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N ão faz muito tempo,
os adolescentes que
se metiam em en-
crencas eram colo-

cados de castigo: perdiam o di-
reito de sair à noite, por exem-
plo. Mas, nos últimos tempos,
a disciplina familiar passou a
refletir a era digital. Agora os
pais apreendem celulares e fe-
cham perfis do Facebook.

Foi o que ocorreu em Silver
Spring, Maryland, quando o fi-
lho de Iantha Carey, de 53
anos, recebeu um boletim
contendo letras diferentes de
A, B e C. Ela decretou que o
rapaz de 16 anos não poderia
mais acessar o Facebook até
obter notas melhores. O resul-
tado: seis semanas fora da re-
de. “Ele sobreviveu”, conta.

A abordagem dela está se
tornando cada vez mais co-
mum, conforme a tecnologia
altera aquilo que os adolescen-
tes mais valorizam. Para a ge-
ração digital, a prioridade
nem sempre é sair com os ami-
gos. Basta estar em contato
com eles por meio de mensa-
gens de texto, por exemplo.

Com o começo de um novo
ano escolar nos EUA, a amea-
ça da restrição dos privilégios
digitais será uma medida re-
corrente. “Trata-se de uma
versão moderna do castigo”,
diz Richard Weissbourd, psi-
cólogo de Harvard. “Repre-
senta igualmente uma priva-
ção do contato social.”

Em um estudo publicado
neste ano, 62% dos pais disse-
ram ter confiscado celulares
como forma de castigar os fi-
lhos, de acordo com o Pew In-
ternet and American Life Pro-
ject. Os pais “sabem o quanto
o aparelho é importante para
seus filhos adolescentes”, diz
Amanda Lenhart, coautora da
pesquisa. “Eles estavam casti-
gando os filhos em um ponto
realmente sensível.”

Em Silver Spring, Iantha
crê no poder da tecnologia.
Uma semana antes de seu fi-
lho, Ian, trazer para casa o bo-
letim ruim, ela tinha limitado
o uso do celular dele porque a
cota de mensagens de texto
havia sido ultrapassada pelo
segundo mês seguido. O bole-
tim insuficiente a levou a con-
cluir: “Ele não consegue lidar
com tudo isso. Precisa ser des-
plugado com urgência.”

Os dois conversaram e ela
expressou sua opinião: “Você
precisa descobrir uma forma
de fazer com que essas coisas
se encaixem na sua vida, sem
deixar que elas a dominem.”

Iantha mudou a senha do
perfil do filho no Facebook,
impedindo-o de acessar o site
durante o período do castigo.
“Foi incrível o quanto seu de-
sempenho melhorou quando
Ian foi privado das distra-
ç õ e s ” , d i z e l a . / T H E
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No Brasil, o aborto é permiti-
do em casos de gravidez decor-
rente de estupro e quando há
risco de morte da mãe.

A discussão sobre a possibi-
lidade de interrupção da gravi-
dez de feto anencéfalo tramita
desde 2004 no Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

Entre 2001 e 2006, os tribu-
nais de Justiça do País recebe-
ram 46 pedidos. Em 54% dos
casos, a decisão foi favorável à
mãe, segundo o Programa de
Apoio a Projetos em Sexualida-
de e Saúde Reprodutiva. A Pro-
curadoria da República e a Ad-
vocacia-Geral da União
(AGU) já se manifestaram fa-
voráveis à medida. A previsão
é de que o assunto entre na
pauta do STF neste ano.

Marcelo Portela
BELO HORIZONTE

O Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJ-MG) autorizou uma
gestante de Contagem, na região
metropolitana de Belo Horizon-
te, a interromper a gravidez de
um feto anencéfalo. De acordo
com o tribunal, a integridade físi-
ca e mental da mulher e de sua
família deve prevalecer sobre “a
garantia de uma vida meramen-
te orgânica”.

A mãe entrou com processo
na comarca de Contagem para
fazer o aborto depois que um exa-
me de ultrassonografia consta-
tou que “o feto é portador de ano-
malia irreversível, consistente
em anencefalia e ausência de ca-
lota craniana”.

Pelo exame apresentado na
ação, o bebê teria “probabilida-
de de morte em 100%”. No entan-
to, a Justiça de primeira instân-
cia negou o pedido de interrup-
ção da gravidez, sob alegação de

que a Constituição “assegura os
direitos do nascituro”.

A mãe recorreu e o desembar-
gador José Antônio Braga, da 9.ª
Câmara Cível do TJ-MG, concor-
dou com o pedido.

