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A PERMANÊNCIA NO BRASIL DE DISCURSOS 
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ÀS PUNIÇÕES CORPORAIS DOMÉSTICAS NA INFÂNCIA 

THE CONTINUING EXISTENCE OF PEDAGOGICAL-ETHICAL
DISCIPLINARY DISCOURSE IN BRAZIL FAVORABLE TO THE DOMESTIC 

CORPORAL PUNISHMENT OF CHILDREN 

Cristiano da Silveira Longo1 

O presente artigo recupera parte das raízes da Punição Corporal Doméstica de Crianças e Adolescentes (PCD) 
no Brasil, através da análise de manuais de educação familiar. A partir da segunda metade do século XX 
esses manuais ganham evidência junto ao mercado editorial, e constata-se atualmente a presença de 
autores que posicionam-se favoravelmente à respeito das punições. 
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ABSTRACT 

The present study reconstructs the origins of Domestic Corporal Punishment of Children and Adolescents 
(PCD) in Brazil by analyzing of manuals on family education. In the second half of the twentieth century 
this manuais become known in the publications market; it further shows that there are authors who take 
a favorable position toward corporal punishment. 
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1 INTRODUÇÃO: UMA SOCIABILI
DADE MEDIADA PELA VIOLÊNCIA 

O presente artigo inicia discussão a respeito 
da permanência dos modos de sociabilidade do
méstica no Brasil, pautados pelas práticas puniti
vas corporais, valendo-se do conceito de violência 
apresentado pelo sociólogo Sérgio Adorno, que a 
entende como uma forma de relação social, um fe
nômeno interno à vida social: 

Enquanto fenômeno socialmente 
construído incorporado como legí
timo e mesmo como imperativo, a 
violência prende-se às próprias con
dições de constituição e de funcio
namento de uma sociedade de 
homens livres. (ADORNO, 1988, 
p.5). 

Nesta leitura a violência expressa padrões de 
sociabilidade, modelos de comportamentos vigen
tes em uma sociedade em um momento determi
nado do seu processo histórico. Remete-se às 
estruturas sociais e aos sujeitos que a fomentam 
enquanto experiência social. É, portanto, um fenô
meno determinado sociohistoricamente, estando 
"inexoravelmente atada ao modo pelo qual os ho
mens produzem e reproduzem suas condições so
ciais de existência." (ADORNO, 1988, p.7). 

A violência presentifica-se e expressa-se nas 
relações interpessoais, intersubjetivas. E, enquanto 
manifestação de sujeição e de coisificação, a violência 
só pode atentar contra a possibilidade de constru
ção de uma sociedade de homens livres. Segundo 
a filósofa Marilena Chauí (1985), a própria anula
ção ou impedimento da voz do outro já converte
se em violência, quando opera-se a conversão de 
diferenças em assimetrias, numa relação hierárqui
ca de desigualdade, tratando o ser como coisa, ca
racterizada pela inércia, passividade e pelo 
silêncio. 

2 A VIOLÊNCIA FÍSICA NAS RELAÇÕES 
FAMILIARES 

A violência física, de maneira simplificada, 
pode ser entendida como aquela que atinge o cor
po de alguém, causando maior ou menor intensi
dade de dor física, podendo variar desde um 
simples tapa até o espancamento fatal, represen
tando um só continuum de violência. Trata-se de 
uma modalidade de Violência Doméstica contra 
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Crianças e Adolescentes (VDCA), pois compre
ende, de acordo com a formulação de Azevedo e 
Guerra (1995), atos praticados por pais, parentes 
ou responsáveis contra crianças e/ ou adolescen
tes, capaz de causar dano físico, implicando, de 
um lado, uma transgressão do poder I dever de 
proteção do adulto e, de outro, numa coisificação 
da infância, isto é, numa negação do direito que 
crianças e adolescentes têm de serem tratados 
como sujeitos e pessoas em condição peculiar de 
desenvolvimento. 

A família, localizada dentro de uma deter
minada sociedade, em um determinado momento 
histórico, é o lócus da violência doméstica, consti
tuindo-se, muitas vezes, em espaço perigoso para 
as crianças, onde, não raro, justifica-se a interven
ção agressiva dos pais, com o suposto objetivo de 
corrigir o comportamento e eliminar condutas con
sideradas "indesejáveis". Entretanto, como aponta 
o sociólogo Sérgio Adorno, fecha-se os olhos para 
a intensidade e a regularidade com que tais atos 
são praticados. Trata-se de uma verdadeira" cultu
ra do terror", expressão cunhada por Eduardo 
Galeano ao observar alguns dos métodos de peni
tência e tortura tradicionais na vida da família. A 
humilhação e o medo fazem parte dessa cultura, 
que exige a obediência pronta dos menores no uni
verso familiar: mulheres e crianças. O cascudo, a 
bofetada, a surra, o açoite, o quarto escuro, a ducha gela
da, são algumas das inúmeras práticas perpetua
das pela cultura do terror familiar. 

