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CASTIGOS CORPORAIS EM CRIANÇAS 

Quando se refere à violência contra crianças e adolescentes, o 

ordenamento jurídico brasileiro estabelece, de forma implícita, uma distinção entre violência 

“moderada” e violência “imoderada”. O Código Civil, em seu artigo 395 determina que 

“perderá por ato judicial o pátrio poder o pai, ou a mãe que castigar imoderadamente o filho 

(...). O Código Penal, por sua vez, tipifica o crime de maus tratos, no artigo 136, no mesmo 

sentido, punindo o ato de expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob custódia, quando 

houver abuso dos meios de correção ou disciplina.  

Portanto, nos termos da lei, há que se diferenciar a prática abusiva da 

não abusiva dos meios de correção ou disciplina, uma vez que apenas a primeira é punível. Em 

outras palavras, a legislação brasileira tolera o uso de violência ‘moderada’ ou ‘não abusiva’ 

como forma de disciplinamento e educação das crianças. 

Entretanto, esta diferenciação revela-se muito polêmica uma vez que 

trata-se de questão altamente subjetiva. Não há um critério objetivo para se avaliar se um 

castigo foi moderado ou imoderado, a não ser quando acontece um nítido abuso, como os 

severos espancamentos de crianças, fato comum na realidade brasileira. 

Tal flexibilidade ou tolerância da legislação pode ter contribuído para 

a construção da uma cultura que aceita e tolera o uso da violência “moderada” contra a criança 

e o adolescente, principalmente em alegação a objetivos pedagógicos e educativos. É 

amplamente disseminado no nosso país o costume de recorrer à violência para a resolução de 

conflitos domésticos, em especial em famílias que padecem de dificuldades econômicas, fator 

que faz aumentar a probabilidade da eclosão da violência. 

Outra característica social brasileira, exposta na justificativa de um 

dos projetos de lei em trâmite nesta Casa, é a percepção da criança e do adolescente como 

seres que não merecem tanta consideração quanto os adultos. São grupos inferiorizados aos 

quais o castigo é visto como natural, assim como o uso da violência. Não se admite uma 

resolução de conflitos entre adultos que faça uso da violência. Entretanto, admite-se este uso 

quando se trata de crianças e adolescentes. Não seriam as crianças e os adolescentes seres 

humanos merecedores da mesma consideração? 

Ressalte-se que a violência pode ser também psicológica ou mental, 

tratamento negligente, maus tratos, exploração, humilhação, inclusive abuso sexual. Uma 

criança que aprende a obedecer com o uso da violência, vai reproduzir, em sua idade adulta, os 

mesmos meios. 
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Atualmente, muitos psiquiatras, sociólogos, psicólogos e pais 

recomendam que se pense seriamente em banir o castigo corporal. O principal motivo, de 

acordo com o Dr. Peter Newell, coordenador da organização EPOCH (End Punishment of 

Children) é que “todas as pessoas têm direito à proteção de sua integridade física e as crianças 

também são pessoas”. 

Para a Psicóloga Jan Hunt, Diretora do “The Natural Child Project”, 

bater nas crianças ensina-as a também tornarem-se agressoras. Segundo a mesma autora, 

muitas pesquisas mostram a relação direta entre o castigo corporal na infância e 

comportamentos agressivos ou violentos da adolescência ou idade adulta. O castigo físico, ao 

contrário do que muitos pensam, não educa. Há nele uma mensagem subliminar de que o mais 

forte tem sempre razão e que é permitido machucar alguém desde que seja menor e menos 

poderoso. A criança aprende que é permitido maltratar crianças menores, mais novas ou mais 

frágeis. Se uma criança não percebe seus pais resolvendo problemas de modo criativo e 

humano, não vai aprender a fazer isso. Como as crianças aprendem principalmente pelo 

exemplo dos pais, o castigo físico lhes ensina que a violência é um modo correto de expressar 

sentimentos e solucionar problemas. O castigo, mesmo quando parece funcionar, origina um 

comportamento superficial, fundamentado no medo – a violência dos pais aterroriza a criança 

-, que só dura enquanto a criança não tem idade para reagir. Segundo esta mesma autora, o 

castigo pode resultar em bom comportamento nos primeiros anos, mas cobrará seu preço 

mais tarde, quando a criança atingir a adolescência e a juventude. A raiva, a dor e a frustração 

acumuladas podem vir à tona quando o filho sentir que já tem forças para expressá-las. Ao 

contrário, um vínculo forte, baseado em sentimentos mútuos de amor e respeito gera 

cooperação que dura para sempre. 

