mis
ery." The same holds true for many parts of 
Africa, Centra l America and South Am.:r
ica where rn ainutrilion is a conslan t condi
ti on for millions of chi!dren. S<! ys Cla ut.l io 
Stacchini ofthe YOll th Fedcration in Rome: 
"Jflhey doa't work, thcy don'! ca l." 

While economic hardship is lhe driving 
force bchind most children's labors, p:lrent . 
Or!Cn prove the h a rsh~ t taskmasters. fndi
an falhcrs frequently rcpay dcbts by selling 
Iheil' sons into bondcd labor. Turkish po r· 

The incidcnt took placein Cali
fomia, where childrcn under 
16 are barred from any Íarm 

/1/ a HOlIg 1\'0111;' Iran sÍ.l"ior fa clor)': LOlIg day.\' wilh f l!W breaks 
cnts occasional\y mairn Iheir 
ebildren to make them more 
beguiling beggars. Thai parenb 
frcqu ~:nlly ren! their chi!d reillo 
factory owners for anllual f.:e. 
as Iow as $50. And in rura l sec
tions of South Africa, pa rents 
hire out the fuH-time scrvic("~ af 
their children to middle-c l a~.s 
families for $1.88 a month . 
"The family is the last lO PíO
test such exploitation of their 
children," says Brazilian soci
ologist Maria Nogueira Kots
ChCl. "That is thcsaddest pê!. rt. ·' 

·.work except oa family-owned 
propcrty. "The prob!em with 
agriculture," sa.ys Paul Ulythe 
nfCalifornia 's Child Labor En
torccmcnl Program, "is that 
JOu practically have to sec chil
rlren in the fie1d to do anything 
about it." 

They rise aI 3 a.m. and im
mediate/y go to work. Ali J 2 
members of the dos Santos 
family-from Ageflor. 50, lO 

Aflita, 8--ha~'e Iheir assigned 
.:!ulies. Some mix lhe c1ay wirh 

, . kJ!1ler; olhers prepare. cook and 
unload lhe baked brich AI 6 
a.m. Ihere is a break for coi/ee 
and Q siice of brcad. RuI lhe 

8 

In many cases, il goes bc
yond exploitation. Coutttb~ 
parents simply abandon their 
children. In Colombta. whcn: 
30 perccnt 01' alI children 
have no known father, welf:tre 
institutions curn:nlly shdler 
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32.000abandoned youths.lt also works the 
otherway around:The lack ofslrong family 
fies often drives chiklren to abandon their 

, parents. But lhe lives ofrunaways are hard
Iy more inviting. They are forced to scav-

I enge for an existence on city streets and in 
garbage dumps. The Anti-Slavery Society 
of London estimutes that there are 40 mil
lion street children in Latin America a lont!. 

polishing shoes, parking cars, begging- . 
and slealing. • 

149 . 

American youths between lhe ages of 12 
~nd 19 hotd part-tirne jons. Out these 
youngsters-who cumulatively gross $25 
billion annually·-have Iittle in common 
\lo ilh most child laborers. "In lhe United 
States, kids work for spenáing rnoney or to 
buy a car," one UNICEF official drily 
notes. "In the Third World they workjust io 
be abl e to eat." 

: Although these youths are nol inc\uded in 
\ chl1d-labor statistics, they spend most of 
:. their waking hours at self-invented tasks: 

Necessity is not lhe cause of ali child 
labor. Thousands of French youths join in 
the wine harvest each year because they 
enjoy the carnival-like a tmosphere. Italian 
girls from working-c1ass famili es often seek 
out factory jobs, says Antonella Inserra of 
Rome's Youlh Federa tion , "because they 
prefer the appailing heat of a Dickensian 
sweatshop to the paternalistic constriction 
of their homes." And 60 percent of ali 

The lerms of lhe agreement seell1 ed 
SOlll/d lo youlIg Einayak. In exclrange for 

'i 

I. 

The'Y ollmgest'" Profc§sion 
A mild earthquake and an eclipse of the moon added a little 

extra excitement to the Christma <; rever that seized most- Fi lipi
no children Ihis year. Bul fo r Baby the holiday scasoll was 
business as usua l. She made her da ily strolls lhrough neighb'lr
hood shopping centers and had her nightly chats in rickety 
food stalls along the E rmita bar bel! in Manila. And then, for 
$22, anyone could have his . 

.' tum 'on a filthy mattress •. 
with doe-eyed , 15-ycar-old 
Baby. "I keep telling my 
mother I work in a depart
ment . store," says Baby, 
"but she cries all the time 
anyway." Baby, it seems, 
never cries. . 

Baby is j us t one of the 
hundreds 01' chilcl prosti

° lu!es in Manila. Shc is by no 
meê.ns the youngest. On a 
recent sweep through Er-

. I ' . k d ', .~ .... >t~- ' .... , Jntta, po Ice pie e t:p sev- .;.'", "1r,' 
eral 1/- and 12-year-olds, 

. and 'local ' ho~pitals ' have 
treal cd gi rl s as. you.!!L~ ~ /0', 

_ nine for herpes, ~yphi li s and i ~ .. 
gonorrhea. Unlike most ~'~ -'::0 
Fil ipino child prosti tu tes, ~ .. ,. "-f> " 
Baby is nol a runaway. She .' '._ ':'" 
has a home-a 60,square- o~:' .• ~..,. , 
f 001 hut fa!;h ioned oul of 'ti ' 

cardboard and rotting lum
ber-that shelters her hus- ... 

t<f·,~,~( 
bandless mother and 10 ...... I ~ .: .. : 

t i~'· .L~ .... ~~w:i . .;_tk 1 .. ~ ... 

obediellt to us :ecause \;~ Ireat them nicely, a~? they a~e used to l 
being bea ten," she says. "They want to make tnends wlth young 
men in the strect; Ihey hav~.~)S!. their_hlln~ anj!y . " 

In Manila, where child prostitu tes are 1I0 W a fixlure or Ermila 
nigh t lire, public pressurc is mounting to halt the yo ulhful 
tramc. The concern stcms in Inrge part from the 5lepped-up 
trade in young ma1e pro~litules . "Whell I sta rl cd hcre tive years 
ago, there we re hard ly any homosexuals cOll1 ing to Manila," 
says a veteran prost: wle. "Now there are thol!sands." Baby 

estimatr:: Ihat fully halr 01' 
M:lIl il,,'s pros\ itut c popul,,
tion are " v ,~ ry !itt lc, \'cry 
young hoys." 

Win1\: Po licc have 'in 
cre.:!. ed t h~ir eiforts tn s~ei11 
the kiddie trade. At Pag'an · 
jan, a t o uri ~t Sp0' ouiside 
M anila, .policeJ<.'cently a l"
reslecl and deponed fivc 
Europeans for n::cruitillg 
yOtlllg boys lO sta r in a por· 
nograrhic film. Anel \h.' 
Tourism M illi~try puslÍecl 
through a law to ban ali mi
nors ullat.co:np:: nied by rel
atives from hotel rooms. But 
enforcing that measure wili 
be difficul t since Fil ipino of
ficials are ícluctant to take 
action lhat might reduce tbe 
lourisl Irade. And a Slrong 
slreak of oflicial arnbiv
alcnce remains. l3aby and 
her coll eagues, fo r example, 
say they receivcd a quiel 
wink from district officials 
to attend t:J lmsiness dur
ing the Christmas season. 

, 
I 
I· 
I 
I 
I i 

II 
I 

brothers, sislers and COUS

ins. Baby's ca rn ' ngs cover 
lhe S11 monthly rent, but 
she has traincd her 13-year
old sister in lhe ways or the 

Camer. for... Moreover, rumors persist 
Mal/ila s chi/d proslitules: Sel/illg their bodies lo pay lhe relll that some pol icemen con-

street , and now there are two bre'ldwinners. Baby, who ltas becn 
jailed f.ve times fo r vagrancy, began 1983 with a single cOll cern 
on her mind : a threatened new wave of arrcsts to clean up 
Manila's child ·prostitution racket. 
. 'HWll2I1ity': The problem c f child prosti tulion is r.arc!ly con

. fined to the Philippines. Throughout Soulh America, Asia and 
Africa it is a thriving trade, and even in South Korea and 
Australia, where child labor i<; virtuall y none:<i stent. young girls 

)
work the strc~ t s. In t~e Bral ili ;.uLEi!.LQLJlcli!.!1.J._!~Q~ . .thalL 
15,000 young girls sell ,heir bodlcs to ~ theirfami lies su~.y..~ 
l oughened an(fstreet-wIse, such'clli ld prostilllt es are ditnc ult to 
"rt.'Scue," according to child -care e:<pert s. Kanitha Winchirn-

. charoen, who runs a welfare home jn Bangkok, finds young 
Jlrostj!utes almost impossible to rchabililate. '"They are not 

' NEWSWEEK/JANUARY 24,1983' 

trolchild-pros tilution rings. 
Whilc officia\s wrestle with the problern , the young prosti

tutes continue to look oul fo r themselves both on lhe sI reels and 
in localjails. 8aby sports a tiny tattooed dot on her nose. lhe sign 
ofher memberl>hip in lhe Oatang City Jail gang. Membcrs know 
to dap thre'e times to summon aid when fights brc3k out; these 
disputes are often settled with ice . picks, The " gang ethie" 
extends to the strcet as well , a nel admission requircmenls are 
rigorous. In one gang, the pn:requisite for membcr~hip is fi vc 
succe~sful purse snat ..: hings. "These kids are very, very tough 
and very hard," says an Ermita ba r hostess. "We try to avoid 
trouble wilh them ." Theyo in turn , try to avoid !rou·,le wi th the 
police. And the trade continues-an age-old "profession" Wl1 h 
underage practitioners. 

JlLL S\10 LOWE wil h RICHARD VOKEY in \1,,", 13 
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'Pixote': Back in the Slum 
i 
I 
I 

Four years RgO Fernando Ramos da Silva was plucked fram a 
squalid si um in São Paulo to play the title role in the Brazilian 
film "puote." He knew nothing about camera angles and he 
could barely read a script. But the ll-year-old boy po!;sessed an, 
impi:;h, vulnerable quality Ihat app~aled to director Heclor 
Baben~and to thousands of moviegoers on four continents. 

,Da Silva won enthusiastie praise from crilics, and it seemed that 
lhe smalJ, pug-nosed actor was going 10 prove that escape; from 
Brazil's teeming fa velas-Pixote's world and da Silva's ori
gins-was possible. Now, scarce\y more than a year after da 
Silva first tasted suc.ccss, the dream has proved false. 

;vithdrawn when word spread throughout the industry that da 
Silva was unreliable. He could not memorize scripts beca use of 
his pooreducationand was pronetounrulybehavior, "It'sa very 
sad story beca use he had so many opportunities and lost them 
aU," says Francisco Ramalho J r., executive producer of Hector 
Babenco Filmes which coproduced "Pixote." "He was given a 
chance. He failed-,and now he is back to a life of misery." 

, ! 
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. Today da Silva is right back where he started-in lhe slums. 

Da Silva, now 15, s.miles gently and says, "Sei lá [no idea] ," 
when asked why his career has taken such a sharp downturn. But 
others are angrier-particularly Josefa, his mother. Though she 
approved her son's contract at the outset, Josefa subsequently 
realized that Fernando had been exploited, given lhe film's box
office success. With the support of two Drazilian aetors' guilds, 
she filed suit last Mareh against one of the film's coproducers, 
asking for 5 percent of the picture's earnings. She lost. 

He was paid a miserly $1,000 for his year's work on "Pixote," 
and with seven siblings and a widowed mother who makes rnilk 
money selling Iottery tickets on the streets, those earni l ~ gs have 
tong since vanished. So, apparently, ha his once prcmising 
career .. Since "Pixote," da Silva has playeJ bit parts in I JoIO fi lms, 
and ooe minor role on a short-lived soap opera. O her job 
offers-work as a TY-production assistant, stage roks- /,lere 

Favelruio6: Da Silva is not alone in his plight. The nine other 
youths featured in "Pixote" also carne from slum areas. "None 
of them has made it," savs Patima Toledo, whose task On the 
"Pixote" set was to mold the favelados into actors. After t he 
film was completed, Toledo applied for-and was denied-a 
cultural grant to coach the untutored actors. Only one of lhe 
nine oth:!r youths- orge Julião, who played the adolescent 

Da Silva in 'Pixole': Lighls, cameras-but no escape frtlm pora!y 
transvestite, Liljea~has landed acting roles. One boy 
now works in' a supermarket and anolhcr seUs theater 
tickets. 