Ainda sobre a família e a criança na família, 
e sobre o paradoxo da família enquanto instituição 
que deveria oferecer proteção absoluta às necessi
dades da criança, comentam Adorno e Horkheimer 
(1982), no campo da sociologia da família, que a 
criança vivenda nas primeiras fases de seu desen
volvimento experiências de ódio e amor pelos pais, 
descobrindo que estes não personificam absoluta
mente a força, a justiça e a bondade e sobretudo, 
que não concedem a proteção que a criança inici
almente espera deles. Mas é de outro estudo dos 
chamados teóricos da Escola de Frankfurt ou Teo
ria Crítica da Sociedade, A Personalidade Autoritá
ria, que vem a principal contribuição para refutar 
as práticas punitivas corporais de crianças e ado
lescentes: neste estudo, Adorno et al. (1965) apura
ram que indivíduos com características totalitárias 
sofreram durante a infância graves traumas, tanto 
por causa de um pai excessivamente severo ou por 
falta de afeto em geral. 
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Na área da VDCA, entretanto, a Teoria Crí
tica tem por desafio básico ser politicamente correta 
(emancipatória e contra-ideológica) e cientificamen
te válida (operativa, permitindo combater o fenô
meno de forma eficaz), a partir de uma compreensão 
transdiciplinar do fenômeno, privilegiando o méto
do histórico-crítico de investigação, que tem como 
etapa necessária a crítica ideológica ( desmistificadora) 
das representações sobre o fenômeno que fazem par
te da cultura comum de uma dada sociedade (consci
ência ingênua) e da cultura científica (consciência 
instrumentalizada), como bem apontam Azeve
do e Guerra (2001b). Tal abordagem, prosseguem 
as autoras, tem como pressuposto fundamental 
que a compreensão da díade Infância e Violência 
Doméstica só pode ser conseguida a partir das de
terminações estruturantes do desenvolvimento his
tórico objetivo, ou seja, das determinações decorrentes 
das condições materiais de existência e das determi
nações que decorrem das relações de poder e, por
tanto, de dominação, opressão e exploração dos 
fracos pelos fortes. Em se tratando da VDCA, a 
presente perspectiva reconhece a importância dos 
determinantes político-culturais, além dos 
sócioeconômicos, desde que por determinante se 
pressuponha que a ocorrência da VDCA possa 
ser explicada a partir da interação de diversos 
fatores prováveis - determinação múltipla e 
probabilística. Assim, tem-se que a VDCA: 

Ocorre dentro de um padrão ou de 
episódios de relacionamento pai
mãe-filho(a) no cotidiano da vida de 
uma família concreta em situação 
historicamente dada; traduz-se 
numa série de condutas dos pais ou 
responsáveis, dirigidas à criança ou 
adolescente[ ... ]; decorre da interação 
multicausal de uma série de fatores 
socioeconômicos, político-culturais e 
psicológicos, sendo que a gênese é 
sempre do social para o psicológico, 
ou seja, sociopsicointeracionista 
(sociogênese antes que psicogênese ); 
produz conseqüências para a víti
ma[ ... ] (AZEVEDO e GUERRA 
2001b, p.43). 

De acordo com os pressupostos básicos da 
Psicologia Sociohistórica, a VDCA tem origem nos 
valores e práticas socialmente definidos. O clima 
sociocultural em relação à violência, numa dada so
ciedade, e em um determinado tempo histórico, 
deve ser levado em conta na busca da compreen-

são do fenômeno. Como assinalam Azevedo e 
Guerra (2001, p.lll) a respeito da violência domés
tica psicológica contra crianças e adolescentes, mas 
de igual validade para as demais formas de Vio
lência Doméstica, a explicação sobre tal fenômeno 

[ ... ]deve ser investigada no próprio 
clima sociocultural característico da 
pós-modernidade e nos seus reflexos 
sobre a banalização da violência nas 
práticas societárias de patemagem." 

Dessa forma, pode ser entendido porque a 
família é, paradoxalmente, o lugar da violência do
méstica contra crianças e adolescentes, e em espe
cial o lugar da violência de natureza física. 

Há vários nomes na literatura especializa
da para designar o fenômeno da violência domés
tica física contra crianças e adolescentes: síndrome 
da criança espancada, abuso físico, maltrato físi
co, violência física eabuso-vitimização física. A li
teratura apresenta controvérsias quanto ao que 
seja um ato disciplinador violento por parte dos 
pais, podendo variar de uma simples palmadinha 
no bumbum até o espancamento cruel, embora 
existam ponderações científicas mais recentes no 
sentido de que a violência deve se relacionar a 
qualquer ato disciplinador que atinja o corpo de 
uma criança ou de um adolescente. 

Quando se fala em bater nos filhos, em nível do 
senso mmum, duas costumam ser as respostas mais fre
qüentes, como apontam Azevedo e Guerra (2001a, p.19): 

[ ... ] para discipliná-los, isto é, para 
controlá-los, submetendo-os a uma 
certa ordem que convém ao funcio
namento do grupo familiar ou da 
sociedade em geral; para castigá-los, 
ou seja, puni-los por faltas reais ou 
supostamente cometidas. 

Disciplinar, do latim disciplinare, significa su
jeitar ou submeter à disciplina; fazer obedecer ou 
ceder; acomodar, sujeitar; corrigir. Pode significar 
também castigar com disciplinas, correias com que 
frades e devotos se açoitavam por penitência ou 
castigo. O disciplinamento corporal prende-se à tra
dição de flagelação com disciplinas (correias de 
açoite) utilizadas seja como penitência, quase sem
pre por religiosos, seja como advertência, por exem
plo em relação aos loucos, na Idade Média. Por isto 
disciplinar significa controlar, submeter a uma ordem 
conveniente. A intencionalidade em disciplinar é, 
portanto, de ordem mais preventiva. 
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Por sua vez, punir, do latim punire, significa 
"infligir pena a"; castigar. A punição corporal é um 
castigo - que atinge o corpo - por faltas reais ou 
supostamente cometidas. Pressupõe, portanto, cul
pabilidade ou presunção de culpa, tendo uma 
intencionalidade punitiva. 

2. 1 A Pun ição Corpora l Doméstica 
Como uma Forma de V iolência a 
Serviço da Pedagogia Despótica 

A questão da punição corporal se insere no 
âmbito da violência física contra crianças e adoles
centes e está no campo das relações desiguais- hi
erárquicas - de poder. 

A criança, considerada um ser menor quase 
sempre, ao longo da história da humanidade, foi 
alvo de violência- psicológica, física, sexual, fatal. 
A criança é numa condição menorizada. É aquela que, 
segundo Adorno (1991, p.7) "sofreu um processo 
de menorização" e "se vê desprovida de seus direi
tos fundamentais", direitos esses expressos pelo 
artigo 227 da Constituição brasileira de 1988. É nesse 
sentido que a violência deve ser entendida como 
uma negação dos valores considerados universais: 
a liberdade, a igualdade e a vida. Assim está enten
dido que a punição corporal doméstica é uma forma 
de Violência Doméstica Física. 