Alguns defensores dos castigos físicos citam a Bíblia pra justificar seu 

comportamento: “poupe o bastão e estrague a criança”. A Dra. Hunt aponta a interpretação 

errônea do ensinamento bíblico. A firmeza de procedimento não se pode confundir com 

castigos físicos, sempre impostos às crianças junto com sentimentos de raiva ou ódio. É difícil 

usar um castigo físico como expressão de amor e proteção.  

Outro estudioso do assunto, o psicólogo Cristiano da Silveira Longo 

- que fez uma dissertação de mestrado sobre o assunto, para o Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo -, comprova a extensa história da violência contra as crianças no 

Brasil, onde se forjou uma “sociabilidade mediada pela violência” (Longo, 2005). Segundo este 

autor, a criança foi quase sempre considerada um ser menor ao longo da história da 

humanidade; foi alvo de violência – psicológica, física, sexual. Menorizada, a criança é 

desprovida de seus direitos fundamentais expressos no artigo 227 da Constituição Federal. A 

violência deve ser considerada como a negação dos valores humanos universais, como a 
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liberdade, a igualdade e a vida.  

Ainda conforme Longo, a violência foi incorporada como legítima e 

até como imperativo pela nossa sociedade, desde os tempos da ocupação portuguesa. O autor 

cita a filósofa brasileira Marilena Chauí que afirma que, ao pressupor sujeição ou coisificação, a 

violência atenta contra a possibilidade de construção de uma sociedade de homens livres. A 

violência converte a diferença em desigualdade, com fins de dominação, exploração ou de 

opressão; e trata um ser humano não como sujeito, mas como uma coisa, que se caracteriza 

pela inércia, pela passividade e pelo silêncio. 

Tal pensamento é compartilhado por outros autores, como Azevedo 

e Guerra (1995, citado por Longo), que afirmam que “todo o ato ou omissão praticado por 

pais, parentes ou responsáveis contra crianças ou adolescentes que – sendo capaz de causar 

dano físico, sexual ou psicológico à vítima – implica de um lado, uma transgressão do 

poder/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”. 

Segundo as mesmas autoras, há, no Brasil, uma verdadeira “mania de 

bater”, expressão de uma cultura que, comum a todas as classes sociais, reflete a dificuldade de 

reconhecer o outro como um sujeito de direito e permite práticas de violência corporal das 

mais variadas. A família, de instituição que deveria oferecer proteção absoluta às necessidades 

da criança, converte-se em locus da violência contra as mesmas. Muitos meninos e meninas de 

rua, por exemplo, não querem voltar para casa por medo da violência de seus pais.  

Outro estudioso citado por Longo, Adorno (1988), argumenta que 

“não raro, justifica-se a intervenção agressiva dos pais, visando a corrigir o comportamento e 

eliminar condutas consideradas indesejáveis. Crê-se que a imposição de limites às crianças 

deve necessariamente ser acompanhada de reprimendas, aplicadas ‘moderadamente’, que 

incluem agressões físicas, restrições à liberdade de locomoção, além de outras modalidades. 

Fecha-se os olhos para a intensidade e a regularidade com que tais ‘reprimendas’ são 

praticadas”. 