Sem vida. Segundo o magistra-
do, além de ser prejudicial à inte-
gridade física e mental da famí-
lia, a gravidez não vai gerar vida.
“Não se quer evitar a existência
de uma vida vegetativa, mas sim
paralisar uma gravidez sem vida

presente ou futura”, afirmou o
desembargador.

Braga disse ainda que o prosse-
guimento da gravidez seria ca-
paz de gerar danos à integridade
física e mental da gestante e de
seus familiares e, por isso, “o
princípio constitucional da dig-
nidade da pessoa humana deve-
rá prevalecer sobre a garantia de
uma vida meramente orgânica”.

Os desembargadores Genero-
so Filho e Osmando Almeida
concordaram com o relator.

FDA fecha cerco a cigarro eletrônico
Agência de vigilância sanitária dos Estados Unidos reafirma que esse tipo de produto tem de ser aprovado antes de ser vendido no país

PARA ENTENDERTJ-MG autoriza aborto de feto anencéfalo
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Tema está no
STF desde 2004

NA ERA DIGITAL,
CASTIGO VIRTUAL
Confisco de celulares e bloqueio das redes
sociais substituem punições tradicionais

Molly Peterson
BLOOMBERG NEWS/WASHINGTON

Cigarros eletrônicos comer-
cializados nos Estados Uni-
dos são vendidos ilegalmente
como produtos para auxiliar
os fumantes que desejam lar-
gar o vício, anunciou anteon-
tem a Food and Drug Adminis-
tration (FDA), agência ameri-
cana de vigilância sanitária.

Os cigarros eletrônicos e pro-
dutos semelhantes vendidos
nos EUA por cinco empresas pre-
cisam ser aprovados pela FDA
porque são anunciados como au-
xílio àqueles que querem aban-
donar o tabagismo ou reduzir o
consumo de cigarros normais.
Para comercializar os produtos,

as empresas deverão realizar es-
tudos em animais e seres huma-
nos, solicitando posteriormente
a aprovação, disse a agência em
carta à Associação de Cigarros
Eletrônicos, grupo da indústria
com sede em Washington.

Os cigarros eletrônicos são tu-
bos metálicos com uma mistura
vaporizada de nicotina líquida.
Apesar de tais dispositivos imita-

rem a aparência dos cigarros tra-
dicionais e a sensação proporcio-
nada, eles não contêm tabaco.

Em fevereiro, a FDA obteve o
adiamento temporário de uma
decisão judicial que considerou
a agência desprovida da autorida-
de para regulamentar os produ-
tos como remédios ou como dis-
positivos médicos. A decisão
obrigaria a FDA a permitir sua
importação. O caso será debati-
do em audiência no dia 23.

“Apesar de esses produtos se-
rem frequentemente comerciali-
zados como forma de auxílio aos
fumantes que desejam largar o
vício, a FDA não avaliou a segu-
rança nem a eficácia do seu uso”,
disse Michael Levy, diretor da di-
visão de novos remédios e con-

formidade às regras da agência.
As empresas notificadas têm 15
dias para responder.

A FDA vai avaliar essas respos-
tas antes de decidir se os produ-

tos devem ser tirados do merca-
do, disse Levy. Para fazer essa
avaliação, a agência deve usar os
mesmos critérios de segurança e
eficácia empregados na análise

de outros remédios, entre eles
terapias de substituição da nico-
tina. Entre os produtos aprova-
dos pela FDA e voltados para
aqueles que desejam parar de fu-
mar estão sprays nasais vendi-
dos sob prescrição médica e chi-
cletes e adesivos facilmente en-
contrados nos balcões das farmá-
cias. De acordo com a IMS Re-
search, uma firma de pesquisas
de Norwalk, Connecticut, o chi-
clete Nicorette, da GlaxoSmi-
thKline, foi o remédio de substi-
tuição da nicotina mais vendido
no período de 12 meses que se
encerrou em junho deste ano,
correspondendo a 12% do merca-
do de remédios e dispositivos an-
tifumo, avaliado em US$ 1,2 bi-
lhão. /TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

● Proibido no Brasil
A Anvisa proibiu no ano passado
o comércio e o consumo de cigar-
ros eletrônicos. Apesar de os fa-
bricantes informarem que a fuma-
ça emitida é vapor d’água, o car-
tucho interno contém nicotina.
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Nicotina líquida. Uso não tem segurança comprovada

Distração. Iantha Carey observa Ian ao computador
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