As raízes desta prática violenta - a punição 
corporal - comum em nossa cultura, e em muitas 
outras, remontam à Antigüidade. Basta estudarmos 
com atenção a História da Pedagogia, a História da 
Criança ou a História da Infância, para comprovar
mos tal afirmação.2 

Há em diversas sociedades e também na socie
dade brasileira uma" cultura", comum a todas as clas
ses sociais, que reflete a dificuldade de reconhecer o 
outro como um sujeito de direito, e que permite práti
cas de violência corporal as mais variadas; trata-se de 
uma verdadeira "mania de bater", como apontam 
Azevedo e Guerra (2001a), que remonta ao período 
colonial (com a chegada dos colonizadores portugue
ses e dos padres jesuítas e seus métodos pedagógico
disciplinares). Essa cultura mantém a idéia de que os 
pais têm o direito e o dever de punir seus filhos no 
sentido de "melhor educá-los" para o convívio em 
sociedade, corrigindo sua "natureza pecaminosa" ou 
"perversa" e enquadrando-os no ''bom caminho". 

Para isso, os pais e educadores podem- e devem -
punir corporalmente as crianças da maneira que for 
necessária, do modo mais "justo e adequado". Tra
ta-se de uma forma de intimidação e humilhação soci
al, exercida através de uma Pedagogia Despótica. 

A pedagogia despótica familiar interessa a uma 
sociedade e a um Estado autoritários na medida 
em que reproduz cidadãos acríticos e subservientes, 
tutelados: 

A principal característica do déspo
ta encontra-se no fato de ser ele o 
autor único e exclusivo das regras 
que definem a vida familiar, isto é, o 
espaço privado. Seu poder, escreve 
Aristóteles, é arbitrário, pois decorre 
exclusivamente de sua vontade, de 
seu prazer e de suas necessidades ... O 
déspota (o despotês; o pater Jamilias) 
só domina os dependentes e não os 
livres." (CHAUI, 1992, p. 357 apud 
AZEVEDO 1995, p.l28) 

Esse conjunto de ideologias é herança de uma 
sociedade patriarcal, adultocêntrica e autoritária, 
onde à criança sempre esteve reservado um lugar 
menor: o lugar do não ser, da punição, do desres
peito, da humilhação, da violência. 

Assim, as punições corporais são muito co
muns em nossa sociedade, fazendo parte de um 
forte hábito familiar e de algumas instituições. A 
punição corporal doméstica, enquanto prática famili
ar, pode fortalecer-se a partir da aceitação "ingê
nua" da afirmação de que uma pnlmadinha no 
bwnbwn não Jaz mal e é até necessária no bom desen
volvimento da criança. Mas, para melhor compreen
são de como tais práticas punitivas vêm se 
estruturando em verdadeiros hábitos familiares, 
faz-se necessário antes recuperar um pouco da his
tória da criança e das práticas psicopedagógicas 
no Brasil ao longo do seu processo colonizatório, a 
partir do século XVI, com a chegada dos coloniza
dores portugueses e as primeiras missões jesuíticas. 

3 A PUNIÇÃO CORPORAL NA HISTÓ
RIA DA INFÂNCIA BRASILEIRA3 

Situando-se a punição corporal doméstica 
como uma forma de violência, iniciamos as consi
derações históricas a este respeito concordando 

2 A esse respeito, ver particularmente os trabalhos de DeMause (1975}, Ariês (1978) e Wilson (2000) . 
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com a afirmação de Sérgio Adorno de que a histó
ria da sociedade brasileira é uma história social e 
política da violência, pois historicamente temos" as 
agressões cometidas silenciosa e cotidianamente 
no mundo doméstico contra mulheres, velhos e 
crianças [ ... ]" (ADORNO, 1988, p. 9). Aqui nos 
interessa reconhecer, especificamente, as diversas 
formas de violência doméstica, uma constante ao 
longo da história das crianças no Brasil. 

O castigo físico em crianças foi introduzido 
no Brasil no século XVI, pelos padres jesuítas. Os 
indígenas, como bem documentado por historia
dores e antropólogos, desconheciam o ato de bater 
em crianças. Para os jesuítas a correção era vista 
como uma forma de amor, sendo que a punição 
corporal inseria-se no âmbito da "Pedagogia do 
Amor Correcional". 

Segundo a historiadora Mary del Priore, a 
"boa educação", no cotidiano colonial, implicava 
castigos físicos e nas tradicionais palmadas. 

O "muito mimo" devia ser repudi
ado. Fazia mal aos filhos. "A muita 
fartura e abastança de riquezas e 
boa vida que tem com ele é causa 
de se perder," admoestava em ser
mão José de Anchieta. O amor de 
pai devia inspirar-se naquele divi
no no qual Deus ensinava que amar 
"é castigar e dar trabalhos nesta 
vida." Vícios e pecados, mesmo co
metidos por pequeninos, deviam ser 
combatidos com "açoites e casti
gos". (PR10RE, 1999, p. 96-97) 

A formação social da criança brasileira passa 
pela violência explícita ou implícita. Em outro tra
balho, Priore afirma que os primeiros modelos ide
ológicos sobre a criança no Brasil, de elaboração 
jesuítica, já no século XVI, apresentavam duas re
presentações infantis: "a da criança mística e a da 
criança que imita Jesus. Exaltando aquelas cuja fé 
as ajudava a suportar a dor e a agonia física, os pe
quenos místicos chamavam atenção para as quali
dades individuais da criança." (PRIORE, 1996, p.12). 
O interesse colonizador e catequizador era pelas 
crianças indígenas, "almas virgens". 

Assim, pode-se afirmar que os jesuítas foram 
os primeiros a desenvolverem uma "psicologia in-

DOAr;;."· 

fantil", voltada à educação e disciplinamento das 
crianças no Brasil: "A síntese dessa psicologia sig
nificava valorizar a criança para que ela valorizas
se o objetivo jesuítico da nova terra. O pepino torcido 
desde pequeno, evitaria 'os medonhos pecados', e 
mais do que isso, o trabalho jesuítico seria visto como 
uma benesse." (PRIORE, 1996, p.lS). 