, ;, . ~ 

Ihree months of free labor 01 a faclory near 
De/hi, !le would receive a high-payingjob in 
Iraq. free f ood and free housing. Binayak 
eagerly f ollowed the employmcnt ,scout 
north from lhe coas/aI districI oI Puri lo 
De/hi. Bul lhe lhree-month trial stretclled 
intofour years ofha!'sh labor with lilllefood 
and no pay. alie day a piece 0/ factory 
equipment croshed Billayak's rigÍlt leg. He 
returned liame an emaciated cnjJple. Naw 
14. Binayak knows he iJ a burdel/ lo !ris old 
father. two brothers al/d three sistas. "li 
"''Ould /ra ve been betler. " he says. "if I had 
died of slarvalion. " 

The psychologica: bru;ses that torment 
, working children often provo:! more damag- ' 
ing than any physical injuries they may 
lustain on lhe job. "Working childrcn de
velop psychological defects, am\lely and 
stress," w:uns Dr. Haluk Yavuzer,:.1 Turk
ish child psychiatrist. That point was d ri v
CO home two years ago in the southern 

10 
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Young Fernando himself seems to be handling the 
changes without bitterness. "I·hear I was paid very 
poorly but I don't know. It was my first film," hc S:lys . 
"Before, I was just Fernando Ramos da Silva-now 
rOl somebody." That ~omebody has grown laller since 

, ,"Pixote," the shaggy Cl'ew cut has gi'/en way to a halo 
of tight brown curlS,and the first hint of a mustache 
darkens his uppel' lip. Only lhe pleading eyes and 

'beguiling smile lhat enehanted movie audienees re-

, ' , 

main unchanged. He plans to enter lhe fVth grade in 
sehool next, year, but in lhe meantime, he says, 'Tm 
doing nothing, really." He dreams of an aeting ca recI' 
and hopes anolher major offer will come alongo Da 
Silva rcmains a star in his neighborhood and greets the 
cries of"Pixote" warmly. " I didn't change, no, nol on ~ 
bit," he says wilh pride. "I always was just the same, 
and I'm always going to bc." Hopefully his prediction 
willnot prove 10 be accurate. I 

. JILL SMO:"OWE with MAC MA RGOLlS in SZ~ 

• Italian t.own of Altamura when a small boy 
killcd himse1f after his parents auctioned 
him off as a shepherd at an open market. 
His suicide spurred local officials to dose 
the market. but Italian, union leaders in
sist sales of children still continue 
c1andcstinely. . 

The ILO contends that childrcn suffer 
greatly when they " rI! forced to perform as 
" sma ll adults ," "The child's crcalivencss 
and ability to transcend reality are blunt
ed," says an ILO report, "and his whole 
mental world is impoverished." The young 
migrant worker 01' Urazil learns lhe ' eli
quette of fann work at a lender age. "He 
doesn'l know how to play;he works lO-hour 
days, he smokes and he drinks cachaca 
[eane rum]," says Geraldo Miller, a Brazil
ian agriculturai economist . "Physically he 
is an ad ult, but menlally he is completeJy 
and Íorever a child." 

Children who must work dcvclop both a 
keen sense ofsurvival and acode ofbehavior 

--- , 

that would ehiil paren ts who think thal 
children who fail to obey a 9 o'c1ock curfew 
are on the vcrgc of delinquency. Youlhs in 
Africa, Latin AmeiÍea and Asia tramc in 
babie ' , drugs and prostitution, often at an 
age when they don 't under land the wares 
bcing hawkcd. Young I3razilians and Co
lombians play with knives and automalic 
pistols aI an age when they should be rln)
ing with toys. "Having enterc:d a world of 
crime, these children are fo rever compro
mised," says Rosa Maria Fischer Ferreira, a 
sociologist at the University of São Paulo. 
"Anyone who tries to break away is a lhrcal 
to his former panners in crime." Olle EUfO

pean chi ld expert mai ntains, "Childhood 
has forgotten Ihese children-what kind of 
world will they inherit?" One might also ask 
what kind of world the children of :hesc 
children will inherit. 

"Each member for which /his Convellfioll 
'is in force undertakes lo pursue a national 
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policydesigned lo ensure lhe effec
tive abolition of child labor and lo 
mise progressively lhe ·minimum 
age for admission lo employmenl 
or work lo a lel'el consistent with 
Ihe/ul/esl physical and mental de
I'elopmenl of young persons ... 
The minimum age . . , shall not be 
less Ihan 15 years ... The mini
mum age for admission to any 
type of employment or work which 
by its nature or the circumstances 
ÜI which il is carried oul is likely lo 
jeopardize lhe health, safety or 
morais of young persons shall not 
be less Ihan 18 years. .. 
-From theILO's 1.973 Minimum 

Age Convention 

To date, only 26 of the ILO's 

, ..... 
" 
i . , 
I·. 
• 

ISO rncrnber nations have ralificd 
tn.at Minimum Age Convention. 
Several more countries have laws r 
that set lhe mi nirnurn work age 
bctwe~n 12 and 16, but the ILO 
cautions that few countries "have 
what could be considered a com
prehensive prohibition 01' danger
ous worle for young persons" and 
that even fewer haye "measures 
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time in employment tend to be less 
able,less industrious and less wel!
behaved." The study also found 
that working students tend to "at
tend less rcgularly, play truant 
more frequently, are lef.s punctual 
and wish to leave school at an 
earlier age than those who work 
for fcwcr hours or not 'at alI." 

Still, few would disagree that 
some education-however limit
ed that actual c1assroom time 
may be-is essential if working 
children are to carve out a 
brighter future. But in m::lIly im- J 
poverished societies, the prevail-

I ing ethic 9ft cn p!aces wages above 
education. lt is rare to find a par
ent sueh as Ali Muhammad Ali 
Abu Taleb-an eldt:r1y, illiterate I 
c1eaner in Cairo-who refuscs to I 
tap his sons' wage-earning poten- \ 
tial. "I am ashamed of myself for 
not knowing how lo read and 
write," says Ali. "lt gi ves me I 
peace of mind to know tha! my ! 
sons are in schnol and wiH come t 

out wirh diplomas that could eol
title any of them to sit beside lhe . 
prime minister." Far more com
mon are the parents ano emp!oy
ers who believe that the uneuu
catcd cbila is the uIlcompla i:lin g
chi ld. For chi ldren \ ·' lO are filis(; 

to proteet young persons [rom .., 
moral dangers." In addition, om
cials in countries with some of the 
stiffest laws dose their eyes to 

A limestone quarTy in Egypt: Litt/e prof~c{ion f rom abuse in suc:h na cnvironm en t. tht' \VOI d 

some of the grOSSe5t abuses. In India, for 
cxample, the Çonstit lltion e,!prc~sly for
bids any child under 14 to "be employed in 
li facrory or [' mine or work :\t any hazard
ous.occupation." Y::t 16. 3 rnillion children 
betwp.cn the age-.~ of 5 and 15 pack the 
nation's work force. Says Dr. K. D. G an
grade of the Delhi School of Social Work: 
"The lawbreakcr.l are much more clever 
lhan the lawmaker~." 

part time. Recent Wes tem studies suggest 
that those youngsters \Vho combine work 
and dllcation faH behind their !lonworki ng 
classmates. A recent American study COIl

ductcd by the University of Califomia at 
Irvine fOillld a decrcase in schooi perform
ance among studen ts w ho held jobs. A stud y 
written for the British Departmelll of 
Health and Social Security conc1udes: "Pu
pils who spend most of their out-of-school 

"edll ::a tion" !las Iitlk I<1caning. 
"I want to go 011 :1 pilgrimage to 1ecca , 
alld I want a house nd a color t.e1evision,'· ~ 
says Qne 13-ycar- ld Lgypti3/1 .. ho ',\Ia, hes ' 
cars. "lf I finished scltool , I WQuld· learn 
very Jitlie and V/ould never be able to gl?t 
thcse things. " 

Many experts propose compul
sor)' education as a meaus to curb 
chi!d labor. But education laws 
often prove as e1usive as labor 
laws. Even though ltaly rcquires 
that youths undcr age 15 attend 
school, fully 33 pcrcent of ali chi l
drclI in Naples do not attend. Co
lombia's Constitu tion guarantccs 
lhe right to a frce education, yct 
many pubJic schools sti ll charge 
fecs; consequently only 22. per
ccnt of the country's childre-n 
complete primary school and 
cnly.4 percent finish high school. 
(By . contrast, in Japan, where 
children are discouraged from 
working even part time, more 
lhan 99 percent of the youth pop
·ulation att{'nd primary and junior 
high school and almost 98 per· 
cem comph.:tc high schoo).} 

Relief agencies seern to agrce fhat the 
abolition of child labor is an unrealistic goal. ( 
Is there any hope for improvÍl.g the lives of 
those ehildrcn who work toc!ay and those 

who will be bom to labor tomor- I 

In Jerusalem: ChildrcII 's tasks may cause physicul deformities row? James Grant of UNICEF 

Even ifschooling wereavailable 
to every child in the world, aI bcst 
ruany wou!d be able to attend only 
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Pt o'ore:»n... suggesi.s th <t t innovatil'e work pro- ! ; .. --;T~~.,.... -:. ", .-'("'~: .'~""',pJ~. grams, such as those now opera t-
- ~ .. -~ . ~. '~..," ing in Brazil, olTer some promise. 

"The children work parto time, re- l 
ceive a good meal and go to schooi ~ 
part time," hc says. "These pro
grams reduce the nll mbcrof street I 
children and.let them move from 
childhood to a respunsible adull
hood." BUI such programs have 
limited resources and, at prescnt, 
he\p only a handful of children. 
For the millions more ... !to strug- ~ 
gle for surv~val on a d li ly basis, r.h c' , 
future is a place with lil t1e promis.: ; 
or hope. Yet ft:w working cbldrw 
question the conditions 01' their 
Iives. They do not know Ihat they 
arecntitl ed tosomething better. 
JllLSMOlOWEwilh R. RAMANUJAMi" I 

Ncw Ddhi, SETH MYDAN:, IIllJ"n ,ko~ . 
lIN WlDMANN in I(omc , OEUIlI E , 

SEWARD in Ncw Ynrk, JEA 'MENTE:-J 'i l 
in Rio de Janeiro a',d burcau rc!",ns i 
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:trinta crianças - vive"l do situação ,.,,:,' ,,~;!H. '1 
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àlgumas recém- carce tária em com um t:.p:~l/:, ·,J">1::,tllj~, : 
: nascidas - pagam com as detentas, t:'. ; . ,';;;" \,.:1 

' hoje muito caro pelo Frustradas, as crianças ' . -v 7 . 
' erro cometido por suas manifestam de' várias ~)V' 
:mães, presidiárias do formas o sentimento "f 

• i,' ,i 
j lnst'tuto Penal Talavera de revolta pela falta de .. ~ . ~""" ;~, ;., 
tBruce', em Bangu , Sem liberdade . Uma delas k·t ~j· ~ Ii"--'- ~. ~C' ~.> 
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:'::~4 ::";:'i!J.~; . - ".;:i!'. ara filmar .Pena Prisão, u~ ~Ficando aqui sem': receber ü'ma 
j . \~{!"., . < "f. ' ~, ',,; mádla-metr8gem sobre o Instl- educação ade/'uada, ess~s 
1 ~ .. (' , , ,'-.,t.{(, . ' l ., tufo Penal Ta /avera Bruce 8 \ . ..., 
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j':" ~ f\. - Quando tocaVB o alarme 
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REPORTAGEM DE CAPA 

Os traficantes de tóxicos que rondam as 
escolas eln busca de jovens fregueses assustan1, pais, 

professores e o Ministério da Justiça 
ma viatura de chapa' 'fria" , ocupa
da por cinco policiais. desceu a rua 
Pires da Mota , em São Paulo, na 

noite de sexta-feira passada. e êstacio
noti perto de três jovens que conversa
vam recostados em automóveis . Nessa 
rua próspera uma das 22 "bocas de fu
mo" - locais onde se vendem tó;,icos 
- ~lantadas nas cercanias de escolas 
paulistas . Os policiais sacaram seus revól
veres, renderam e revistaram os rapazes . 
Um deles , de 23 anos. carregava uma 
"gâmbia", a quantidade mínima de ma
conha suficiente para um "fininho", ou 
"baseado", termos de gíria qUE' identifi
cam o cigarro feito com a erva, e foi obri
gado a ergu:.:r a~ mãos para o ar. Os três 
foram recolhidos a uma delegacia sob a 
suspeita de serem viciados. A polícia 
consumava, naquele dia. o sexto flagran
te em suspeitos de tráfico de tóxicos -

28 

exatamente a rnédia diária desse tipo de 
oconência na maior cidade do país . Há 
três anos , essa média era de apenas dois 
fl agrantes a cada 24 horas . 

Informações que o Departamento de 
Polícia Federal deposita diariamente so
bre a mesa em esiilo colonial do gabinete 
do ministro da Justiça , lbrahim Abi-Ac
kel , em BrasJ1ia, mostram que o avanço 
do consumo e tráfico de tóxicos 00 Bra
sil é alarmante. "Os dados que recebo in
dicam que os traficantes estão concen
trando SU:l atuação nas escolas paia ali
ciar nova clientela", revela o ministro. 
Não existem estatísticas precisas sobre o 
volume de tráfico e consumo no país , 
mas pode-se avaliar sua dimensão ' pela 
pequena parcela que a polícia cons~gue 
apreender. Entre janeiro e outubro:' o 
computador da Polícia Federal registrou 
em todo o país r 500 flagrantes de tráfi-

co e a ' prisão de 1 620 trafi cantes e 946 
viciados. Foram recolhidos 233 000 qui
los de maconha , localizadas 74 área~ de 
plantação da erva e apreendidos quase 
94 000 gramas de cocaína, 121 ampolas 
de Pervitin , I 512 doses de LSD. 604 
gramas de haxixe e 293 gramas de folhas 
de coca, além de quase 17 000 unidades 
de psicotrópicos variados . 