A criança que vivencia, nas primeiras fases de seu desenvolvimento, 

as experiências de ódio e amor pelos pais, descobre que o pai não personifica absolutamente a 

força, a justiça e a bondade e, sobretudo, que não concede a proteção que a criança 

inicialmente espera dele (Adorno e Horkheimer, 1982, citados por Longo, 2005). 
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Assim, pode-se esperar que uma criança ‘educada’ por meio de 

sistemáticos castigos físicos, na maior parte dos casos vai reproduzir este comportamento, 

dando seguimento ao círculo vicioso da violência doméstica, perpetuando a intimidação e a 

humilhação social como forma de uma ‘pedagogia despótica’, que origina pessoas acríticas e 

subservientes. 

Longo (2005) observa que esta cultura de violência contra crianças é 

“herança de uma sociedade patriarcal, adultocêntrica e autoritária, na qual à criança sempre 

esteve reservado um lugar menor: o lugar do não ser, da punição, do desrespeito, da 

humilhação, da violência”. No período colonial brasileiro, a marca do autoritarismo do 

patriarca fazia-se sentir em todos os membros da família, em especial, sobre os filhos, aos 

quais a figura paterna inspirava terror. Castigos físicos – espancamentos com palmatórias, 

varas de marmelo (às vezes com alfinetes nas pontas), cipós, galhos de goiabeira e outros 

objetos semelhantes - extremamente brutais, ‘ensinava-os’ a não duvidarem da prepotência 

paterna. A justiça do Brasil Colônia, por meio das Ordenações do Reino, concedia ao pai o 

direito de castigar escravos, filhos e mulheres.  

Mais tarde, na segunda metade do século XIX, a Medicina Social, por 

meio da ideologia do higienismo, viria a contrapor, em parte, o papel da violência na 

‘domesticação’ dos filhos, buscando impor uma tutela de dependência aos conhecimentos 

científicos e orientações médico-higiênicas na educação dos filhos. Esta educação higienista-

moralista, tinha o objetivo de substituir, nos lares da elite e nas escolas, a violência dos castigos 

físicos coloniais e forjar o indivíduo polido, bem educado, contido e disciplinado, nos moldes 

dos pequenos burgueses europeus. A moral higienista era contrária à pratica da punição física 

por entender que esta degradava as crianças sem obter nenhum resultado positivo; “o medo 

aos castigos físicos tornava-as mentirosas, hipócritas, pusilânimes e temerosas” (Costa, 1983, 

apud Longo, 2005). 

Como herança, as punições corporais são muito comuns em nossa 

sociedade e temos a interpretação amplamente difundida de que é necessário bater para 

educar; esse pensamento fundamenta um forte hábito familiar que aceita a equivocada 

afirmação de que uma palmada no bumbum não faz mal e é até necessária ao bom 

desenvolvimento da criança.  

Longo (2005) também fez uma pesquisa sobre o tema das punições 

corporais em crianças e adolescentes em livros voltados à pais e educadores. Analisou o 

conteúdo de 36 livros sobre os assuntos da educação de filhos e relação entre pais e filhos, em 

especial, as partes que tratavam dos castigos corporais como forma de educar crianças e 

adolescentes. 

 



Geraldo Lucchese 7 
 

CASTIGOS CORPORAIS EM CRIANÇAS  Nota Técnica 

Em 26 dos 36 livros pesquisados (72%), seus autores oferecem 

argumentos contrários aos castigos físicos, mostrando que na literatura recente (1981-2000), 

publicada no Brasil, destinada a pais ou educadores, predominou um discurso contrário ao 

castigo físico doméstico de crianças e adolescentes.  

Entretanto, o pesquisador ressalva que há autores de grande aceitação 

junto ao público de pais e educadores que defendem argumentos favoráveis a tais práticas, 

apropriando-se de modelos pedagógicos e psicológicos que, supostamente, fornecem 

fundamentos às suas formulações. Segundo Longo, muitos autores utilizam-se de abordagens 

teóricas de natureza diversa – psicológicas, pedagógicas, teológicas e do senso comum -, mais 

para justificar uma opinião já formada sobre bater ou não em crianças, portanto, para justificar 

suas crenças e experiências pessoais. Ou seja, usam determinados saberes de forma ideológica, 

para legitimar ou não a prática da punição física.  