A pedagogia jesuítica pregava abertamente 
a necessidade de punições corporais para bem edu
car as crianças. Isso era posto em prática nas pri
meiras escolas e colégios brasileiros, e tais 
concepções pedagógicas estendiam-se ao âmbito 
doméstico, conformando um universo cultural de 
práticas e representações comuns àquele tempo 
histórico. A partir da segunda metade do século 
XVIII, com o estabelecimento das chamadas Aulas 
Régias, a palmatória era o instrumento de correção 
por excelência. 

O autoritarismo do patriarca no período co
lonial brasileiro abatia-se sobre toda a sua família, 
e em particular, sobre os filhos. O personagem pa
terno inspirava terror, principalmente aos filhos 
que, desde pequenos, entravam em contato com o 
poder paterno: 

[ ... ]Acostumavam-se, por meio de cas
tigos físicos extremamente brutais, a 
não duvidarem de sua prepotência. 
Os espancamentos com palmatórias, 
varas de marmelo (às vezes com alfi
netes na ponta), cipós, galhos de goi
abeira e objetos de sevícias do gênero, 
ensinavam-lhes que a obediência in
continente era o único modo de esca
par à punição.[ ... ] A justiça concedia 
ao pai o direito de castigar escravos, 
filhos e mulheres, 'emendando-lhes 
das más manhas', conforme ditavam 
as Ordenações do Reino. (COSTA, 
1983, p.l56-57). 

Até onde o presente estudo pode recuperar 
em termos bibliográficos e históricos, os primeiros ma
nuais de orientação a educadores foram escritos no 
Brasil no século XVII, e voltavam-se às práticas es
colares, estendendo-se posteriormente à esfera fami
liar e doméstica. Podemos citar, com Massirni (1999), 
a contribuição do padre Alexandre de Gusmão (1629-
1725), pedagogo e literato, fundador do Colégio de 
Belém, em Salvador da Bahia, e autor de várias obras 

3 Para uma breve historicização sobre a punição corporal doméstica de crianças e adolescentes no Brasil, devem ser consultados os 
estudos sobre a História da Criança e da Infância no Brasil, particularmente os trabalhos de Costa (1982), Marcílio (1988a, 1988b, 1999), 
Freyre (1994 ), Holanda (1995), Caldana e Biasoli Alves (1996), Priore (1996, 1999), Alencastro (1997). Freitas (1997), Nizza (1998), 
Massimi (1999), Paiva (2000), Azevedo e Guerra (2001 a), entre outros autores. 
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pedagógicas, tais como A Arte de crear bem os filhos 
na idnde da puerícia (1685) e a História de Predestinado 
Peregrino e de seu innão Precito (1685). No século se
guinte, Francisco de Mello Franco, médico mineiro, 
em seu Tratado para a educação física dos meninos para 
uso da nação portuguesa (1790), mostrava-se a favor 
do uso de punições corporais em crianças para bem 
educá-las, desde cedo, afirmando ser o uso da força 
e da violência muito proveitosa na educação infan
til. Outro livro, agora voltado à educação dos filhos 
da elite pernambucana do novo Império do Brasil, 
data dos princípios do século XIX. Publicado em 
Pernambuco, em 1828, e intitulado Tratado de Edu
cação Phisico-Moral dos Meninos, tem como autor Jo
aquim Jerônimo Serpa. A respeito deste livro, comenta 
Gilberto Freyre: 

[ ... ]Condena severamente o uso de 
se açoitarem os meninos nas náde
gas, prática perniciosa, própria para 
fomentar costumes funestos: a 
irritação que se ocasionar sobre esta 
parte, comunicar-se-á às partes da 
geração, logo que a impressão de 
dor principiar a enfraquecer-se. De 
modo que talvez fossem melhores 
os suplícios de que nos fala o padre 
Sequeira: o menino ajoelhado em 
caroço de milho durante duas, três, 
quatro horas; os bolos das várias pal
matórias pedagógicas e domésticas 
-a pele de cação, a de jacarandá e a 
maior, para os valentões, de gramari. 
[ ... ]A pedagogia como a disciplina 
patriarcal no Brasil apoiou-se sobre 
base distintamente sadista. [ ... ]É um 
estudo a fazer-se, o das várias for
mas e instrumentos de suplícios a 
que esteve sujeito o menino no Bra
sil em casa e no colégio: as várias 
espécies de palmatórias, a vara de 
marmelo, às vezes com alfinete na 
ponta, o cipó, o galho de goiabei
ra, o muxicão, o cachação, o 
puxavante de orelha, o beliscão 
simples, o beliscão de frade, o 
cascudo, o cocorote, a palmada. O 
menino foi vítima, quase tanto como 
o escravo do sadismo patriarcal. 
(FREYRE, 1994, p. 466) 

Podemos inferir, por este trecho destacado 
de Gilberto Freyre, que havia certo paralelismo en
tre as formas punitivas adotadas na escola e em 
casa. Isto é perfeitamente compreensível se consi
derarmos que as práticas punitivas educacionais 
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elaboradas pelos mestres jesuítas certamente influ
enciavam pais e educadores fora do âmbito estrita
mente escolar, e estendiam-se ao âmbito doméstico. 

Mas é na segunda metade do século XIX que 
a Medicina Social, através de sua política higiêni
ca, submeteu a família da elite a uma tutela, redu
zindo a família oitocentista brasileira a uma estado 
de dependência dos saberes e orientações médico
higiênicas. Nesse contexto os manuais de orienta
ção a pais e educadores começam a exercer maior 
peso sobre a família, que passa a ser considerada 
incapaz de proteger a vida dos adultos e, princi
palmente, das crianças. Trata-se da apropriação 
médica da infância, que fez-se à revelia dos pais. A 
criança era concebida como uma "entidade físico
moral amorfa" e cabia à educação higiênica a 
instalação de bons hábitos, como um homem que 
cultiva plantas adequadamente. A criança deveria 
ser cultivada desde cedo através c os preceitos mé
dico-higiênicos da época, tanto nos colégios como 
no âmbito doméstico. A educação infantil consistia 
na criação de hábitos, tomando-se sinônimo de disci
plina e domesticação, aponta Costa (1983). 