POLíCIA PARTICULAR - "O consumo 
de drogas entre estudantes é um proble
ma muito sério", garante o delegado 

. Adernar Magalhães, 38 anos , diretor do 
Serviço de Operação e lnfonnação da Di
visão de Entorpecentes de São Paulo. 
"56 nos últimos três anos, triplicou o nú
mero de viciados nos colégios paulis
tas." Com base em sua larga experiêr.cia 
no ramO, ele assegura que os cursinhos 
compõem um mercado particularmente 
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As· "bocas de fumo";ondam as escolas paulistanas 

R. Domíclo da Gama 
Pontlffcle 

Unlv.rsldede Cetól/ce 

R. Homem de Mallo 
Colégio 

Setlste Sresl/elro R. Três Rio. com 
r. Corra la de Mello 
Colégio Sente Ines 

e Faculdede 
R. Con.elhelro Ramalho 
com r. Ricardo aatl.ta 

Escale 

de Fermscle da USP 

Merle Augusta Saraive R. Gen. Jardim con, 
r. Ca.'rlo Mota Jr. 

AI. Santo. com 
r. da Consolação 

Colégio 
Dante Allghlerl 

Ã. VI.conde da Luz 
com r. Joio Cachoeira 

Cultura Inglesa 

atraente para os traficantes, "porque 
seus alunos, na busca de identificação 
com os universitários, procuram copiar
lhes' os hábitos". Um dos raros delega
dos que reconhecem a gravidade da situa
ção, Magalhães lembra que hoje é mais 
fácil para um jovem comprar um "pa-

VEJA. 2S DE NOVEMBRO. 1981 . 

Parque Infentll 
fi Biblioteca R. 21 de Ab.1I 

com r. Bro.s.r 
Colégio Est8du81 
Prof. Sermlenlo 

R. do Oratório com 
r. Juvana' Parada 

Esco/e MorvDn 
Figueiredo-fi 

. Instituto Paul Cegas 

R. Plre. da Muta com 
r. Cons.lhelro Furtado 

Curso Objetivo 

Av. Jab.ttquera 
com r. Lula Góis 

Colégio Arquidiocesano 
de São Paulo 

e Co/óglo 
N. Sra. do RoslÍrlo 

Av. Portugal 
com r. J acucll im 

EsccliJ 
Prof. Enio Voss 

cau" - quantidade de maco
nha que custa 200 cnlzeiros e é 
suficiente para a confecção de 
três baseados - que consumir _ 
doses de uísque escocês, vendi
das a 900 cruzeiros cada. 

Uma pesquisa promovida há 

," 

'> . dois anos pelo In tituto de Me .... -
-' •. ~: 't - ..... /" • dicina Social e Criminologia de 

São Paulo (lMESC), a única 
..... 41; t- _ -.'" • j .. . .. '- ,.,.':4 ~ . .... I . ~ ... ",_4~('" 

,. ... f . .... : ~ . ' . .. -' I '. 

realizada no país sobre o assun
,~. L. . . ~ , .... . , . ~! .. ".,," 

. 0' _\.' ..... " •• ..,. ..... . L..L .'-... ·,~ .. 
to, mostra que o consumo ele tó Delegado Kliamca: sessenta internados 
xicos é expressivo mesmo nos 
primeiros estágios escolares . O levanta
mento re ve lou , por exemplo, que 10% 
dos 5 milhões de alunos dos primeiro e 
segundo graus na capital paulista - ou 
seja, 500 000 jovens - já experimenta
ram algufl1 tipo de droga. O presidente 
do Sindicato dos Estabekcimentos de En
sino do ' Rio de Janei ro. Newton Santi a- j 
go, 43 anos, está convencido de que esse 
problema é mais agudo_ n?s escolas est'!,_ 1 
tai.§.. porque as particulares criaram lima \ 
polícia particular no Rio de laneiro . . Mas 
a pesquisa feita em S;io P':lUlo apon ta em 
sentido contrário: onze em 100 estudan
tes de escolas particulares experimenta
ram drogas contra 9,5 em 100 lias esco
las oficiais . 

O jovem costuma chegar aos tóxicos 
pelo caminho da cUliosidade. Precisa
mente por isso. o superinte'ldt:nte do 
lMESC. psi4uiatra Nelson Teixeira Can-

delária, entende que "qualquer camp\l
Ilha de esclarecimento é nociv-ª-QQill!!~ 
estimula a curiosidade". De fato, os fil
metes para te levisão produzidos pelo go
verno entre 1972 e 1976, nos quais estre
las , como o cantor Roberto Carlos, con
denavam o uso de drogas, não deram cer
to. "Houve um aumento no consumo de 
drogas durant~es.se-.IX!río<;l.9", reconhece 
Arthur Pereira de Castilho, secretário ge
ral do Ministério da Justiça e presidente 
do Conselho Federal de Ent0l1'ecentes. 

"E ENTÃO?" - A pe:;quisa paulistana 
aponta corn clareza os degraus do vício . 
Segundo suas conclusões, os estudantes 
começam com calmantes . Depois, vêm a 
maconha e os comprimidos para d()rmir. 
"O problema da experimentação e do 
uso está ligado ao paraí. o químico u.!! 
existe dentro das casas dos adolescen-
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tes", alel1a Nelson Candelária~ "Uma 
mãe que dá a seu filho um remédio para 
qualquer dor de cabeça, ou um calman
te, está na verdade introduzindo-o no 
consumo das drogas . "Sobretudo por
que um calouro em tóxicos não demora 
a descobrir que a mistura de calmantes 
com bebidas produz sensações excitan
tes. Ainda segundo Candelária, " em 
muitos casos, o 'barato' que o pessoal 
curte é o de remédios, como Somalium 
'ou Valium". Os alunos de cursos notur
nos, embora pel1ençam a estratos so
ciais mais baixos que os de cursos diur
nos, consomem maior quantidade de tó
xicos -' o que se explica porque . geral
mente trabalham e, assim, têm autono
mia financeira . . 

. Os preços variam de acordo com os 
usos e costumes do freguês . Uma lata de 
cola de sapateiro, por exemplo, pode ser 
adquirida por 150 cruzeiros. Um "micro
ponto" de ácido lisérgico, o LSD, sufi
ciente para uma "viagem"', custa 500 
cruzeiros. No outro extremo figura I gra
ma de cocaína, que vale entre 4 000 e 
6 ()()() cruzeiros, preços condicionados 
pela lei da ofel1a e da procura. A com~ 
pra, numa "boca de fumo"., se desenvol
ve numa linguagem em código. "E en
tão?" Surpreendido com essa pergunta 
abrupta, alguém que não consome maco
nha poderá as, ustar-se com o desconheci
do que o interpela. Muito~ estudantes da 
zona leste de São Paulo, contudo, deci
frarão a pergunta e retrucarão com outras 
frases em código. "Solta uma 'qui-
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na'·", dizem alguns. "Vai uma 'mi- Q"'" 
lha: ' .', respondem outros . Os que não .. ' '.<; ... ~, 
têm dinheiro, enfim, falam um pOI1U- ~ .1~ _. \:: 1" 

guês claro: "Hoje estou duro, passe ama- .... -t: . _.~: 
nhã". A pergunta "E então?", explica o ~ ... 
traficante N . C., 21 anos , que cumpre pe- ~ 
na de três anos na Casa de Dentenção de iJ\ 
São Paul dO, é uma dfias numerosas ;enhaS j ~ J~ I 
emprega as por tra Icantes para oJerecer ! t ) , ; 
sua mercadoria aos iniciados . ** i -~~ . " 

N . C. era estudante de jornalismo em . 4 ('. . ', 
Moji das Cruzes e iniciou-se aos 16 ...... M""~~~ : __ . 
anos, quando um amigo o convidou pa- 1" { f"" ' -=:;:-o" ';; . ,,~-.. 
ra "dar uma bola" - ou seja, fumar lii1 t"'_#"'" : J"'~ 
um baseado -- pela primeira vez. Esta- ~:""ho" ·~W : -} -~ .. 
va deprimido, com problemas em casa e : . .' ~1 ""- . Ir . ~L .. 
sem dinheiro. Viciou-se. Meses depois, • '-~'i .. .. ~ .~;.~: "}I~ 
começou a organizar grupos de amigos L"",J t" ,. ~ _ .~~ ; 
para compr:::r a droga de um traficante '.., !_~- :\'(';,,~. -- '. '., '-..:.. 

que todas a~ sextas-feiras aparecia na Vi- . ;:;:M. =- ~ ~:_.-:::".: ; ,~ :· ... '.~-r 
la Nitro-Operária, em São Miguel Pau- - - {. ,: I . 
lista . Em pouco tempo, J'á fazia suas pio- .. :-..: :?"" t; . Á 

neiras incursões no ramo de tráfico de a' A····· . il .- _ -J:'~~j'ill( 
Idrogas. Ele garante que os melhores ne-' ~ _.- 'I ...... -./ , 
~os sá.2.. fe itos em lugares onde hª-. Q. ~. • '-V ,,:-.. ::- _ 
Que chamr.',..i!.e "del(rio" . como é .Q.,.caSQ Candelá ria: contra o paraíso químico 
de shows com al1istas ioven ~ . Numa. I 

• "Quina" é um pequl'no pacote de maconha ven
dido ao preço de 500 cruzeiros; a "milha" , um 
pacore d~ 1000 cruzeiros . 

•• A lei que regula o combate aos róxicos impede 
que os nomes Cal envolvidos nesse tráfico sejam 
divulgados . Os prcCl"SSOS correm em segredo de 
Justiça e. (J menos que o j uiz permita . mesmo (tS 
nomes de notórios traficl1/l1es só podem rer divul
gadas SIUlj iniciais quando fa zem dl'claraçõ s. 

apresentação como a do conjunto ; 
Queen, no Morumbi, um traficante ágil 
pode passar até 2 quilos de maconha nu
ma única noite, 

IMAGENS ESTEREOTlPADAS- Outro 
·traficante , J. L. _ de 41 anos, preso na Ca
sa de Detenção, informa que o mercado 
de tóxicos na Grande São Paulo é contn)
lado por cerca de vinte gr<lIldes atacadis-

Os estudantes e os ~óxicos I 

Drogas utilizadas por viciados e in'ciantes, segundo faixa ettma, abrangendo a 
rede escolar particular e oficial na cidade de São Pa:Jto (em "lo) 

r--------------r---------~~--------~ln~ic~i-a-n~te------------·--/7~--------~V~i-c-ia-d-o--~L----

Idade alual 
(anos completos) 

Até 1"2 anos 

13 anos 

14 anos 

15 anos 

16 ano. 

0,8 0,8 0,8 

2.6 

- o,a 0,8 • 1,6 

- 0,8 2,6 3,4 1,4 - 1,4 2,8 • - 5,6 

0,8 1,7 2,6 7,5 1,4 1,4 - 5,6 5,5 1,4 15,3 

0,8 5,2 8,6 - - • 1,4 - 1,4 2,7 - 5,5 

1,4 2,8 6,9 5,5 23,6 

17 ano. 

18.noll 

3,5 - 0,8 0,8 - • l,l! 11,4 • 18,3 6,9 • 9,7 1,4 • - 5,6 9,7 5,6 38,9 
-------~-+--~-r~--1_~~~~:~--~~~~.--~~~r_1__1~~~~~~~~ 

5,1 1,7 - • 4,4 10,5 - 21,7 1,4 2,8 5,5 1,4 • - • • • 11,1 

Entre 19 e 25 olmos 0,8 • 2,6 0,8 • - 6,1 5,2 - 15,5 -

Entre 26 e 35 anos • 0,8 • 0,0 

Mais que 35 ano. - ' . 
Totais 5,9 17,0 8,5 0,8 20,8 47,0 • ~ 00,0 12,5, 5:,6 19,4 5,6 1,4 18,2 24,8 12,5 100,0 

Font.: Inl1~ulo de MedICina Social e Crom,nologla da Secretaria da Jushça do Estado de SAo Paulo - 1979 
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tas. Eles revendem a mercadoria, que 
vai sendo sucessivamente repassada até 
fonnar uma malha fina e tão extensa que 
toma sua liquidação virtualmente impos
sível. De qualquer fonna, quando o tóxi
co chega aos jovens, nas proximidades 
dos colégios, o cenário não é necessaria
mente um fliperama ou um carrinho de 
pipocas, corno nas imagens esterectipa
das que se foIjaram a respeito. C. A., 
de 17 anos, filha 
de um diretor de 
indústria 
letrônica e 

7 
Motivo principal indicado por viciados e 

iniciantes para o uso de solvenles volálels I 

J , 

uma professora universitária , começou 
a fumar há três anos: "Não conheço ne
nhuma boca de fumo", conta. "Com
pro de meus amigos, que compram de 
outros ,amigo:>." 

Os pais de C. A. sabem que ela fuma 
maconha . Já os pais cujos filhos evitam 
confidências do gênero podem recorrer a 

, um decálogo prep;.:rado pelo psiquiatra 
Oswald Moraes Je Andrade, f'!presentan
te da Associação Médica Brasileira no 
Conselho Federal de Entorpecentes e ta
rimbado especialista no assunto . O ri
meiro detalhe é uma mudan a brusca na __ ------ --''-''-'-- '-''--'-'-'-

~~:Y 
. ~q ~\.e O 

Motivo 
O~ \~~'!> 4.\(}~?> 

Curiosidade 25,0 31,6 

Busc~ de prazer 7,7 9,2 

Enquanto tirava 
pintura 23,1 26,3 

Enquanto tirava 
mancha 17,3 9,2 

Enquanto hlzla 
Se xo 

curativo 19,2 22,4 M .scullno 45,8 48,5 

Sem,resposta 7,7 1,3 Fe minino 54,2 51,S 

Tota' 100,0 tOO,O T otal 100,0 100,0 
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conduta. Seguem-se insônia, inquieta-
- ção mótora , irritabilidade sem motivo 

aparente, depressões, queda no aprovei .. 
tamento escolar e desistência ablupt;' 
dos estudos. Depois, o isolamento, agra
v~do pela inversão do horirio de dormir, 
o desaparecimento de objetos de valor 
ou de dinheiro e as más companhias. 