Finalizando sua dissertação, Longo aponta que a maioria dos autores 

pesquisados nos livros de orientação a pais e educadores posiciona-se contrariamente à 

punição corporal doméstica em crianças e adolescentes. Entretanto, ressalta que alguns 

autores favoráveis à punição têm maior impacto na formação educacional familiar, tendo em 

vista os expressivos números da vendagem dos seus livros. 

Por outro lado, embora sejam a maioria, os autores contrários à 

punição corporal doméstica defendem algum tipo de castigo ou punição como forma essencial 

de educação, “necessário ao bom desenvolvimento de crianças e adolescentes e ao 

estabelecimento de limites” (Longo, 205 p.115).  

Poucos autores defendem outro paradigma educacional que rompa 

com o universo punitivo e o condicionamento negativo na aprendizagem, propondo uma 

educação centrada em outra concepção, onde os filhos sejam considerados sujeitos e não 

objetos. Este novo olhar pedagógico não se insere numa concepção hierárquica de poder, mas 

numa concepção relacional, em que pais e filhos mantêm uma relação de maior 

horizontalidade, centrada nos processos afetivos, na ação comunicativa e em proposições 

positivas.  

Neste novo paradigma, a punição e o castigo não assumem função 

principal de ‘quase-necessidade’. Ao contrário, é primordial a afirmação do outro, dos acertos, 

dos ganhos, dos avanços, na compreensão da criança enquanto um ser em condições 

peculiares de desenvolvimento e enquanto um sujeito de direito (Longo, 2005 p. 115). 
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Em síntese, os diagnósticos da situação brasileira apontam para uma 

sociedade com uma cultura historicamente construída de violência contra as crianças – e 

também contra mulheres e idosos -, onde os pais têm o direito e o dever de punir seus filhos, 

contando, inclusive, com a tolerância da legislação para com a violência ‘moderada’ ou ‘não 

abusiva”, que, de resto, não se pode medir. A reprodução do comportamento por parte 

daqueles que foram vítimas de punições ou castigos corporais, alimenta um círculo vicioso que 

legitima a ‘mania de bater’ que, comprovadamente, não tem eficácia na educação das crianças 

e adolescentes. 

Em nosso entendimento, as proposições em trâmite nesta Câmara 

dos Deputados procuram fundar-se na busca e na concretização de uma nova concepção de 

educação e desenvolvimento das crianças. Uma concepção que é amparada por estudos 

nacionais e internacionais e por tratados e acordos internacionais, dos quais o Brasil é lídimo 

signatário.  

 A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Resolução 

L.44 (XLIV) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, foi 

ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990. Em seu Art. 2º, item 2, esta Convenção 

determina que, 

“Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para 

assegurar que a criança seja protegida contra todas as formas de 

discriminação ou punição baseadas na condição, nas atividades, 

opiniões ou crenças, de seus pais, representantes legais ou familiares.” 

No Art. 3º a Convenção convoca os Estados-partes a tomarem todas 

as medidas para assegurar às crianças todos os cuidados necessários ao seu bem-estar: 

“Os Estados-partes se comprometem a assegurar à criança a proteção 

e os cuidados necessários ao seu bem-estar, tendo em conta os 

direitos e deveres dos pais, dos tutores ou de outras pessoas 

legalmente responsáveis por ela e, para este propósito, tomarão todas 

as medias legislativas e administrativas apropriadas.” 

O Art. 19.1 da Convenção é explícito e claro ao posicionar-se contra 

as práticas de violências contra as crianças e exortar os Estados-partes a tomarem medidas 

legislativas para proteger a criança: 

“Os Estados-partes tomarão todas as medidas legislativas, 

administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a 

criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou 

tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, inclusive abuso 
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sexual, enquanto estiver sob a guarda dos pais, do representante legal 

ou de qualquer outra pessoas responsável por ela.” 

