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Dispõe  sobre  a  obr igator iedade  dos
estabelecimentos  Estaduais  e  Particulares  de
Ensino  comunicar  aos  órgãos  de  Proteção  à
Cr i ança  e  ao  Ado le scen te  casos  de
automutilação  que  surgirem  em  suas
dependências  escolares  e  dá  outras
providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       Art.1º Ficam os estabelecimentos Estaduais, Municipais e Particulares de Ensino, no âmbito do Estado
de Mato Grosso obrigado a comunicarem aos Órgãos de Proteção à Criança e ao Adolescente, casos de
automutilação quando identificáveis em suas dependências.

Parágrafo Único: Para fins de cumprimento do art. 1º, são considerados órgãos deProteção à Criança e ao
Adolescente:

I -Conselho Tutelar do respectivo Município;

II - Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – DEDICA ou Delegacia
Especializada de Infância e Juventude;

III- Promotoria de Justiça do respectivo Município.

Parágrafo Único: Nos Municípios que não possuem a Delegacia Especializada, conforme prevista no inciso
II, será considerada órgão de proteção a Delegacia de Policiada localidade.

Art. 2º Em caso de descumprimento do disposto no art. 1º, o estabelecimento educacional responsável
incorrerá nas seguintes penalidades:

I – advertência, quando do primeiro descumprimento;

II – multa, a partir do segundo descumprimento.
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Parágrafo Único: A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada entre 100 (cem) a 500 (quinhentas)
UPF/MT, a depender do porte doestabelecimento e das circunstâncias da infração, tendo seu valor
duplicadoa partir do 3º (terceiro) descumprimento.

Art. 3º Os valores arrecadados com a multa descrita no inciso II do art.2º desta Lei serão destinados ao
Fundo da Infância e Adolescência - FIA, criado pela Lei nº 5.982, de 13 de maio de 1992.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei de acordo com o disposto no art. 38-A da
Constituição Estadual.

Art.5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

       

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por objeto tornar obrigatório a todos os estabelecimentos Estaduais e
Particulares de Ensino, no âmbito do Estado de Mato Grosso, comunicarem aos Órgãos de Proteção à
Criança e ao Adolescente, casos de automutilação que surgirem em suas dependências.

De inicio, cumpre-nos alertarmos que cada vez mais vem crescendo o número de adolescentes (e até
crianças) que estão machucando o próprio corpo, de propósito, o que atualmente, passou a ser um problema
de saúde pública.

Simples objetos que fazem parte do material escolar, como por exemplo, lâminas de apontador, compassos,
estiletes, etc., têm sido usados por adolescentes para automutilação.

Também conhecido por cutting, a automutilação foi reconhecida como transtorno mental em 2013 pela
Sociedade Americana de Psiquiatria e pode ser definida como uma agressão ao próprio corpo sem intenção
consciente de suicídio. Para a psicóloga Cláudia Paiva de Magalhães, apesar de não existirem estudos no
Brasil, pesquisas feitas nos Estados Unidos mostram que os casos ficaram mais frequentes na última década.

Insta relatar que, apesar de não termos no Brasil estatísticas oficiais, os estudos internacionais apontam que
20% dos jovens brasileiros se mutilam, um problema que já os afeta mais do que as drogas. Assim, a
automutilação é um problema silencioso, que atinge muitos adolescentes no Brasil e no mundo.

Destarte, o que temos é que a automutilação é uma prática de agredir o próprio corpo, que pode acontecer
de diferentes formas. A mais comum é fazer pequenos cortes na pele, mas a pessoa também pode se bater,
se queimar com cigarro, arrancar os cabelos, se furar com agulhas ou praticar qualquer outra autolesão.