Moraes de Andrade nota que ~~~
~,':Imo de~.Qgas está se ampliand?-p..ara 
faixas etárias de até II anos dt! ida
,.d2'. -Mas ele discorda ' do professor flu
minense Newton Santiago, que sonha 
com o envolvimento das Forças Arma
das na repressão aos tóxicos, sem saber 
que em 1972, numa tentativa desse gê
nero, a investigação militar foi destroça- I , 

da quando os trafica~tcs conseguiram ' 
viciar a filha , do coronel que a chefia-

. va, no Rio de Janeiro . "Não podemos I 

pensar apenas em repressão, porque es
tá provado que isso não resolve absolu
tamente nada", argumenta Andrade. 
Ele defende o preenchimen~o do_"te~ 
dOsestüdãntes c'orntrabã lho.estudo e 
esporte. No entanto,e"mborã a ãtual rei 
dêeíliorpecentes seja mais branda que 
no passado, seu artigo 16 ainda prevê 
pena de seis meses a ,dois anos de de
tenção para o viciado . "Isso é muito 
ruim já que os jovens ficam com medo 
de revelar o vício e ir para a cadeia", 
alerta Nelson Candelária. Quàndo o Ins
tituto que Candelária dirige, vincubdo 
à Secretaria da Justiça de São Paulo, 
tentou fazer uma pe~quisa sobre a recu
peração de viciados, não conseguiu os 
dados necessários. 
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C8$tj~o: "Campanhas não resolvem" 

Surge a segunda 
geração 
de maconheiros 

Até o fim dos anos 60, o proble
ma do consumo de tóxicos entre os 
jovens foi atacado de uma maneira 
equivocada, como se as drogas fos-

'"' sem uma reedição do "bicho-pa
pão" , que persegue crianças à noite. 
Passou o tempo e resultou que a mu
lher do, presidente dos ES{ádos Uni
dos, Betty Ford, reconheceu publica
mente que seus tilhos - todos saudá
veis - haviam experimentado maco
nha. Os filhos da geração que fumou 
maconha nos anos 60 estão começan
do agora a fazer seus cigarros. A di
ferença é que, hoje, tudo é , feito 
mais às claras. No Festival de Aguas 
Claras, realizado no mês de setem
bro, em São Paulo - onde 60 000 
pessoas se reuniram num fim de se
mana e não se registrou um único in
cidente -, rapazes com cabelos cur
tos para escapar às batidas policiais 
'cercavam uma barraquinha onde até 
a polícia sabia que se vendia maco- , 
nha. ' "Meus pais sahem que mir.ha ir-

CONSTATAÇÃO EMPÍRICA - "Várias 
clínicas que internam as pessoas com pro
blemas de droga registram os pacientes 
com diagnósticos mentirosos por causa 
desse aspecto policial", adverte Candelá
ria. ' Mas nem sempre a lei é aplicada ín
discriminadamente. . 'Quando pegamos 
um viciado com menos de 21 anos, tenta
mos regenerá-lo", garante o delegado da 
Divisão de Entorpecentes de São Paulo 
Pedro João Alberto Kliamca. Realmen
te, o governo paulista mantém um convê
nio com a Clínica Maxwell Jones, no mu
nicípio de Atibaia. Só neste ano, sessen
ta traficantes e viciados foram despacha
dos para lá. Essa inovação policial vem 
recebendo o ' apoio de grupos protestan
tes, que também criaram programas espe
cíficos para a recuperação de viciados. 

, O ex-governador do extinto Estado do 
Rio .. Jerernias Fontes, protestante, pai de 
sete filhos, teve um deles envolvido com 
t6xi~os. Para ajudá-lo, Fontes fundou 
uma entidade de caráter religioso, a Co- ' 
munidade S 8, em Marambaia , que hoje 
reúne mais de 300 pessoas . Um grupo de 
quarenta jovens, entre os quais cinco fi
lhos de Jeremias, dedica tempo integraI 
à' comunidade para "salvar os jovens do 
vício c levá-los para Deus". Outro inte
grante da comunidade, um médico psi-
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quiatra de 34 'anos e ex-viciado, que se 
identifica apenas como Fábio, informa 
que há três anos a comunidade se dedica 
exclusivamente a trabalhos em escolas, 

/ "a partir da constatação empírica de que 
I o quadro aí se agravou muito". 
r São poucos os que acham o contrário 

- caso do diretor da Divisão de Entor
'pecentes da polícia paulista, Nestor Pen- ! 
teado, para quem "corre muito mais fu
mo na Casa de · Detenção que em todas 
as escolas paulistas juntas". A professo
ra Lucy Aparecida de Souza Murbach, 

. 48 anos, diretora da Escola de 1.0 Grau I 
Monsenhor Passalacqua, no bairro de I 
classe média baixa da Penha, na zona I 
leste de São Paulo, prefer~ enfrentar I 
sem disfarces o problema do consumo 'I 
de drogas entre seus alunos. "Calculo 
que 10% dos alunos do curso noturno , 
consomem drogas", revela. "O pes- I 

soaI ,do períqdo diurno, por ser ~enor' l 
não apresentou ainda casos de vicia
dos." Para conter os traficantes, a pro
fessora Lucy pediu ajuda à polícia mas 

.sofreu urna decepção: "Os policiais até . 
passam por aqui, assinam o ponto e 
vão embora. Na hora da saída e da en
,trada, dos alunos, porém, eles nunca 
aparecem, e é essa a hora decisiva", 
queixa-se a diretora. 

mã e eu fumamos", diz C.A., 17 
anos. "Eles só não querem que a coi-
sa seja descarada. " . 

De fato, depois de 'Jm período em 
que a mobilização política desclassifi
cou a m:!conha, ela agora reaparece, 
forte, acompanhada de seu séquito 
de drogas . Hoje. como antes, maco
nha faz menos mal que álcool -
mas. como sempre, traz um risco 
sombrio pó.I'a os jovens. ,No cidadão 
que faz ponto perto da escola não es-

lá apenas um vendedor de algumas 
i horas de sonho mas, sobretudo, um 
, ~~i'y'c!or da Il'!arginalidade. Como 

, as drogas, por ilegais, levam adoles-
centes a transacionar com marginais, 
toma-se mais fácil transformá-los er,n 
presas._p_ara outros crimes. alI, como 
no caso de Cláudiã--Lessin Rodri
gues, a jovem morta no Rio de Janei
ro, em 1977, que encontrou dois as
sassinos no apartamento de onde es
perava que saísse alguma cocaína. 

=============================================================! 
I 
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A maconha vai ganhando adeptos por 
diversas razões. Algumas são de ordem 
econômica: graças a uma supersafra para
guaia, neste verão um ci.garro poderá ser 
comprado até por 50 cruzeiros, quase 
40% menos -que na estação anterior - o 
que torna essa erva um dos raros produ
tos no mercado ,a baixar'de preço em ple
no período de reéessão. Para os consumi
dores, preços módicos não são a única 

\ vantagem. "Maconha é planta, sai da ter-
, I ra., O resto é produto químico, faz mal 

I ao organismo", argumenta uma iniciada 
, paulista de 17 anos. "Farmácia eu não 
,transo", acrescenta ou tro fumante paulis
ta, de 15 anos, igualmente adepto do na
turali smo. Nas viagens, as meninas cos
'tumanl esconder os baseados nas calci
nhas, para escapar às batidas da polícia 
rodoviária - em cujos postos não há po
liciais femininas , o que impede que as jo
vens sejam revistadas: 

ROMARlA INÚTIL - O combate ao ví
cio, todavia, não é dificultado apenas pe
la esperteza dos jovens . Recém-formado 
peja Faculdade Federal da Bahia, Juve
nal ,Gentil Ribeiro começou, em 197 1, 
sua carreira de delegado responsável pe
lo combate ao tráfico de drogas em Salva
dor. Logo na estréia, prendeu 63 jovens, 
entre 16 e 24 anos, portando maconha na 
Barra, bairro elegante da cidade. Abriu 
"fichas de informaçôes" sobre todos 
eles e os liberou . No dia seguinte , mergu
lhou numa romaria pela casa dos pais 
desses rapazes. decidido a conversar 
com a família de cada um. Não conse
guiu ser recebido por um único pai. O 
persistente Ribeiro não desistiu mas, de 
lá para cá o consumo de tóxicos só au- ' 
mentou. 

A professora Neusa Rodrigues Montei
' ro, assessora especial da Secretaria de 

Ensino de 1.0 e 2.° Graus do Ministério 
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da Educação e Cultura, calcula que l 70o/~ 
dº~.Eln1!l.mi,9:2~s de droga,~ estão na fai~ 
xa entre 13 c 19 anos de idade. "Acredi
to que, de cãda 100 alunos, pelo menos 
sessenta já ex?erimentaram tóxicos", 
diz a profe ~,sora . . 'Há alguns anos, os di
retores de escola não tinham interesse , 
em falar nisso", reconhece Dilma Henri
que de Assunção, diretora da escola Hen
rique Lage , com 5 000, alunos" em Nite-

' rói. "Hoje , ignorar o assunto significa 
desconhecer a própria escola." 

Na verdade, a presença do tóxico nas 
escolas bras ileiras não é ' recente - afi
nal, o país contempla agora o surgimen
to da segunda geração de estudantes ma
conheiros. O que há de 'novo é a escala. 
Nos anos 60 , um vendedor de m;\conha 
postado nas proximidades de alguma es
cola poderia vender, quem sabe , meia dú
zia de baseados. Atualmente, um u'afi
cante de médio calibre, que vende 1 qui-
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10 de maconha por dia, pode faturar cer
ca de 1 milhão de cruzeiros por mês, Es- ' 
se fantástico mercado, que se estí expan
dindo à custa de uma geração, desperta a 
cobiça dos traficante,s, todos interessa
dos na difusão do aprendizado do vício. 
o psiquiatra Moraes de Andrade aponta 
uma saída: "Devemos trabalhar muito 
na educação-- dãS-------- . - -

f lÍan as entre 5_~ rA: .' . :', ..... . : 
11 ~nº-L~, sugere . " . ' .--:"': , 
"Afinal, o ,!e_§.~ I " 
apr,el!de _~es~~ ~J.?<?::. ~ ,.' 1 -

<:.?2.ãQ~ ~~ue.Ee ~ .. _ y , 
L~_nca . " E pelo f - " " . • 

lmenos uma esPOe- r ;.\J- r~ , 
I rança. , ; . :--~ ..... ,-1' ~-_ t , •. :. • 

\)1
' 1,. ~' .t."':" 

I ' Y'f . , ~ 

\ ' . , -. 

Profa. Dilma, da escola Henrique Lage: "Não se pode desconhecer o tóxico" 
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POLíCIA 

A estrela desce 
Ator de Pixote furta e 
acaba na cadeia 

Nos últimos dois anos, o ator Fernan
do Ramos da Silva, 16 anos. recu

sou algumas propostas para viver no ci
nema o papel de pivete. Ele que.ria li
vrar-se da imagem que o perseguia des
de 1980, quando protagonizou o trom
badinha Pixote, no filme de Hector Ba
benco, e se ' tornou nacionalmente co
nhecido - alegava que já tinha idade 

para aparecer como galã em algum fil
me romântico , Cansado de esperar por 
tal oportunidade, e de ser apenas um 
dos dez filhos de uma 'pobre vendedora 
de bilhetes , Fernando afinal resolveu 
aceitar o antigo papel, s6 que dest'a vez 
'na vida rea l, ao part icipar de um furto 
com dois outros menores, no di a 22, 
perto de sua casa, na Vila Ester, em 

'Diadema, no ABC paulista. A fama, 
que não lhe trouxera nenhum benefício 

, ' até agora, estragou os planos de Fernan-

159. 

--_._--

seu gesto. "Acho que foi a falta de tra- rã da Silva para promover a ação, pois 
balho", argumentou, ~ou a mão 'd? ele não aceitava a desistência. "Eu pedi 
diabo. " ao Babenco os 400 000 cruzeiros de 

CARREIRA CURTA - Aos olhos com
preensivos da mãe, Fernando apenas' lan
çou um pedido de socorro. "Ele se viu 
abandonado e fez isso para chamar a 
atenção das pessoas''; acredita. Tirado 

,abruptamente da condição de garoto fave
lado, em 1980, Fernando não encontrou, 
durante o curto períodQ em que conviv.eu 
com pessoas que poderiam tcr mudado o 
seu destino, alguém que o ajudasse a con
solidar u'ma carreira duradoura, e o esti
mulasse a prossegu'ir seus est\ldos , inter-

rompidos na 5.' sé
, .. "; ':':'.: '.:.; rie - em 1981, te-

. , .. ,', ve seu contrato res
:. ,cindido com a TV 

Globo, seis meses 
,~ depois de tê-lo as-

que precisava para terminar a constru
ção da minha casa, em troca de acabar 
com a demanda", explica Josefa, 49 1 
anos. "Ela foi coagida a desistir, sob o 
argumento de que o Fernando não conse
guiria mais trabalhar na televisão", acu
sa Pereira da Silva, 52 anos. 