A educação higiênico-moral visava, entre ou
tras coisas, extinguir das casas e colégios a violên
cia punitiva dos castigos físicos coloniais, criando 

[ ... ]a figura do indivíduo contido, 
polido, "bem educado", cuja nor
ma ideal é o comportamento repri
mido e disciplinado do gentleman, 
do petit-bourgeois europeu. (COS
TA, 1983, p.14). 

O castigo físico passa a ser considerado um 
recurso degradante, do mau educador, pois a pu
nição degradava as crianças sem obter nenhum 
resultado positivo: o medo dos cas.~gos físicos tor
nava-as mentirosas, hipócritas, p11 .ilânimes e te
merosas. (COSTA, 1983). 

A punição moral, segundo a t'·Jlítica pedagó
gica higiênico-moral daquele perío' , ,, tinha melho
res efeitos sobre as crianças do que as punições 
corporais. Essas observações vão de encontro à ten
dência ao abrandamento ou humanização das penas 
a partir de fins do século XVIII e i.Júcio do XIX no 
continente europeu. Embora este mnvimento peda
gógico-higiênico tenha como ponto de aplicação os 
colégios burgueses, seus preceit0s, aos poucos, 
adentram o espaço privado do amb1ente doméstico. 

Carvalho (1997) também di:.:-::orre sobre as 
práticas discursivas e institucionai~ que constituí
ram a infância no Brasil em um objeto de irlterven
ção higiênica e disciplirlar. A história da educação 
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é pensada, nesse contexto, como história da 
disciplinarização das pessoas, sendo, portanto, a 
higienização entendida como um modo de disci
plina. Esse autor propõe a metáfora da disciplina 

[ ... ] como ortopedia para dar conta das 
práticas discursivas e institucionais 
que, no Brasil do final do século XIX 
até, pelo menos, a década de 1920, bus
caram sua legitimação enquanto pe
dagogia moderna, científica ou 
experimental. (CARVALHO, 1997, 
p.270). 

A pedagogia científica se fazia ortopedia, arte 
da prevenção ou da correção da deformação - do 
comportamento e da moral. 

Ainda que tal recuperação seja apenas 
introdutória, e portanto bastante precária, podemos 
afirmar que, de forma sistemática e massiva, é so
mente a partir do século XX, mais expressivamen
te a partir de sua segunda metade, que vão ser 
publicados e editados no Brasil livros de orienta
ção a pais e educadores, traduções de edições in
glesas e norte-americanas, e de outros países. Uma 
análise de conteúdo desses "manuais" revela que, 
ainda hoje, a despeito de toda luta pela abolição das 
punições corporais em crianças e adolescentes, há auto
res que ainda defendem publicamente tais práticas. 

4 OS MANUAIS DE ORIENTAÇÃO DE 
PAIS E EDUCADORES ATUALMENTE 
NO BRASIL 

Em pesquisa inédita sobre o assunto (LON
GO, 2001) realizamos um levantamento com análi
se documental sobre os livros de orientação de pais e 
educadores existentes em algumas das principais li
vrarias da cidade de São Paulo, de novembro de 
1999 a novembro de 2000. O critério escolhido para 
a coleta dos dados foi o de natureza temática- pu
nições corporais em crianças e adolescentes em livros 
de orientação de pais e educadores - o que permitiu 
que a pesquisa abrangesse diversas áreas do conhe
cimento. Foram analisados, a partir da técnica de 
análise de conteúdo, 36 livros sobre o tema geral 
"educação de filhos" ou "relação pais-filhos", e em 
especial as partes que versavam sobre a proble
mática dos castigos corporais como forma de" edu
car" crianças e adolescentes. Dos 36 livros 
pesquisa dos, em 26livros (72%) os seus autores ofe
recem argumentos contrários a tais práticas. 

Constatou-se, portanto, que na literatura re
cente (1981-2000) publicada no Brasil destinada a 
pais e educadores, predominou um discurso con
trário à punição corporal doméstica de crianças e 
adolescentes. Entretanto, há autores com grande 
aceitação junto ao público de pais e l~ducadores lei
tores que defendem argumentos favoráveis a tais 
práticas, apropriando-se ativamente de modelos pe
dagógicos e psicológicos que supostamente fome
cem os "fundamentos" às suas formulações sobre 
o porquê punir corporalmente crianças e adoles
centes. Como os profissionais autores dos manuais 
pesquisados provém de diversas áreas do conheci
mento e tiveram em sua formação influências de 
múltiplas correntes psicológicas, ped.agógicas, filo
sóficas, teológicas e mesmo do C0/1/II!Om sense, seus 
argumentos aparecem impregnados dessas diver
sas concepções rearticuladas. Trata-se de modelos 
de pensamento influenciando as concepções ou dis
cursos desses autores em relação às práticas 
educativas infantis - com enfoque de interesse na 
questão das punições corporais. 

Muitos autores valem-se de diversos outros 
discursos para enunciarem o seu próprio, constru
indo discursos intercambiantes, de cunho ora psi
cológico, ora pedagógico, ora teológico, ora baseado 
nos "saberes" do senso comum. Constroem uma 
rede discursiva, interdiscursiva, multidiscursiva, 
tanto em defesa quanto em oposição às punições 
corporais. Dessa forma, em muitos casos, as apro
ximações teóricas que fazem de determinado saber 
- psicológico, pedagógico, teológico, do senso co
mum - são como pré-textos de sua discursividade, 
pois são apropriados segundo o posicionamento a 
priori do autor sobre bater ou não em crianças, por
tanto em suas "crenças" e experiências pessoais. É 
como se o saber fonte fosse apropriado de forma 
ideológica, para legitimar ou não tal prática, prin
cipalmente no caso dos saberes ditos científicos. 

