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GILBERTO DIMENSTEIN 

Valorização da vida?

Estatísticas indicam uma linha
paralela entre maior número de
jovens na escola e queda da
violência

DESDE QUE comecei a investigar, no fim da década de
1980, as mais diversas formas de agressão contra crianças e
adolescentes no Brasil, constatei que a origem da violência
estava na família. Ou na falta dela.
Nas entrevistas, surgiam, invariavelmente, histórias de
maus-tratos em casa. Percebi que, embora nem todas as
vítimas se tornassem pessoas violentas, os violentos tinham
sofrido algum trauma doméstico, esta uma das causas do
problema.
Tempos depois, tomei conhecimento de imagens captadas
por ressonância magnética que mostravam que os maus-
tratos na infância geram uma alteração cerebral e podem
explicar atitudes antissociais.
Pesquisas realizadas nos Estados Unidos revelam, com
nitidez, como crianças que recebem bom atendimento desde
o berço e que são estimuladas pelos pais e, depois, na pré-
escola são mais propícias a um bom desempenho escolar,
têm maior chance de empregabilidade e menor risco de
envolvimento em problemas com a polícia e a Justiça.
É por esse prisma que encaro o debate sobre aborto no
Brasil, tratado agora com um tom histericamente eleitoral.

 

Causaram polêmica em escala mundial estatísticas
divulgadas por economistas, segundo as quais os crimes
violentos nos Estados Unidos caíram mais nas cidades em
que o aborto é permitido. Por mais terrível que seja esse
dado, não me espantei: deixaram de nascer crianças
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rejeitadas e desrespeitadas pelos pais. Misturem-se aí a
baixa escolaridade, a dificuldade de conseguir um emprego,
comunidades infestadas de criminosos tidos como referência
a ser admirada, a falta de lazer e o acesso fácil a drogas.
Nada disso significa a defesa do aborto para evitar o crime,
mas apenas a constatação de que o poder público deveria
ajudar as mulheres a realizar planejamento familiar. O
acesso a métodos contraceptivos é também uma questão de
educação.

 

O planejamento familiar no país cresceu. Poderia ter
crescido mais rapidamente se não fosse a força das religiões
-tão grande que, como se vê nestas eleições, José Serra e
Dilma Rousseff se veem obrigados, contrariando suas
crenças íntimas, a pôr a fé acima da saúde pública.
Somente em 1994 se regulamentou o aborto nos casos de
estupro e risco de morte das mães, uma lei aprovada em
1940 (sim, 1940!).
Grupos religiosos, conectados com os governos, atacaram a
distribuição de pílula anticoncepcional, de camisinhas e de
pílulas do dia seguinte. Condenaram até mesmo programas
de educação sexual nas escolas, apontados como imorais. Na
semana passada, o Vaticano atacou o Prêmio Nobel
concedido ao criador da fertilização in vitro.
Isso retardou ou impediu o desenvolvimento desses
programas.
É uma situação terrível. A mulher não consegue se proteger
por falta de apoio do poder público e/ ou desinformação.
Engravida contra a própria vontade. É condenada a fazer um
aborto nas piores situações possíveis, correndo riscos, por
falta de um sistema digno de saúde. Depois, ainda é
apontada como criminosa e pecadora. Uma das principais
causas da evasão escolar é a gravidez na adolescência.
Não quero ofender ninguém, mas isso me parece fazer
maldades em nome de Deus.

 

Experiências isoladas vêm mostrando, no Brasil, como aliar
informação a acesso a métodos contraceptivos tem
funcionado nas comunidades mais pobres, ajudando as
mulheres a planejar o tamanho de sua família, a manter-se
nos estudos e a obter melhores empregos. Depois, tendem a
ser melhores mães. Até porque são mais educadas.
Essas ações são resultado de gente que teve coragem de
enfrentar os preconceitos e a pancadaria. Assim, hoje se
pode pegar de graça pílula do dia seguinte ou camisinha
numa estação do metrô ou num posto de saúde em São
Paulo.
Lembro, por sinal, que estatísticas em bairros da cidade de
São Paulo indicam uma linha paralela entre maior número
de jovens nas escolas e queda da violência.
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Penso que isso é valorizar a vida, considerando-a uma
energia divina de criação.

 

PS- Para fazer justiça: nas minhas andanças pelos lugares
mais violentos, investigando a situação das crianças e dos
adolescentes, as pessoas mais despojadas que encontrei
foram alguns padres, freiras e pastores. Foram lições
inesquecíveis. Apesar de discordar de suas posições, prefiro
a honestidade deles à encenação cristã de José Serra e Dilma
Rousseff.

gdimen@uol.com.br
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