" RUMOS DIFERENTES' .:.... "O contrato 
foi cumprido escrupulosamente por nos- I 
sa parte", sustenta Babenco.· "Não te- r 
nho e nem devo adotar uma atitude pa- \' 
ternalista." Gilberto Moura, 21 anos, ! 
que interpretou em ' Pixote o trombadi
nha Dito, seguiu rumos muito diferentes 
do amigo: trabalhou em mais seis filmes 
e é dono de uma produtora de shows . 
"0 Femandinho pirou quando percebeu 
que o sonho havia acabado", diz. 

do: ele foi reconhecido durante a fuga sinado, porque tinha dificuldade para ler O sonho virou pesadelo quando Fer· 
e preso na terça-feira passada. os scripts . Tampouco ganhou muito ai- nando começou a andar em más compa- I 
_ Fora do_ cinema, Fernando não de- nheiro com o sucesso. Enquanto o filme nhias, como "Negrete", um assassino 

monstrou a malícia qu'e exibiu em Pixo- de Babenco' percorria urna trajetória bri- com ' prisão decretada , com quem ele 
te. No dia 22, para carregar um televi- lhante , sendo visto por mais de 2 ~i- compareceu na Delegacia de Diadema 
sor-,em <:ores, um conjunto de som 3 Ihôes de espectadores só no Brasil e ~ece- _ há' dois meses para prestar depoimento, I 
em 1, roupas e um despertador da casa bendo vários 'prêmios no exterior, Fer-ou "Ceará" e Marcelo. seus companhei
do comerciante Aparecido Damião 'Nu- nando teve que contentar-se com um ca- TOS no furto da semana retrasada. De
nes,. usou o carro da própria mãe, um chê de 45 000 cruzeiros pelo trabalho. pois de perder a chance na Globo, em 
velho TL branco com que a presenteara Na última sexta-feira, o advogado 1981, Fernando perambulou pela TVS 
no auge do sucesso, e isso facilitou sua Walter Ceneviva requereu à 2.' Vara Cí-j e pela Bandeirantes, onde ganhava 
identificação pelos vizinhos, que anota- vel de São Paulo que apresse a ação ins- 20 000 cruzeiros mensais. como contra
ram o número da placa. Detido, Fernan- taurada em 1982, a pedido da família regra . No ano passado, fez uma ponta 
do confessou o furto, mas foi libertado do ator, pleiteando o direito de Fernan- no filme Gabriela . Antes disso, apare
'em menos de 48 horas, graças ao juiz do receber 5% da renda lÍquida de Pixo- ceu num comercial dos cartões de Natal 
de menores , Paulo Pinotti Mendes, que te . No ano passado, sua m~e decidiu fa- da Unicef, para formular um apelo: "Se 

, O entregou à custódia da mãe, Josefa zer um acordo com Babenco, mas antes todo mundo ajudar, um dia vai ter Pixo
Carvalho da Silva. De volta à sua casa, disso teve que cassar 3 procuração que te só no cinema". Ninguém se lembrou 
tentou encontrar justificativas para o / dera ao advogado Theodósio Pires Perei- de ajudar Fernandinho. • 
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p;ii6wga da Yu~~~e~ vê 
na crise causa do aumento 
dos delitos de menOre9 ! 

_ H' 10 anos, o menor infrator tinha de 14 a 15 anos e 
era alfabetizado. Hoje, ele chega aqui com nove anos, 
inalfabeto, geralmente com alguma deficjê~c~a ~ísica ou 
mtntaL O que prova que, atu<llm~nte, a aSSlStcncla é .~m 
menor e, por isso, os delitos estão scndo cometidos por g::.nte . 
cada vez mais jovem. Daqui a pouco, eles vão ch::qar aquI de . 
fraldas. '. , " . ~ . ' I 

O comentário da psicóloga Marlene Luzia Mi\galhã e~, há 
nove anos na Funllbem, expressa a situação do,menor infrator" 
cujo número tem c:rescido muito 110 Rio, participand.o desde 
pequenos delitos (como furto de cordões ou de .carlel~as~ até 
em assalto! com morte (foi o caso do comerel.mte ItalIano 
Salvatore Candia Leoue, morto num ônibus). E as autoJida
des no assunto são unânimes: o quadro piora com li crise 

. 

, económica. ' 'I 
---=DSõados !>âo do Juizado de Menores. O rndice de 

" 1 infrações cometidas por menores no Rio aumen'~ou cm ~ais 
" de 30% de 1982 para 1933. No ano passado, o JU IZado cUidou 
'. l.de I mil 853' prcy--csSQs, 532 a mais .do que em 1982. Os cnmes 
: contra o património (roubos e furtos). nu~ total de 1 mil 123, 

subiram 63% em telaçáo a 1983. O envolVimento de menOres 
com tóxicos - como vicindos, Ir"ficântes ou nvié~3 -:
aumentou 10,37'.~ . E as detenções de menores por 'pone de 
arma cresc:um 13,7%. ' 

'iV@E!!~illJ imphu1ir" 
, I 

, _ Nós "amos ~ implodir. Se o ,sistema nf;o Of;:~CC-l 
'\ melhores Cl)cdições de habit:\çüo, S~Il~~mtnto b~slco, ~:,ud::, 

fl1 i.:ne!li&cão e escola , ele n·o poSSibilita um:! w:la hOi:msta. 
I Loe.í) , faÓr~c,1 futuros crri~Hino~. A ~unabcm é uma int ! ~lUi 
ç50 ql~e c<üda dos clel10s d~~5c llstema , ~od,c .. lIlZ ti 

p,.iCOloga Marlene Luzia Ml~;1 Lhfies , CO~l 11. ,.aos' de pro-
fi:;~ão. ' 
.' Dos menores que chegam to Institu~o Pr.drc Sever~no , " 
centro de triagem da Funaocm, 63,54% sao c:J rentes e .vem de 
(anr:lias muito pobres. "Dizemos que o ~rente é o mfr~ 
que ainda não cometeu uma infraç?~", ,e xpl!cã"1.1arlene , que 
-üfiEiaBfâ1rsl\C~s(1..ãDi vTsãõ·;Th7\p"olO téCnico. O percentual 
de rnenores abandon"dos é d~ 18%. Os outros lG,':ó% SlO Ó~ 
inftat:;res mcaminhados pelo Juizado de Menores e, segunào 
e psicóloga, logo procurados pela "família infratora". 

r.-" "Es&e menor não é um infrator solitário. Está dentro de 
lIr.\ corrrc:Jtro-;-q1fe'-nq,tô15 1nd?i'íiJjããlj\Jtl~ I !; IOUaç é'.O õe!r. 
:i;l;;)ãâ I!li:! filé.f.l:te.iiãosewtíiüêieoom aClddade 35 rcgm 
CO fiteiliãto, porque não tem interessc em ficar. Nem SUi 
ta.-nnia quer"isso. Na' maioria dos casos, da vem procur~-I(' e 
~az fcrçl\ pura tirá-lo daqui". - cont~ M:)rlene::. . ' , 

Uma instiluiç~o que luta para apagar a imaI;>:m .dll · 
"prisio para menorcs"', li Funabem mantém cinco escolas, só . . 
no Rio de Janeiro. Só uma delas, a OdyloCost3, (ilho, ~ para , 
• recuperação de menores infratores. Mas, no Instituto Paâre 

, S,everino, <> núm~ro de infratores reinCidentes é altíssimo. 
- Ele começa cometendo um pequeno furto na feira, . ' 

Da segunq:a vez é apanhado por', roubo, da terceira por 
intearar uma qundrilha. Depois ... '- e Marlene não conclui a ~ 
frase, sugerindo lima pro~ressio que va~,acabar no assalto e no 
hor:\icidio. ' I . ; . 

Lá fora eles não têm cOndiçôes de melhorar. Além disso; 
5;10 incitados p::1o próprio r;rup:> que os c:rca e se aproveita do 
fato d: serem menores. Os ndulto. conhecem a ,ninputab!! id~ 
de do$ menores e se r.proveitam dei; 'para cometer d!!Ui('~ .. '. 

,-Assim; às vcz;:s a culpl1 rccz.i. sobre o menor, quando, M'~ 
venió!de, ~I\l foi manipulwo - disse. : , ". ' " ' . .,4'\ ' 

, P,ara 8 polícia, também, não é fácil I~dar Com m~'noiesi 
Vm soldado da Polici:! Militar, de servIço sexta-fetra, no ' 
Centro da cidúde-. diz que "'dá um LllbcltS..o" - ,: I 

"Temo\; que acompanh:ir ,o menor como ' se fosse um 
fil~O. 1 rimeiro o bvamos ~ delegacia mllis próxima. l..áj"ele é 
identificado e, se ficar constata~o quc- é mesmo meno~, 
tr"nsferido para li DivisóÍo de Seguranç? e Proteção ao Menor 
(DSPM) e, de lá, plra ô\ Funabem. A gente não se livra dele 
ftçi1, 'n~o" - conta o policial." ,1 ..." i ' : ' 

, Queixa-se dã diIiculdade em' ideçtificar - ' ~'alguns sã? 
maiores do que eu" - e d~tcr o menor. A direção da PM, 
insti1li li n':o bater rio menor, mesm9 1ót ele reagir, o que 
t~mbém valz , :ef urido o :;uarda, 'para adultos. 

"M~.s ck:3 5;,0 p:;quenos, ágeis', às vezes mais es~rtos do 
. qHe os mai:; v'lnol. E nlguns sabem scr violentos. Agem em 

bandos, priocipalmente no Centro. E,: como sabem que . nã~_ 
s~ rão , :lUtU2dcs, nv~sam logo: Sf;a ta ~nor, Aleuns, usam ~ 
glletes'c f~c~s mai oe uns tempo. para cá é grtnde o numero i, 
de meliOfe:; com am1as de fogo" - conta o policial. ..A 

1'- ' Em 83, õl DSPM! registrou 7 mi\. 155 ocorrências em sua 
f área de atuaç:.:o no MuniCípio do Rio de janeiro - um 
~,llumcnto de 9'/% em relação 11 82. Dessas oconências, 'I mil ; 

J{j7 foram cie menores infratores atendidos pela Seção de· .
Prevenção c Diagnóstico da DSPM, onde foram plTar por , 
vários tipos d::. i!1fraçü>: homicídio (nove), roubos (177), 
furtes (546), pories de arma (47), uso ou tráfico de ~rogas 
(l~), por perambularem (114) 'e diversos (290). ' " 

Em in~io a ,núrr.cros e 3 muito! trabalho, a assistente '. 
social Antonicta Eulália Nogueira explica' que o perfil do 
menor atendido por &ua ~Ç20 não tem "nada de surpreen-
dente" . : ' . , : : I , . 

" 

, I 
~ELA rr:::!~-l~~ ~lil , 

: I 

----~----------~~ 
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rSebret:ariade Justiça procura 
~: 'casa para menores infratores 

., ' O Código de Menores fala em estàbelecliDento adequado; o 
\ 'Juizado e a Secretaria de Justiça do Estado preferem a 
: classificação casa de RgUraDÇa máxima. Mas todos concordam 

que o novo local previsto para abrigar menores infratores de 
'. alta periculosidade poderá ser considerado uma CUI de dettn-
~. Re.ivindicada há quatro anos pelo Juiz de Menor Antônio 

". Campos Neto, esta casa pode se tomar realidade a qualquer 
· . momento, conforme garantiu o Secretário Vivaldo BarbOsa, 
; . que já está procurando, entre oS imóveis do Estado, um que se 
I, ~nquadre nos padrões de segurança. 

. A ~ia é evitar o encaminhamento de menores aos 
presídios comuns, como acontece no Instituto Penitenciário 
Moniz 5OOrt, em BaQgu -.: que já chegou a reunir 80 menores 

I ' em apenas um dos seus 144 cubíOJlos . Assim, o Juiz Campos 
Neto justifirou a criação de uma casa apropriada - com verbas 
da SeaetMia de Promoção Social e da Fundação Estadual de 

. . Educação do Menor";" que poderá oferecer tratamento para 
, recuperação, além de trabalho profissionalizante, para os que 

são considerados, aos olhos da lei, agressivos, violentos e 
. perigosos. . . ' 
I ' _ Menores deste tipo náo podem conviver, num mesmo . 
, , . local, com os que estão em fase adiantada. de recuperação -
· &alientou o ReItor da UERJ, Charley Fayal, que faz parte da ' 
.\ - Comissão de Direitos Humanos do Estado e do ConseUlo de 
: M.enores que está estudando a criação da casa de detenção. 
.. .. ' Isolamento 
( . . Com capácidade para até 50 menores de alta periculosida-

de, a nova casa reunirá internos, encaminhados pelo juizado de 
Menores p'Sicólogos e pedadogos, em ambiente isolado e 
seguro, onde os menores serão tratados num período entre tres 
a !leis meses. De lá eles poderão ser eccaminhados para os 
cstabelf'.cimentos da Funabem ou, de acordo com o f,rfau de 
recuperação, para Il liberdade assistida. O Secretário Vivaldo 
Barbosa insisti~ em afirmar que a casa de segurança má:".ima 
será um local de tratamento e reeducação para o convívio social, 
flclmi.nistradl) pela FEEM. 

Mas a instala.çáo de uma C3S3 de detenção para menores já 
,. está encontrando resistência da Igreja. Incrédulo, Roberto José 

dos San os, secretário da Pastoral Penal e membro da P~toral 
do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro, teme uma nova 
roupagem repressiva e pede novas alternativas para o probJ.:-

I" • mas, que não s~ ja a internação. , 
· ~ .. - É a velha tendência institucional .1;-segregar os menO-
s n:t que incomodam a sociedade. Com isto não podemos 

(Oocordar - contestou Roberto J056, &alientando que o menor 
infrator e agressivo tem a mesma origem do menor abandona- . 