Uma consulta a alguns excertos dos livros 
pesquisados permite uma maior compreensão de 
como os discursos (psicológicos, pedagógicos etc.) são 
tecidos em favor, no caso, da punição corporal do
méstica. Optou-se pela transcrição de longos excertos 
a fim de preservar as enunciações discursivas tais 
como formuladas originalmente por seus autores, 
considerados "especialistas" em orientação famili
ar, em especial no tocante a educação dos filhos. 
Como tais trechos "falam por si", os breves comen
tários que os acompanham servem apenas para in
troduzir as citações, balizando possíveis leituras. 
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4.1 Excertos Comentados dos Livros 
dos Autores Brasileiros Favoráveis 
à Punição Corporal Doméstica de 
Crianças 

A psicóloga infantil, terapeuta familiar e ex
atriz Suzy Camacho, em seu Guia Prático dos Pais, 
publicado em 1998, fundamenta seu discurso a 
partir de uma concepção pedagógica e relativa ao 
desenvolvimento infantil, segundo a qual"[ ... ] para 
que uma criança seja paciente e segura, deve pas
sar por situações de frustração [ ... ]" (CAMACHO, 
1998, p.111). 

Após essa tese geral, a autora situa a proble
mática dentro da questão dos limites, sempre deba
tida pelos orientadores de pais. A primeira atitude 
para "doutrinar" a criança, afirma a autora,"[ ... ] é 
o estabelecimento de limites claros e objetivos para 
que a criança saiba exatamente o que se espera 
dela." (CAMACHO, 1998, p.l12). Até aí tudo bem, 
tirando a tese inicial que pode ser prontamente refu
tada considerando-se que a proteção, o carinho, a 
segurança e o amor dos pais toma a criança verda
deiramente segura e portanto paciente, confiante. 

Mas, prossegue a autora: 

DIANTE DA NEGATIVA TENTE 
PELA SEGUNDA VEZ. Caso haja 
fracasso no cumprimento da tarefa, 
está na hora de estabelecer os limi
tes, introduzindo as conseqüênci
as pela desobediência da regra 
previamente (e de comum acordo) 
estabelecida. (CAMACHO, 1998, 
p.114) 

E, "se o diálogo e o bom-senso não forem su
ficientes, IMPONHA-SE!" (CAMACHO, 1998, 
p.116). 

Na passagem seguinte posiciona-se clara
mente favorável a respeito das palmadas, caricatu
rando correntes pedagógicas contrárias às punições 
corporais: 

Acreditava-se que as conseqüênci
as do ato de "dar urna palmada", 
seriam desastrosas para a criança 
influenciando negativamente seu 
desenvolvimento. Nem tanto ao mar 
nem tanto à terra, tudo deve ter urna 
medida razoável e lógica. Cada situ
ação deve ser analisada individual
mente. Cada caso é um caso. Na 
dúvida, os pais modernos que sofre
ram com urna educação rígido ten-
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deram a ausentar integralmente na 
educação dos seus filhos as palma
das. Não se deve radicalizar para não 
cometermos os erros do excesso. As 
palmadas servem como mecanismo 
para impor a autoridade quando to
das as alternativas de um acordo já 
forem esgotadas sem sucesso; quan
do os pais já não são mais respeita
dos verbalmente pela criança que, 
percebendo a insegurança deles, 
abusa de sua tolerância tornando
se indisciplinada e insuportável. 
(CAMACHO, 1998, p.118) 

Portanto, Camacho defende a legitimidade 
da palmada enquanto técnica disciplinar, mas sem
pre com a virtude da "ponderação", para não in
correr nos erros do excesso: "Avalie com ponderação, 
não caindo nos radicalismos de abominar ou só uti
lizar as palmadas. Veja com equilibrio a dose certa 
para cada caso." (CAMACHO, 1998,119-p.121) 
Trata-se de uma espécie de criminologia, adequan
do as penas ao delito, na "dose certa" e justa. 

A autora prossegue respondendo a uma per
gunta bastante comum dos pais aos especialistas 
da infância e do comportamento: 

Portanto, respondendo à célebre 
pergunta: '-Posso dar uma palma
da no meu filho?', a resposta é 'SIM, 
COMO ÚLTIMO RECURSO', des
de que: O comportamento que está 
sendo corrigido seja compatível com 
o preparo e entendimento da cri<m
ça, ou seja, é impossível, por exem
plo, ambicionar que urna criança de 
4 anos fique sentada por muito tem
po com um único estímulo.[ ... ] De
pois de avaliar e concluir que 'sim, 
ela de fato pode compreender e re
alizar o que espero dela', antes de 
iniciar esse procedimento procure 
sempre dernover a criança da atitu
de inadequada com diálogo 
elucidativo, mostrando sempre as 
razões pela qual tal pedido não 
pode ser aceito ou tal situação não 
pode ser continuada. Mostre-lhe as 
conseqüências preju-diciais da ati
tude que ela deseja tornar, ou não 
quer realizar. Tente oferecer novas al
ternativas, distraí-la com outra ati
vidade. Primeiro explique urna ou 
duas vezes o que você deseja que 
ele faça ou deixe de fazer. Escute os 
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motivos pelos quais ela não aceita 
seu pedido. Diga-lhe que entende 
seus sentimentos, mas não há pos
sibilidade de seu comportamento 
continuar como está. Avise-a que 
você está no limite e caso venha a 
persistir no comportamento inade
quado, ignorando as explicações 
razoáveis que você ofereceu, rece
berá uma palmada. Depois sendo 
ela resistente, não respeitando o di
álogo estabelecido, estando você 
satu-rado(a), tendo esgotado todas 
as possibilidades de um entendi
mento, e ao invés de xingar e 
esbravejar amaldiçoando sua exis
tência em conferindo-lhe responsa
bilidade pela sua infelicidade, dê-lhe 
uma palmada e basta. Que a palma
da seja dada sem nenhum instru
mento além das próprias mãos 
(nada de chinelos, cintos, varinhas, 
etc.). Que não seja um espancamen
to sádico ou cruel. Basta uma ou 
duas palmadas no bumbum, apenas 
para impor respeito, quando todas 
as alternativas de um enten-dimento 
forem esgotadas e você já se encon
tra enraivecido( a) com o descaso di
ante dos seus apelos para ser atendido 
pacificamente, observando sempre 
todas as condições anteriormente ex
planadas de tentativas de acordo. O 
bumbum é perfeito anatomicamente 
para amortizar o impacto das mãos 
dos pais que também sentirão a dor 
em suas próprias mãos interrompen
do assim imediatamente a ação, sem 
que provoquem conseqüências mais 
traumatizantes a ambos. QUE NUN
CASEJA UM HUMILHANTE TAPA 
NO ROSTO! Muitas vezes, pais 
superprotetores ou permissivos abo
minam o método da palmada na 
correção do comportamento inade
quado dos filhos. Ainda que os mes
mos já tenham ultrapassado o limite 
suportável. Então, para não utiliza
rem a correção física, adotam uma 
postura que a meu ver é mais pre
judicial à criança: lamentam-se co
piosamente da conduta irascível do 
filho, praguejam, xingam, amal
diçoam sua existência dizendo que 
já não agüentam mais, querem sumir, 
desaparecer, que ele só infemiza, etc. 
Enfim, recorrem a todos os expe-