A psiquiatra do ambulatório de adolescentes com problemas de automutilação, do Instituto de Psiquiatria da
Universidade de São Paulo (USP), Dra Jackeline Giusti, explica que “os ferimentos costumam ser feitos em
lugares que podem ser escondidos, como braço, perna e barriga. Os adolescentes tentam escondê-los com
pulseirinhas, deixam de usar shorts e passam a usar mais mangas longas”. (https://novaescola.org.br)

Os especialistas no assunto assentam que a automutilação é, para muitas pessoas, a válvula de escape da
dor emocional, uma forma de preencher o vazio, alertando ser acima de tudo um mal-estar psíquico mal
administrado.

Muitas são as causas que poderão estar na origem ou associadas a este comportamento autodestrutivo:
problemas emocionais, depressão, ansiedade, perturbação bipolar, perturbações de personalidade,
perturbações de comportamento alimentar, entre outras.
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O que temos é que o autor não busca a dor física pelo simples prazer de senti-la. Segundo a psicóloga
Cláudia, “na maioria dos casos, a automutilação é reflexo de uma incapacidade de lidar com seus próprios
sentimentos, como angústias, medos, tristeza e conflitos. Os adolescentes veem nessa prática a saída mais
rápida para aliviar esse intenso sofrimento. É uma troca da dor emocional pela dor física”.

Para João Paulo Braga, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e autor da tese
“Autolesão na Era da Informação: uma abordagem sociológica do cutting entre subculturas urbanas”, apesar
dos estudos se concentrarem na área médica, é preciso considerar as razões sociais que levam ao
crescimento do fenômeno.  Afirma que “a base do cutting está no empobrecimento das relações
interpessoais das crianças logo no início da adolescência, somado a um grau de exigência muito grande, não
só de estudo, mas de beleza física”. (https://novaescola.org.br).

Temos ainda que, segundo os especialistas, a prática de se automultilarem costuma se iniciar no começo da
adolescência, por volta dos 12 anos, e vai perdendo força à medida que o adolescente se aproxima dos 18
ou 19 anos. Apesar de ser mais frequente entre meninas, a DraJackeline, do Instituto de Psiquiatria da USP,
alerta que a automutilação costuma ser mais agressiva entre os meninos. "Às vezes, a intenção é fazer
cortes superficiais, mas pela impulsividade e força, acabam fazendo lesões mais sérias do que planejadas",
diz. 

Importante constar que a situação é tão alarmante que segundo a DraDamares Alves (pastora, advogada e
assessora parlamentar do Senado Federal), em Audiência Pública realizada nesta Casa de Leis, na data de
13/11/17, afirmou que há relatos de que crianças e adolescentes estão ingerindo objetos cortantes para se
automutilarem por dentro, para que não fique marcas no corpo.

Portanto Nobres Pares, essa situação de grito silencioso que atinge nossos jovens no País e no mundo é por
demais alarmantes. Precisamos estar atentos aos sinais de dores emocionais que nossos filhos tentam nos
passar. Precisamos ainda contar com dados oficiais para mapearmos esses problemas, facilitando assim
soluções acolhedoras tanto na escola como no seio familiar. Daí a importância de aprovarmos a presente
propositura.

Finalmente, quanto aos aspectos formais da proposição, ressaltamos que a matéria insere-se na
competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para proteção e defesa da
saúde e para proteção à infância e à juventude (art. 24, XII CF/88).

Nesse sentido, a própria Constituição Federal, em seu artigo 24, especificamente no inciso XII, é clara ao
afirmar que cabe também aos Estados legislarem sobre assuntos relacionados à saúde, conforme disposto
abaixo: 

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde" (grifo nosso).

Materialmente, encontra-se em conformidade com o previsto no art. 227 da
Constituição Federal, o qual estabelece ser dever da família, da sociedade e
do Estado, garantir à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde e à dignidade, dentre outros.

Nesse contexto normativo, conclui-se que compete ao Estado legislar sobre política de proteção e defesa da
saúde. Portanto, inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria mediante lei, devendo, via
de consequência, a proposta ser apreciada por esta Casa legislativa.
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Ante o exposto, espero dos Nobres Pares apoio para aprovação do presente projeto.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Novembro de 2017

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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