. do. Segundo ele, trata-5C de um ser embrutecido, desacredita-

. do, que MSUme uma postura violenta - não por natureza, mas 
por autodefesa. Quando chega a este ponto, é porque já foi 
muito maltratado pelo mundo. Contrário a qualquer tipo de 
internação que Il~ente é feita no Brasil, Roberto José acha 

. qut a casa de detenção será mais uma violência institucional 
, contra o menor. . . 
\ .'. Seja li como for, a Secretaria de Justiça está empenh3da 
. ' em enroatrar, entre os imóveis do Estado, um que se enquadre 
' ..... padrOes de segurança para a casa de detenção. A procura ., 

começou M alguns meses e conta com a participação do 
Departamento do Sistema Penitenciário (Desipe), Curadoria de 
Menores, Juizado de Menores e ~ própria Secretaria. Uma das 
casas desocup3da~ e que foi visitada por este ' grupo está 
localizada ao lado do presldio Vieira Ferreira Neto, em Niterói 
- considerada inadequada pela Curadoria, diante da proximi
dade do convívio com os internos adultos. 

Na opinião do Juiz Campos Neto, a casa ideal deverá ier 
ampla, com capacidade para salas de aula, oficinas de trabalho, 
enfermaria.e área livre. Das casas que foram visitadas att agora, 
nenhuma se enquadrou e exigem reformas muito caras, confor
me informou Vivaldo Barbosa, revelando que a intenção do 
Governo do Estado t instalar a casa de detenção ainda este ano, 
atendendo ao desejo do Juizado de Meilore~ 

CJUldidatos 
No momento em que o Governo achar o local ideal e 

.' formar toda a infra-estrutura básica, pelo menos 16 menores 
infratores da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor já são 
candidatos a o.."Upar uma das SO vagas. Segundo a presidente da 
Funabem, Terezinha Saraiva, atualmente í5 estão lotados na 
unidade de perrnanéncia João Luiz A1ve~, na Ilha do Governa
dor, e um na Odylo ~ta Filho, em Quintino, De acordo com a 
presidente, são menores infratores violentos e que são obriga
dos a passar, a maior parte do tempo, isolados dos demais, por 
agressões físicas aos funcionários e aos internos. 

Terezinha Saraiva t uma das vous fa\oráveis à criação de 
uma C<lSa de segurança máxima. Não só pela iniciativa do 
Estado de a~umir a guarda dos menores -"- deixando -a 
Funal>em cumprir o seu verdadeiro papel de. órgão normativo
mas também de separar os de alta periculosidade dos que estão 
em recuperação. A presidente da Fun2bem disse que está 
disposta a repassar recursos, material humano e assistência 
técnic.a para esta casa, 

Os últimos registros da Funabem dão conta de que o 
númelO de menores infratores vem crescendo a cada ano no 
Rio. Dos 5 mil 221 menores atendidos nas unidades oficiais da 
fundação, 18% são autores de infração penal. O Juiz Campos 
Neto também confirma esta tese. Só este ano, por exemplo, já 
passaram peio Juizado de Menores 1 mil 591 proCessos e a 
estimativa, até o final do ano, é atingir 3 mil, ao contrário de 
1983, quando foram registrados na capital 1 mil 893 casos. 

Sem condições de receber menores nas três unidades só 
para infratores, Terezinha Saraiva acha que chegou a hora dO 
Governo do Estado assumir a responsabilidade que não cabe à 
Funabem. Só no Instituto Padre Severino, na Ilha do Governa
dor - que faz a triagem dos menores infratores - existe uma 
sobrecarga de 200 meninos. Com capacidade para 250 internos, 
o centro de triagem abriga hoje 423 infratores. Todo este 
excesso gera desconforto, indisciplina e um incentivo I .mais 
para as fugas, garante a presidente da Funabem. 

Com as unidades da Funabem lotadas, OI juízcs de menor 
de todas as comarcas do Estado acabam transferindo para o. 
Instituto Penitenciário Moniz ~ I responsabilidade pela 
guarda. de menores infratores, de alta periculosidade ou não . 

- · LUCtLA DE BEAUREPAlRE 
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~'Some Day, 1'11 Cry My lEyes Out" 
A Calzfomia case prompts a new awareness 01 clzild molestation 

For decadcs she was known as the kind
)y "Miss Virginia ," who ran the best 

preschool in Manhattan Beach, Calif. 
Seven years ago the Chamber of Com
merce honored her for outstanding com
munity service. Now Virginia McMartin, 
g6, along wilh three members of her fam
üy, faces charges of child sexual abuse 
that place her at the cen ter of a momtrous 
conspiracy. 

hearing, but I wonder how a jury will be 
able to comprehend it ," said MaeFarlane, . 
35, who is director of the ehild-sexual
abuse diagnostic eenter at the Children's 
Institute International in Los Angelcs. 

Children said that rabbils, turtles and 
a horse were slaughtered in lheir presenee 
as a seare taetie to kecp them quiet. Ray
'mond Buekey, lhey 'suid, was particu!ar1y 
terrifying, lhreatening them and ocea-

O.K . and not O.K .," says Psyehotherapist 
Miriam Ingebritson of Minneapolis' 
Family Renewal Center. "When sexual 
abuse is built into the chiló's \ife, he 
doesn't know what lO report." 

The Manhattan Deaeh case is merely 
the best-publicized of a eurrent batch of 
ehild-sex offenses. Among lhe others: 
~ A leen-age supervisor ar Donna's pay 
Care Center in Greer, S.c., pleaded guilty 
to charges' of sexually abusing seven boys 

: a nd girls ages two lo eleven. 
~ A Minnesota family, including parents '. 
and grandparents, were convicted in 1.981 
.anO 1982 'of molesting their own children 
and olhers. 

D~1e!:ldellts Virginla McMartin, Raymond Buckey and Peggy Budwy In a Los Angeles courtroom: threats, a fiare gun and a ~Iaughtered horse 

The district attorney says that as 
manyas 125 children. some a~ung as 
two, were r ãpca:-Sci:2ffii7Cáand Other. 
Wi's'eTeXuãTly'aSüSed ~u~st ten 
>,eahs~mê-McMáitjn Sehool. lndlc tea 
Wlt, eManin were her daugh ter, Peggy 
McMartin Buckey, 57; two grandehil
dren, Pcggy Ann, 28 , and Raymond. 25; 
and three MeMartin teaehers, Beuy Rai
dor, 64, Dabette Spitler. 36, and Ma ry 
Ann Jackson. 56. Raidor and Spitler en
tered nOl-guillY pleas. Thc resl a re duc lo 
plead this v.eek. 

Last Sep.cmber Raymond Buckey 
was arrested for molesting one child in 
'Manhatta n Eeach. Poiiee assured parents 
lhat there was "no detrimental informa
tioo coneerning the operalion of lhe 
school." DUl when a few parents asked 
questions about lhe school. the frightened 
children reluct:lntly dolcd OUl dctai Is. 
Ta!king thróugh hand-held puppcts to 
Kee MacFarlane, a ehild-sex-abuse ex
pert, the youngsleI:s spoke aboul ·red liq
uids and pink pills thal made them sleepy; 
of guns, threals and bondage; of teaehers 

"probing them wit.h fingers and ehildren 
being asked to ' do lhe samc to teachers. 
"After .ix monlhs 1 can acccpl .what I'm 

44 

sional1y setting fire to .bushes wi lh a fiare 
gun and bragging, "r ean do lhat lo any 
house in Manh' ttan Beaeh. " 

With a videotape rolling to reeord the 
stories, MaeFarlane used anulorniea-lIy 
correet dolls to draw out the detuils from 
the children. Two girls: independently, 
reaehed for a pieee of string, then bound 
and gagged an undraped doll. Said the fa
ther of one: "Tha t's how we knew our 
daughter had been tied up naked." The 
falher , a law-enforcement offieia!. has 
been slmggling to control hirnself, but 
says, "Some day I may focus on whal's 

. been done to my little girl and l'll end up 
in a corner, crying rny ey!!S oul." 

H ow eould it happen? And how could it 
have gone on for so long a time? "Ter

ror," says one parent. "and one of the 
componenls of terror is guilt. The kids 
blocked this stufl' oul of their minds. Psy
ehologieally, it was lhe only way they . 
eould dea l with it. " Parents were too t rust
ing, assuming that separation anxiety was 
lhe reason their ehildren cried when 
dropped ofT a t school. The children were 
turned into si lent aecornpliees. "Li lte 
childrcn have no way of knowing what is 

~ A Mexiean girl in Chicago. age ten. 
gave binh to a 6"lb. 4-oz. baby. Her uncle 
and the son of her babysitter were arrest
ed in the case. 
~ Mark and Karen Molasky, an upper
middle-class eouple in a St. Louis suburb. 
were convieted in 198 1 of raping and sod
omizing a three-yea r-old boy. 

lt is only now beginning to dawn on 
ma ny authorities that the sexual a buse of 
children has beeome a major social probo. 
lem. Aceurale slatisties are hard to come 
by, but in a survey of 930 women in San 
Francisco, 38% of the group said they had 
been sexually abused by age 18, and 28% 
by age 14. I n a study of 521 Baston-area 
families, nearly 10% said their own ehil
dren had been vietims of sex abuse or at
tempted abuse. SlIrveys show that ooly 
one out of every tive or six vietims is 
abuscd by a total slranger. Most are 
preycd upon by their father. stepfathe r, 
mother's boyfriend or some kind of youth 
counsclor. 

Incest usually involves a weak, isolat
ed father. In the incestuous family, lhe 
mOlhe r has often deserted the falher sexu
ally and the child emotionally. When a 
slepfather or boyfriend enters the home, a 
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daughter ean :be partieularly vulnerable. · 
One study shoWs that stepfathers are five . 
times as likely as natural fathers to molest 
a daughter; girls \vith stepfathers are tive 
times as likely to submit lo a friend of lhe 
parenta'. 

. One reason that lhe figures for ehild 
. molestation by strangers are 50 mueh 
lowcr is lhat many pedophiles are palient 
enough to joio youth groups to bcfriend 
potential vietims. The usual eycle is to 
build up trust, then violate it. "That's the 
way it always works," says Houston Po
lice Sergeant Paul Lindsey. "They ofTer 
lhe ehild a plaee of refuge, lhen progress 
to sexual involvemcnt." 

Authorities generalJy advise parents 
to spare a sexuaUy abused child the or
desl of a trial, since lhe chances of con
viclion are smaU. AIl too often, neighOOrs 
will troop lo the stand to praise the ac
eused. A defense psychiatrist . may per
suade the jury to dismiss lhe çhild's story 
as fanlasy. And lhe defellse altorney ean 
easily intimidate lhe young witness. Mis
guided judges play a part too. J n Georgia, 
one jurisl dismissed a case when a clúld 
said that the defendant had molested her 
"millions of times," on the ground that 
the hyperbole had discredited aU the 
y~ter's testimony. 

In 1980 Ventura County Deputy Dis
triet Altorney lrv Prager estimated that 
95% of thase arrested in CalifQrnja on . 
child-sex charges neve r spend a day in 
prisc.n . l n approximatcly 30,000 incidents 
ofchild molel)tation in 1979, only 162 of
fend.crs ,vere seot to prison or a state 

'mental hospital. Therapy rarely works 
because the predatory behavior of the 
molester may become as ri gidly strue
turcd as an addiction . Pedophiles are of
ten better at impressing compassiona te 

MólcFariaile's puppets helped vlctims talk 

therapists and slate-hospital officials 
lhan at changing their ways. In 1978 a 
chronic child molester, Theodore Frank, 
who had becn a rrested on 17 child-sex 
charges in 20 years, was released from 
Calífornia's Atascadero Slate Hospital 
beca use officials believed that his molest
ing days were over. Six weeks later he 
brutally rapcd and killed Aroy Sue SeiLZ, 
2V7, and he is now on death row ·in San 
Quentin. 

D arent groups havc' spnmg up to moni
U- -tor such dismal performance by 
courts and hospitais. Conccrned Citizens 
for Stronger Legislat ion Aga insl Molest
ers (SLA M), founded in 19lW by Amy Sue 
Seitz's grandrnother , pushes fo( stronger 
la ws ·andlonger sentences. SlAM mem~ 

bers show up in court for ehild-sex cases. 
. Their presence, judges know, may lead to 
stories in the newspapers if a molester is 
giveo a slap-on-the-wrist sentenee. 

. Several prcventive programs to alert 
children to the dangers of molesters are 
under way (see box), and there may be de
mands for the statc to monitor day-care . 
and youth programs to comb out the pe
dophiles drawn to such employment. Par
·ents, however, must shoulder the princi
pal burdcn in safeguarding their young. If 
there are offenders in the family circle. 
relatives should press for therapy. Thcy 
would also do well to check lhoroughly 
beforc turning their children over to a 
day-care center, scout leader or youth 
athlctic programo And auth<;>rities say to 
watch carefully for danger signs in chiJ· 
drcn: unusual Cear or crying, bcd-wetting. 
frequent masturbation, and refusal to 
communicate with parents. 

for victims, the long-term damagc 
can be severe. Ma ny molested chi ldren 
act out their angcr and fru strati011 by be· 
coming child moleste rs thcmselvcs in lat
cr life. One hallma rk of c hildhood sexual 
abuse is a lifelong ina bility to trust or 
achieve intimacy of any kind . 