dientes ofensivos para desaguar sua 
raiva contida inúmera vezes diante 
dos pedidos razoáveis feitos e não 
atendidos. (CAMACHO, 1998, 
p.119-21). 

Vemos tratar-se de um discurso profissional 
carregado de preceitos da pedagogia tradicional, des
pótica. Mas, é na passagem seguinte que a autora 
nos dá a dimensão política da problemática, situ
ando as punições corporais como meio legítimo de 
imposição do respeito incondicional à autoridade. É a 
família o agente socializador primário, no interior 
da qual se desenrolam os processos de 
intemalização do respeito à autoridade como um 
valor positivo- para não dizer "sagrado"- em si, 
mesmo sendo a autoridade despótica, autoritária, 
arbitrária e portanto injusta. 

É com a família que treinamos os 
nossos atos futuros. Se respeitar
mos a autoridade de nossos pais 
teremos a facilidade em respeitar 
a autoridade de quem hierarqui
camente estiver superior a nós. 
Caso contrário, se os pais forem 
permissivos ao extremo, estarão 
transformando a vida de seu filho 
num eterno combate contra as nor
mas preestabelecidas que inde
pendem da sua vontade. Tenderá 
a ser um eterno 'reclamão' que não 
pára em serviço nenhum, pois não 
se adapta às ordens de seus supe
riores no cargo que exerce. Não 
terá disciplina porque acreditará 
que tem mais direitos que os ou
tros, já que está acostumado a in
vadir o espaço alheio sem maiores 
conseqüências como se de fato pos
suísse esse privilégio. Seja seguro 
em suas posições! (CAMACHO, 
1998, p.123-4). 

Outra autora, Alzira Camargo Lopes, em 
seu Como Ter um filho sadio e feliz, publicado em 
1988, embora considere as punições corporais 
como "castigos antipedagógicos", que "criam re
volta e agressividade", entende que: 

Esta técnica não deveria fazer parte 
de um plano educacional, pois apa
nhar para aprender é condição pró
pria dos irracionais, e o ser humano, 
ser racional, não deveria apanhar 
para aprender. Entretanto, quando 
ainda não fazem uso da razão, cer-
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tas crianças podem receber uma pal
mada, mas isso deve ser excepcio
nal e só até os quatro anos: depois 
dessa idade, nunca deverá apanhar 
para se fazer obedecer. Por exemplo, 
uma criança de três anos puxa a ca
deira para perto da janela para pe
gar a bola que caiu fora, a mãe vendo 
essa atitude só tem uma resposta: 
uma palmada forte no lugar certo. 
Quando dizemos uma palmada for
te não queremos dizer para machu
car a criança, mas apenas como 
reflexo condicionado para fazê-la 
sentir que aquilo não se faz. E ela 
não deve se aquecer. (LOPES, 1988, 
p.l67-68). 

Curiosamente a autora decreta a idade li
mite para as palmadas: 4 anos, quando, suposta
mente, a criança superaria a condição de ser 
"irracional", podendo então compreender men
sagens verbais e não somente corporais primiti
vas, sob o signo da dor, desconforto, medo, susto 
etc. Ora, mas isto é uma visão bastante equivoca
da dos processos comunicativos da criança, e de 
sua capacidade comunicativa e de entendimento 
situacional, mesmo antes dessa idade. Além dis
so, apropria-se inadequadamente de uma termi
nologia própria da psicologia associacionista de 
fins do século XIX. 

Como último exemplo de determinados dis
cursos favoráveis à punição corporal doméstica de 
crianças e adolescentes, temos o caso do médico 
psiquiatra e psicoterapeuta Içami Tiba, com Seja 
Feliz, Meu Filho! (Como as expectativas dos pais 
podem favorecer ou prejudicar o crescimento do 
adolescente) publicado em1995, e Disciplina: Li
mite na medida certa, de 1996. 

Também nesse especialista, orientador de 
pais e educadores, a questão das punições corpo
rais situa-se no marco do estabelecimento do po
der da autoridade paterna sobre a criança, como 
protótipo das relações sociais mediadas pelo po
der de autoridade dos agentes. Assim, Tiba de
fende o chamado "tapa pedagógico" afirma: 