E no Art. 24, item 3, a Convenção determina aos Estados-partes que 

adotem medidas eficazes pra abolir práticas tradicionais que prejudiquem as crianças: 

“Os Estados-partes adotarão todas as medidas eficazes e adequadas 

para abolir práticas tradicionais que sejam prejudiciais à saúde da 

criança”. 

No mesmo sentido de preocupação com disseminação da violência 

em todos os lugares, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem publicado muitos estudos e 

realizados eventos para o seu combate, inclusive é patrocinadora, em nível mundial, da 

Campanha para a Prevenção da Violência.  

A OMS entende a violência, em qualquer de suas formas, como um 

dos mais importantes problemas de saúde pública do mundo (WHO, 1996). Em seus textos, 

afirma que a violência contra crianças e jovens é o principal fator de risco para desordens 

psiquiátricas, suicídio, sequelas permanentes, estados de ansiedade, tabagismo, alcoolismo, 

dependência de drogas, agressão e violência, comportamento de risco sexual e desordens de 

estresse pós-traumático. Nesse sentido, prevenir a violência contra as crianças contribui para 

prevenir um amplo conjunto de doenças e desajustes mentais e físicos.  

Para esclarecer e orientar todos os interessados em combater a 

violência contra as crianças, em especial técnicos e membros dos governos, a OMS publicou, 

em 2002, o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde (OMS, 2002). O capítulo 3 deste 

Relatório é todo dedicado a estudar a negligência e o abuso de pais e outros cuidadores sobre 

as crianças e suas consequências sobre a saúde. Baseado em um formidável conjunto de 

pesquisas de âmbito mundial, o texto mostra, com abundância de detalhes, os principais 

problemas e consequências do abuso contra crianças. Discriminando os tipos principais de 

abuso – físico, sexual, emocional e psicológico e a negligência – o texto ressalta as 

consequências, às vezes fatais à saúde da criança. Pode-se perceber uma extensa lista de danos 

e doenças cientificamente relacionadas a cada tipo de violência. O hábito de sacudir com força 

os bebês, por exemplo, muito comum em todas as classes sociais, pode resultar em 

hemorragia intracraniana, hemorragia na retina, e pequenas fraturas nas articulações das 

extremidades. Há evidências de que, cerca de um terço dos bebês severamente sacudidos 

morrem e de que a maioria dos que sobrevivem sofrem de consequências de longo prazo, tais 

como retardo mental, paralisia cerebral ou cegueira. O capítulo termina com uma consistente 

gama de orientações e diretrizes para a prevenção da violência contra as crianças, desde 

recomendações para a adoção de políticas públicas, em diferentes áreas, até a organização dos 

serviços de saúde. 



Geraldo Lucchese 10 
 

CASTIGOS CORPORAIS EM CRIANÇAS  Nota Técnica 

Assim como aconteceu em outros países, como a Suécia, Áustria, 

Dinamarca, Letônia, Israel, Chipre, Islândia e Alemanha, que adotaram legislação que proíbe 

que a punição corporal seja usada como instrumento de ‘educação’ das crianças, entendemos 

que os projetos de lei que atualmente tramitam na Câmara dos Deputados baseiam-se em uma 

nova cultura de desenvolvimento e educação de crianças. Mais do que punir os pais que 

abusam da violência, as proposições apontam para um novo marco regulatório e uma nova 

concepção pedagógica que servirá para contrapor o entendimento dominante do uso legítimo 

da violência contra as crianças e adolescentes como instrumento educativo. 

Tal marco pode significar o início da construção de uma nova cultura 

de socialização, não embasada nos castigos corporais, nos maus tratos, no tratamento 

negligente, na pressão psicológica, na humilhação e no constrangimento. Outros países como 

Itália, Canadá, Reino Unido, México e Nova Zelândia também seguiram a mesma orientação e 

atualmente promovem reformas legislativas ou criam jurispridência contrária ao uso da 

punição corporal em crianças sob a alegação de propósitos educativos. 

No Brasil, com nossa tradição de autoritarismo e violência, iniciativas 

semelhantes devem ser recepcionadas com realismo e esperança.  
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