Researchers are not sure whether sta
tiSlics on child molcstation are clim bing 
beca use there is more abuse or sim ply 
more reporting of incidents. One reli" blc 
cxpect...'ltion, howcver, is thm in an age of 
se 'ual freedom , more people will act on 
forbidden urges . "Our wciety has becomc 
morc lax aOOul kinky sex." says Pa trick 
Bell, assistanl commonweal lh altorney 
for Richmond. Va. "1 lhink people who 
have re pressed this in lhe past may no\',' 
feel therc is less dangc r. " -By)ohnLco. 

. Ileported by Melissa Ludtke/Lo5 Angeles, ",ith -
otlltl rbureau5 

__ L-__ ~ ____ ______________________ ~ ______________________________ __ 

1f pets, a girl duck and a boy lion. The puppets encourage chij
dren to "teli a tmsted adult" whenever they have been 
touchcd in a peculiar way . 

. .; ~ pider-Man. TV's Lindsay Wagner, a duck puppet and a Hallds-Dff Bili is lhe brainchild of L10yd Martin, 42, an 
ex- poli.:cman who headed the sexually-exploited-ehild unit 
of the Los Angeies police department. U sing the voice of a 

., ~:;; cha l'íICter knowt1 as H ands-Off llill are all recent ~on
., . scoipts in lhe campaign to prevent lhe sexua l abuse of chil
, . dreno Their basic message: some l<.inds 
., 'of tmlching are \\Tüng, and the child al-: ~.' . ""'Y!l hpsthe ríght to say 5\."). 
" 1 . T he 16-p2lge c,om k book Spidú-

, .: . ,Man IUfd P01ver Fack was produced by 
the. National Committee for Prevention 
ofChild Abu.~ wifh ti" : cooperaüon of 
M1U-"t;1 Comic!. Lind~y Wagncr is one 
ofthe pe rformers in TOllch, a 32-minute 

smaU boy, Bill talks to cruldren 00 a 30-
~:;" '.. . rr 'J' "1 '''".''if-r minute audio tape constrllctcd in the 
I>:;r;:. r ' .. ., ~ . '" form of a radio show. The lape, a long :". ~.?~~~-. '/.~~, . ~.', '." ~ ; :: ~ r.;::f : '~ l ~ ~l .• c7·." ~ . • . _" :.', . I ' ! I~. with a workbook. is sold for home use. 

} - \ ;'/ . ' I!i ~),I·· -x ·,v.j1(, '1. J! There are "station breaks," whi!e the 

,. f11 m t ,· te SnOW!l on M inneapo1is televi
: .. ,ioa May 1. Touch, whíeh MS been per-

fOf'r.u:d Illl tionaJly as a · play for four 
-. ·i yeat'll, lS tte creation or tbe Minncapol is 
t·. J.lbúcn Theatcr , a r,roup that special
~ , . ue..t , in dramas nOOut clúld abu.'iC. 

, . -;r~\:;~r "._- ;W~~~·· · . '1 ~~5'lj young listeners fiU out workbook exer
, .:,) ' : . .1,' .;, ;:- ~~:à .... -,; .... ~ , cises, and scripted phone-in voiees 01' 
1ft. y~\ .' r;';~:íiJ ) .• " -íf: ~\ . i ' : ; • . '.; chiidren who talk to Bi 11 about t1tcir ex-
/·!/.t·:.t'~ "d'~' f. ~ ... :.;;.:,:,:.; periences. Those who complete the 
.. ~J:;.J.. l . Ilir 1~ . I ,', j . workbook can gct a certifieate that . 

: ~ Ji ~:.~,.f ;:~:'/~ - ' . ~ says, "This special person has permis-
·" l I -_.,_~ .~ ,. _. -,,' sion to say no to uncomfortable touen-

.. , :." ~~~ ~ , ~ .. ing and wiU tell." 
~~ ':.,J kw Ali of Bill 's materiaIs are base<! on 

L."_~ ________ -______________________ .J lhe eommon finding lhat most would-
Amol1E it.'i Glci ts are atories aOOut a 

• .. . . ba(YNrttcr ",ho tricks a child into d iB-
Martln anel puplls dlscu .. WOIidJook be abuscrs baek off quickly if a eh ild is

. ! r~1c:.ng a nd II (ruiU who fondles his granddaughter. . 
t ··· ' ., ·WllZ-1V, NEC's Booton affiliale. showed a half-hour pro-

, ; :' ," ..•. ,,:,. . . 
·. ~tN"F~rq _~ L&lM' 

sues a firm no. Dne parent told Martin 
lhat her fiv~year-old, a fan of Hands-Off Bill, said no to a 
baby-sitter who was Lrying to molest her. The child, added 
the mother, theÍl showed the workbook to lhe baby-sitter, 
who rcad iland went for lherapy. 

I.

" -eram laJil wee" c.alled This &crel Should Be Told, fe.aturing 
' :., .. Therapist-VentriJoquist SUsan Linn and her two star pup-

----~-----------------------------------------------------~-------------
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:: Escândalo . das · crccllcs 
• 

~ amerIcanas se alastra 
:. ' .' Non Iorque - Pelo menos 35 criança~ de três 

tRChes de Nova Iorque, a partir de três anos de 
idade, foram vítimas de repetidas investidas sexuais 
DOS tlltimos seis meses e o escândalo já se estendeu 
10 Estado vizinho de Nova Jérsei, onde dois profes
sores de uma creche foram presos quarta-feira por 

I terem mantido relações com crianças. enquanto se ' 
suspeita que houve violência sexual contra menores 
em pelo menos mais sete escolas e creches do 
Estado. 

O problema da violência sexual contra crian
ças; qúe veio à tona no inicio do ano com o episódi<Y 

· da escola Mc Martin, na Califórnia, onde um grupo 
· '. de 300 crianças sofreu agressões sexuais durante um 

período superior a \O anos, está ganha'ndo os 
; .. contornos de um problema nacional nos Estãdos 
;' Unidos. No Senado, quarta-feira, numa Comissão 
· ,,: sobre pornografia, informou-se que dezenas de 
, . milhares de adultos americanos mantêm contatos 
. ' sexuais com crianças todos os anos ' e durante as 

audiências chegou a ser mostrado o livro Como Ter 
Sexo rom Crianças, vendido em livrarias comuns 
DOS EUA. 

Tamanho e peso 
f ~ ,ti O livro, exibido por um agente do FBI, 

Kenneth Lanning, e por uma deputada, Joan SpCc-
• I . 'tor, ensina com detalhes como ir a um p!ay-ground 

t t e estabelecer contalo com uma criança; como 
arranjar um trabalho de baby sitter e maneiras de 

1: manter contato sexual mesmo levando em conta a 
," diferença de tamanho e peso entre o adulto e a 
I criança. 
!" 1 - Quando se entra numa livraria e se compra 

. u.m livro destes., parece que não há nada de w 'arlo 
~m fazer sexo com meninos e meninas - observou 

r a deputada. 
t ' Na última semana não passou um dia sem que 

jornais americanos, do sisudo The New York Times 
" ao sensacionalista New York Post , deixassem de 
" mostrar no\'os casos de violência ou acompanhar a 

evolução das investigações dos abusos nas creches 
de Nova Iorque. 

Umil estatística, divulgada no início da semana 
; e feita entre 930 mulheres escolhidas ao acaso em 
. São Francisco, mostrou que 28% delas sofreram 

alguma forma de abuso sexual antes 005 14 an05. 
, Segundo a autora da pesquisa, Diana Russel, pro

fessora de sociologia do Mills College, "o problema' 
:. da violência sexual coritra crianças é 'muito mais 
t 'amplo do que se pensa nos EUA". ' 
, Apenas 8% d05 casos foram levados ao conhe-
cimento da pesquisa e a maioria da5 meninas foi 

" Vítima de ataques sexuais por parte de padrastos. 
, Eft129% dos casos o agressor era parente e em 80% 

dos casos conhecido da criança, sendo que em 
apenas 11 % dos episódios o violador era um 
desconhecido. 

Ponta do "iceberg" 
O escindalo de Nova Iorque começou na 

• lemana passada quando três professores da creche 

Praça, no BroM, um subúrbio pobre de Nova 
Iorque, foram acusados de ter mantido relaçóes 
sexuais com pelo menos 30 crianças. O tipo de 
acusação varia, indo até a sodomia. e as crianças 
eram ameaçadas de'represália se falassem em casa. 

Mas a história veio à tona e a creche. que 
pertence à Administração de Recursos Humanos de 
Nova Iorque, atend~ndo crianças pobres, teve de 
ser protegida pela polícia para evitar a ira de pais e 
populares. O promotor Mario Merola, do BroM, 
começou a investigar os casos que - segundo ele ~ 
"são apenas a ponta de um iceberg", mas logo 
acusou a direção da Administração de Rccur~os 
Humanos, que é da Prefeitura de Nova Iorque , de 
obstruir sua investigação, Quarta·feira, o diretor da 
Administração, James Krauskopf, renunciou ao 
cargo enquanto o Governo do Estado de Nova 
Iorque entrava nas investigações. 

Desde que a história começO!l, novos casos 
, surgem todos os dias. Num deles , o envolvido é um 
, pastor metodista,' Nataniel Thomas Gnidy, de 48 

anos, acusado de molestar seis crianças de três a 
quatro anos DOS últimos seis meses. Ao ser preso" o 
pastor te\'e de ser protegido pela polícia para evitar 
a ira dos vizinhos, que picharam os muros de sua 
casa com inscrições corno "falso ministro" e 
"currador dé crianÇ<ls". · ._- ,'-' .. , ' ' 

"O Incrível Hulk" 
Grady, que tinha sido capelão da polícia 

durante 16 anos, era conhecido pelas crianças do 
Centro Comunitário de Tremont - também no 
Bronx e também da Prefeitura - apenas cermo. O 
Fantasma., O Assaltante ou O Incrivel Hulk, As 
crianças eram proibidas, sob pena de castigo, de se 
dirigir a ele pelo nome. Quarta-feira ;. outro suspei
to, desta ve'Z da creche da Avenida Washington, 
também no Bronx, foi preso acusado de sodomizar 
e espancar um menino de três anos, que está 
internado num hospital. O acusado. Reginal Sulli- . 
van. de 23 anos, era encarregado da manutenção da 
creche e foi remanejado para cuidar das crianças. 

O mais grave nesse caso é que há um mês a 
mãe 1io; menino procurou a diretora do Centro, 
'Velelh UndelWood, e acusou Sullivan 'de ter feito 
algo emanho com seu filho. A diretora do Centro 
prometrv verificar, mas nada fez até que o menino 
acabou srndo espancado. Agora, os pais do menor 
estáo processando a Prefeitura e exigindo uma 
indenização de 10 milhões de dólares. Nas próximas 
semanas certamente aparecerão novos casos e o 
Governador de Nova Iorque, Mario Cuomo, san
cionoa.1lIlla lei permitindo às crianças depor através 
de ciro1itos fechados de 'IV nos julgamento, de 
crimes sexuais. ' 

Esse procedimento já está sendo usado na 
Calif.6m.ia, . onde o julgamento de Virginia Mac 
MartÍD e dos demais acusados de violência contra 
cria~ no jardim de infância que mantinham em 
.Maliauan Bcach, próximo a Los Angeles, ainda 
está aa fase preliminar. 

FRITZ UTZERI 
~ 
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Acusado§ da mOJtte 
de 'menino em ritual 
Ge 

o • 1:-:1 <l, 

magIa v ao a JlJ1fU 
Quase cinco anos depois I:1AGIA NEGR~ . 

da morte do menino Antô- Juninho foi ~eqOestrado a 
nio Carlos Vieira Júnior, o 7 de'outubro de 1979 quando 
Juninho, de dois anos, du- foi com a mãe e irmãos fa-
rante um ritual de magia zer um piquenique na Fa-
negra na Fazenda Bom Va- zenda Bom Vale. No dia lO, ' 

. le, em Cantagalo, tres acu- o menino foi morto durante 
5~dos de participação no um ritual de ma'gia negl'a 
crime - Maria da Concei· encomendado por Moacir 
ç~o Pereira Pontes, Waldir Valente, dono da fazend:l, 

. de Souza Vma, o Valdirc· segundo o depoimento de. 
De, 'c Alfredo Ferreira de Valdirece, o qual, por or-
Oliveira - serão julgado dem de Moacir Valente e 
quinta-feira, às 13h, no Tri- do macumbeiro Ajuicaba 
bunal do Júri de Niterói. O Coutinho _ que morreu há 
processo foi desaforado de dois anos na prisão _ . 
C"ntagalo por falta de con· sangrou Juninho e colocou I 

dições de segurança no Mu- o sangue num alguidal' pól. 
nicípio. . ra o ritual. 