Nenhum casal de namorados pen
sa em bater no seu filho. Entretan
to, há situações em que, para a 
criança sentir que não é "não", ela 
precisa receber um corte no seu 
processo mental e no desejo físico 
de conseguir seu objeto. O tapa pe
dagógico tem esse significado. Não 
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é uma surra nem espancamento. 
É um chamar a atenção, numa ten
tativa de organização mental atra
vés de um estímulo corporal. 
Como nos filmes americanos em 
que uma mulher madura, numa 
crise nervosa, perde o controle, gri
ta ou faz coisas inesperadas e o 
companheiro lhe dá uns tabefes no 
rosto para trazê-la de volta à rea
lidade. Em casos mais exagerados, 
quando a pessoa está se afogando 
por não saber nadar e na chegada 
do salva-vidas tenta, desesperada
mente, agarrar-se a ele de qualquer 
maneira, colocando em risco a 
vida dos dois, é comum o salva
vidas dar-lhe um chega para lá, 
quase a nocauteando para poder 
salvá-la. Da mesma forma, quan
do os filhos estão se afogando ou 
perdendo a cabeça nos seus com
portamentos, talvez os pais pos
sam lançar mão desse expediente. 
O tapa pedagógico não é, nem deve 
ser, uma agressão, pois na agres
são subentende-se também uma 
descarga de raiva. E, com raiva, 
não se educa. Só que esse expedi
ente, que pode ter funcionado a in
fância inteira, perde efeito a partir 
do início da puberdade. Porque se 
antes eles diminuíam a auto-esti
ma da criança, agora podem pro
vocar um enfrentamento, um 
suportar o castigo, um nãc se do
brar perante os pais. E isso alimen
ta a auto-estima do adolescente . 
Portanto, nessa idade, o tapa pe
dagógico acaba funcionando às 
avessas. Os filhos avisam que este 
método já não funciona mais atra
vés da resposta estóica: "Não 
doeu!". (TIBA, 1995, p.35-6). 

Tiba, defensor de uma pedagogia tradicio
nal, cita com valor de verdade para seu público 
ditados como "É de pequeno que se entortam os 
galhos." (TIBA, 1995, p.47), e "É de pequeno que 
se torce o pepino". (TIBA, 1995, p.54). 

A palmada converte-se em estratégia para 
disciplinar, reprimir a criança, "domesticar", como 
prefere o autor: 

Domesticar significa domar o ins
tinto para poder viver em casa (do
méstico). As crianças precisam ser 
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domesticadas, de certa forma, 
quando não têm regra nenhuma. 
Afinal, têm de aprender a conviver. 
Se não passarem por isso em casa 
e se a escola não ajudar, a lei vai se 
incumbir disso. Caso a criança 
apresente dificuldade para se so
cializar, é necessário reprimir. En
tão, pela repressão, ela começa a 
funcionar do jeito adequado para 
poder aprender primeiro a técni
ca, depois o conteúdo. (TIBA, 
1996, p.166-167). 

Tiba é categórico ao responder uma indaga
ção que formula-se, em nome das dúvidas freqüen
tes dos pais: 

Deve-se utilizar a força física ou a 
ameaça de usar a força física para 
fazer o filho obedecer? A resposta 
é sim. Obviamente, os pais não de
vem dar um murro, mas um em
purrão bem sentido que doa no 
coração. Diz um ditado caipira: "Pé 
de galinha não machuca os pinti
nhos". Tapa de mãe que o filho sabe 
merecer nunca machuca.Tapa de 
mãe que o filho sabe merecer e não 
vem deseduca. Há duas leis que a 
criança deve aprender desde cedo: 
a lei criada pelos homens (sentido 
moral e ético da sociabilidade) e a 
lei natural, a lei do mais forte. Ain
da que não tenha razão, o mais for
te tem de ser respeitado, justamente 
por ser o mais forte. Isso faz o filho 
aprender a lidar com limites: ao di
rigir sua bicicleta, ele não pode se 
enfiar num caminhão que venha 
na contramão, por mais certo que 
esteja. Por dois motivos, então, os 
pais devem-se fazer respeitar: eti
camente, por ser pai, provedor e por 
ter mais experiência; fisicamente, 
por ser mais forte. (TIBA, 1996, p. 
169-170). 

Portanto a lei do estado de natureza, a lei 
do mais forte, deve prevalecer na socialização pri
mária das crianças; e como não poderia deixar 
de ser, nos marcos das família burguesa, o pai, 
protótipo da figura máxima da autoridade do 
reino doméstico, deve se fazer respeitar por di
reito natural- por ser o mais forte- e por direito 
social-econômico - por ser o provedor. Não se 
põe em questão nessa formulação a questão da 

justiça e nem tampouco das condições peculia
res de desenvolvimento das crianças e de seus 
direitos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a maioria dos autores pesquisados 
nos livros de orientação a pais e educadores 
posicionem-se contrários à punição corporal domésti
ca em crianças e adolescentes, a minoria favorável 
à punição parece ter grande impacto na formação 
educacional familiar, haja vista os expressivos nú
meros de vendagem de alguns best sellers favorá
veis à "pedagogia do tapa." Para citar um 
exemplo, Disciplina, de Içami Tiba (primeira edi
ção de 1996), estava em 2001 na sua quadragési
ma edição, com mais de 200.000 exemplares 
vendidos em todo o Brasil. 

Por outro lado, embora a maioria dos auto
res pesquisados posicionam-se contra a punição 
corporal doméstica, esses autores mostram-se fa
voráveis a algum tipo de castigo ou punição, como 
forma essencial de pedagogia de ensino, necessá
ria ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. 
Poucos são os autores que se colocam dentro de 
outro paradigma educacional, rompendo com o 
universo punitivo e com uma concepção de condi
cionamento negativo na aprendizagem, propondo 
uma educação centrada em outros valores, em uma 
concepção dialógica na qual os filhos também são 
sujeitos e não objetos. 

Um novo olhar pedagógico deveria transcen
der as esferas da punição e do castigo, não se inse
rindo dentro de uma concepção hierárquica, de 
poder, mas dentro de uma concepção relacional, 
dialógica, onde pais e filhos possam manter uma 
relação de maior horizontalidade. 

Trata-se de um novo paradigma, não mais 
centrado no comportamento, como os tradicionais 
modelos influenciados sobremaneira pela Psicolo
gia Experimental norte-americana, ou pela Psico
logia Comportamentalista. Este novo paradigma 
centra-se nos processos afetivos, na ação comunicati
va, e em proposições positivas, onde a punição e 
o castigo não fazem sentido, e sim a afirmação 
do outro, dos acertos, dos ganhos, dos avanços, 
na compreensão da criança enquanto um ser em 
condições peculiares de desenvolvimento e enquan
to um sujeito de direito. 
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