O Júri será presidido pc- O corpo de JUlliuho foi co-
li! Juiza Maria Helena Pc- locndo num saco plástico e . 
lcgrinetti e na promotoria abandonado próximo ao I 

atuará Eleio Vazo A acusa- açúde da fazenda, onde foi \ 
.. - .-, ·ção se baseará na confissão encontrado no dia 17. Os pe-

feita por Maria da Concei- ritos constataram que ná-º-
ção c Valdirene na Delega- havia qualguer ~i.nal _d.e...:. 
eia de Nova Friburgo. A de- Sãngueiiõcad-áv~J . ' 
lesa arrolou 13 testemu- - -Nocrra-dõ ~ncontro do 
nhas c é possível que o jul. corpo do menino, morado-
g:lmento - adiado várias res de Cantagalo - revol-
vezes - delnore cerca de tados com o crime - !in-
30 horas, Os acusados estão charam e atearam fogo nos 
sujeitos a penas de até c:em corpos do fazendeiro Moa-
nrlos de prisão. O processo cir Valente e do seu empre· 
tem seis volumes e quase gado, Anézio Ferreira, o 
roi) folhas . Fiote, 
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Viz~nhos ~entam linch!lr~~ " . .~ . . .. ,.;). ~ 
casa, que /!"ortufou , co~-"J;;., 

fogo ti) fiIJiO " de ':3. anos :. :"?;; 
I , 

Revoltados com os mau5-tratos comelidos por Maria da 
Penha Picoli contra o filho, Eduardo,!e temendo que ela e'o 
marido fossem se mudar para "evitar a punil;::o" , os vizinhos , 
do casill resolveram agredi-los antes mesmo da chegada d:l , 
Policia Militar, cham.:da por Djanira Fernandes Rodrigues . . 
Maria da Penha, há 15 dias, tentou castrar o filllo, de três 
anos, porque ele urinou na cama; mais tarde queimou-lhe o 

' ânus com um isqueiro. i . .. , 
. Seguado o marido, Manoel f-odrigues da Silvll - qUi: t . 

[ 

vi~ia - li mulher "~~~P!!: fi~~,,:a 1'le'!y~~~_~E)._~. r~~~~!!5..a.J! :!. 
lua c ;\wedJ.:1J~::ssl):lS " lenão porillversas vezes se IIldlSpo:ilO 
~õiTlõs ll1ón:ao~sOobl! i rro, no l'arque Flexal, em Guapimi
rim. Preocupaoo com isto e com a ~i\'a~~~nstrada oor ,~l'k 
~~J~~.--.Çl U!!!d,! .. ~in~~Jrp0<la" resolveu procu rar 
diversos celllf{\$ cspírit;:s, ãlém de médicos e conselheiro, 
espirituais. O ódio contra a criança continuou até que ela _ 
segundo ele - foi diagnt\sticada, no Centro Espírita Zé u:w 
Ah:t:MJ, como pol1adora d~ cm:or.!o (tomada de espíritos 
malign()s). ~ .. 

. M~1dsm~ I " " -: ,. 
Após as torturas cont ra a criança, Maria da Penha foi 

curJda p.!lo rezador e, segundo o próprio marido, melhorou 
muito porque, além de ter feito curativos na criança, ces-"llveu 
interná- I~ no Hospital de M:\gé, onde Eduardo está e~ e~tado 
grave. Iam-se mudar, a conselho do próprio 1k d:u AJ;n~, 
mas os vizinhos, que ludo sabiam e até então não se haviam 
manifeslado, resolveram denunciá-los à polícia. Só que mui
tos , exaltados, preferiram agredir o casal, que só não (oi 
linchado porque a Polícia Militar chegou a tempo. 

Na tlelcgacia de Milgé, Maria da Pefllta e Eduardo foram 
autuados por maus-tralos, tortura, Maria úa Penha, arrepen
dilla, dizia aptnas Que Queria ver o filho "curado c bertt d~ 
saúde", . ' . ' :;'; • .. . 

. . l . . '- . . . . :.... . .. _-
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Çrianças da F eem sofrem ,. 

niaus-tratos e violências 
~ .. , c.rcl de 80 crtan~u ~a Fundaçlo Esta· . 

du.1 de Educaçlo ao Menor (Feem), lo· 
.' lenI.du ao Lar Tere,. Cristina e DO Ins· 

~ . Ututo Thomas Alva Edison, no Mtier, 
,'m lorrendo maus tratos e viol'ncias se· 

.. ' . alIJ. A denúncia foi feita ontem pela DI· 

.,. retora da Escola ~Iunicipal Professor Au· 
.. lUto Paulino Filho, Rosa llaria Batista 

Um • . Ela acredita que esst fato seja res· 
, ' .. JIOIIdvel pelo baixo rendimento escolar, 
~ . pel. I,ressivid.de, por açOes de Vloda· 
', ' lIsmo de algumas crianças e pelo isola· 
t. mtoto delas dentro dassalas de aula. 
, . 10sa Maria disse que as crianças che· 
C, 11m diariamente a escola sujas. com der· 

1 m.toses, ferimentos diversos , piolho, saro 
Dl. Dluitas apresentam sintomas de n · 
qlllUsmo. InCormou que entrou em conta· 

'. to eom o posto de saúde e os fun d onarios 
I. . ,~,,~r!,m •• tjlon"'~r Ac ,.rian~u \hc . • 11'. 

!: . I1IDdO ela, os dirigentes dos dois orlana· 
· tol recusam·se a procurar entender.se 

, com. Escola Municipal Prefessor Augus· 
• . to PlUliao Fiiitu para, ptio monus, tentar 

· ;. aIDlmluros proble mas dessesalunos. 
.. Informou também I diretora que as 
: crlan~u cht •• w • permanec ... três i 
' . quatro .nos na mesma série e, quando ai· 
, ' Clnç.m • Idade de l( anos, 510 transCeri· 

du pari outras escolas:até que o ciclo se 
.' cODclul e atinjam a maioridade, seDdo 

enUo liberadas pela Feem. 
De .cordo com. diretora, o problema 

ocorre bi mais de dez .aos e há pelo me· 

aOI ciaco .nós as profeuorll vim deaun. 
ci.Ddo o fato no Coaselho de Classe, junto 
.0 U~ DEC (Distrito de Educaçlo e Cul. 
tura). Somente alguns meses .trls, disse 
Rosa Maria, o Educandtrlo Teresa Cristi· 
DI enviou orientadoras e assistentes so· 
clais t escola, para tomar conhecimen to 
dos fatos, mas os problemas continuam. 

- Nlo somos hero1D1S e 010 sabemol, 
em alguns momentos, como lidar com as 
criaDças. Pua mim, elas deveriam rece· 
ber, além de educa~10, orieDta~lo psico. 
lógica, j' que 110 muito traum atiudas, 
em conseqOéncia do abandoDO far:liliu e 
de repressões sofriáu nessal instituiçOes 
- disse a diretora. 

Para as prnfessora~ Nelcl da Rocha, Só· 
ala Ferreira, Maria Helen. Moreira e 
NaDei Areias, as criaDças deveriam rece· 
b~r ('I)nc~!'f\t~ f)rilllnta,=,in d ... ul",'.n'PI 
soelais e deveria . tambem, haver integra. 
çl0 entre as escolas c as instituiçOes, com 
professoras preparadas . 

A Escoll M ur.icipd i' roféssor A u~u5tú 
Paulino Filho tem 1.233 aluaos em dois 
turnos, DO Primeiro Grau. Destes, U sáo 
dos dois urlanatus. A Diretora RüS i :,: i· 
ril disse qUt a escola atende a crianÇls 
desde os cinco ate os 14 anos de idade. 
Além da Escola Professor Paulino Filho, 
também as Escolas Municipais Isabel 
Mendes, Bento Ribeiro e Centro Comuni· 
tário recebem crianças doi dois orfaoa· 
tos. 

-?t· :'. " l 
I ' '' ' I '' , 
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.. ' Diretora de Instituto 
nega qualquer sevícia 

.~ 

I 
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A Diretora do lostltuto Tbomas Alva 
· , Edison, Arlcf Slmico Lichtenfels, des· 

meDUu que as 130 crianças ali intornadas 
· lalram qualq"er viole"-cil ! i ,;e! C~ s~· 

nal. e afirmou que se iuo ocorresse ela 
· acabaria sabendo. Segundo ela, duas as· 
-: .Isteotes sociais da r.em e ôo Juizado de 

Menores fa zem entrevistas em grupo, 
fom IS crianças, três vezes por sem ana. 
. _ Nlo tenho motivos pua maltratar as 
crlaDças. Todas 510 muito dóceis e caso 

- ocorresse Ilgum tipo de mau·trato acre· 
dito que um dos meus funcioa~rio5 me Ca· 
laril. 

: Aracy Samlco, multo nervosa, recebeu 
' . a reportagem na ent.ada do or!",to e só 

a custo concordou em mostrH todo o cole· 
,. 110 - com camas arrumadas, consultório 

lI\édlco, roupas em ordem, pátio varrido. 
Os dois Inspetores acusados, Franklln e 

Edson, se cootrad isseram. Franklin disse 
que Ilgumas vezes as criaoças apan~am, 
ficam de castigo ao pálio e já soube ~e ca· 

I .OS leluai! entre os menores e os maio· 
ruo Mas afirmou Que isso é multo nor· 
mil, pari logo em seguida desmentir tu· 
do. Edson dISse Que a~o gostar., que 

. acontecessem coisas que ocorreram no 
;I NU tempo - yiolenclas sexuaÍJ e fisicas . 

. Ambos foram criados DO orfaDato. I 

A diretora disse que dirige o estabeleci· 
meato hi 15 anos e nunca ocorreu oada 
ali , alegaado que os fe:lmeDtos das erilo,. 
ças resultavam de brigas eDtre ela,. En· 
quaato mostrava o orfanato, Ar,cf Sami. 
co pediu a um funcioaário que eD!nZSe 
em contato com o Juizado d. Menores. 
Depois pediu '05 rep6rteres para agau· 
darem mais um pouco porque Paulo Heo· 
riQue da Cruz, do Juiz ado de Meno<es, 
,ostaria de dar uma entrevista. 

No Lar Teresa Cristina, a seereUrla 
Marl. Salde reeebeu a report •• em no 
portl0, alegando não ser permitida a en· 
trada de estranhos sem o coasentlmento 
da Diretor. Marileae Silva Oli"eira, Que 
nlo utlva. . 

Maria Salete informou que I DaVI dire· 
çSo assumiu em junho e que late, era 
bem pior. Ela negou as acusações das 
professoras da Escola Muaicipal Pro!es· 
sor Augusto Pauli"o Fliho Que. DO seu en· 
teDc!er, discrim inam as crianças dos orCa. 
natos. As IH crianças do Lar Tereu Cris · 
tina. de idades entre 6 e 14 aDOS, recebem 
orieotaç;\o de assistentes socills da Feem 
e doJuiudo de Menor ... 

· '. 
\ :.. .: 

. , ~ .:. -i 

. , ; .. Juiz de Menores manda 
.: investigar. Mas não c~ê 

OJuu de Menores, Antõnio Campos Ne· 
to, nlo acredita Das denuncias, já que pa· 
ra cada unidade da reem há uma che!ia 
de Inspeç~o de obras assistencia is. O che· 
fe Paulo Henrique da Cruz atende aos dois 
orfaDltos e constantemente Caz relatórios 
IObre o que ocorre nu duas instituições. 

O Juiz Campos Neto disse Que vai vcri· 
acar • procedéncia das deaunci.s e 

· ' Idlaatou que em um daqueles esta~e lecl· 
~ ::~eDtos, o Lar Teresa CtistI:la, I dlreçl0 

foi mudada no aDO passado devido i 'fatos 
semelhantes. i , 

Também o Presidente da Feem, Sebu· 
tilo Josê Florentino, aCirmou que vai 
mandar apurar as deouncias. Mu Iam· 
bem uclar.ceu que n10 acredita na ocor· 
rencia de violências, uma vez que dois iS· 
sistentes sociais fiscalizam semanalmen· 
te Iqueles estabelecimutol e fuem rela· 
t6riol. 

• t 

; .. " ,:.\",.:-. Internos falam pouco e 
.0;:: :.·· .. •· · confirmam as acusações 

SUfnclo e submlsdo pueeem ser as 
f6rmulas encontradas peios internos do 
Instituto Thomas Alva Ed ison e do Lar 
Tlresa Cristina para sobreviver às vil)
Vacll' f!sicas e sexuais IplicaJas nesses 
ntabeledmentos. Somente após alaumas 
botai de conversa e persu.uão a.s crian
CI. ruolv~m filIar sobre o assunto, mes
lIlo.ulm ressabiadu: 

- Eles (ns inspetoru e os meaino, 
m.lores) b.tem de chinelo e p.u na ~ente 
• dlo lotas nas (:05l31 t no eSlÔma'lo . Eu 
I' tultr •• vezes para a casa da minha 
111.1. e vou continuar fU~lndo. porque njo 
.o.to do orfanato. Os meninas m.doru 
lambém 010 ru ins porque qu"e tod. n'oi· 
.. aol assust.m e DOS ~broiam I fIZer 

:'utlfnclu". - J ., 12 lanos, lete doa quai. 
DO tar Teresa Crlstio • . 

- Os lupetores Edson e "rankl~ DOS 
batem muito. A noite, eles uum masca· 
ras pua nos assl.!sur e .no. obriJ{ .. m • 
dormir com o rosto coberto. mesmo no ve· 
rio. - loI .. tO .00s:'cRrlnslituto Thom .. 
Alva Edison. 

- Gosto muito do Instituto. A diretora e 
boi e diz sempre pua eu M'reduradoe fa · 
tar bem do Instituto. Ele. sempre m. tra· 
tiram bfm . nunta apanhei e nunca lh·. 
problemas com OJ maiore$. (inç;u I 

Deu. "xiste o Instiluto. porque tU \010550 
vir I ser .h(u~m . - E .• 12 lDOa. do J:QSl1lU 

lO lhamas Ah" EdiJoll. 
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