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Resumo
 O presente artigo investigou algumas leis, decretos e regimentos que abordaram a temática das penas disciplinares
aplicadas em alunos, publicados entre as dedas de 1840 e 1890, em Sergipe, Bahia, Maranhão e Paraíba.  Como
caminho metodológico utilizou-se a pesquisa documental. Os resultados apontaram que as prescrições tinham a
característica de receituários, apontando hierarquicamente as maneiras mais eficazes de castigar as crianças,
enaltecendo os castigos morais em detrimento dos castigos físicos, mas indicando-os, como último recurso, desde que
moderadamente. Tais textos foram problematizados à luz dos estudos histórico-culturais, entendendo que as Leis não
existem por si só, mas estão em constante interação com o contexto, imersas num conjunto de relações sociais,
formando e conformando práticas, tendo ao mesmo tempo um caráter histórico e político.
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Abstract
This paper investigated some laws , decrees and regulations that addressed the issue of disciplinary penalties on
students, published between dedas 1840 and 1890 in Sergipe, Bahia , Maranhão and Paraíba . As a result it was
observed that the provisions had the characteristic of prescriptions , hierarchically pointing out the most effective ways of
punishing children , praising the moral punishment at the expense of physical punishment . Such texts were
problematized in light of historical and cultural studies , understanding that the laws do not exist by themselves , but are
in constant interaction with the environment , immersed in a set of social relationships , forming and shaping practices ,
while taking a historical character and political .
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Palavras iniciais
 
Nos anos 1800, os castigos escolares aplicados nas crianças tinham dois fins: punir o mau comportamento, e o aluno
que não respondia de maneira adequada as questões formuladas pelo docente. Como instrumentos punitivos, havia a
férula, o chicote ou a temida palmatória, terror dos tempos infanto- juvenis. Bastava uma resposta incorreta na sabatina
que o professor valia de seu poder e aplicava algumas palmatoadas nas mãos das crianças.
Todavia, a palmatória estava com os dias contados no que dependesse do Estado. Seu uso, visto como inadequado
para educar crianças, foi proibido em 15 de outubro de 1827, apoiado na Lei Imperial que, entre diversas prescrições,
indicou a prática dos castigos escolares baseada no método Lancasteriano, o qual veta os aviltes físicos e enaltece os
castigos morais para punir ações inadequadas. Após, com o Ato Adicional de 12 de agosto de 1834 - que instituiu a
descentralização do sistema educacional – cada Província regulou a instrução primária e secundária à sua maneira,
abordando a questão dos castigos conforme acreditava ser adequada ao seu contexto.
Desde então, foram redigidas uma série de leis, regimentos e decretos contendo em seus textos especificações sobre
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como os professores deveriam castigar as crianças. Neste contexto, o presente artigo visa investigar e problematizar
alguns ordenamentos oitocentistas que trataram das penas disciplinares direcionadas ao público infantil, entendendo
que as legislações não existem por si só, mas estão em constante interação com o contexto, imersas num conjunto de
relações sociais, formando e conformando praticas, tendo ao mesmo tempo um caráter histórico e político.
 
Os castigos prescritos: civilizando alunos e professores.
 
Importantes obras literárias brasileiras escritas ao longo do século XIX apresentam em seu conteúdo situações em que
os castigos corporais ocorreram como práticas comuns no universo educacional, a exemplo do texto “Memórias de um
sargento de milícias” publicado em 1854 por Manuel Antônio de Almeida, onde a palmatória é retratada como um
artefato comumente utilizado pelo docente.  No texto “Contos de Escola” de Machado de Assis, publicado em 1884,
também há o uso da palmatória como meio de corrigir um comportamento inapropriado e no romance “O Ateneu” de
Raul Pompéia, publicado em 1888, Sérgio – protagonista da trama - relembra os anos em que viveu no internato,
evocando a palmatória como um dos instrumentos que o professor se valia para manter a disciplina em sala de aula e
garantir a aprendizagem dos alunos.
As obras citadas, mesmo fazendo parte de textos ficcionais, são inseridos na realidade contextual da sociedade da
época, revelando práticas comuns no ensino oitocentista. Como um texto ficcional, representa ações reais, cotidianas.
Talita Dalcin (2006) em sua pesquisa sobre as escolas isoladas do Paraná na segunda metade do século XIX cita a
palmatória como um instrumento de castigo aplicado nos alunos. Cesar Castro (2010) ao analisar os castigos na
instituição Casa de Educando Artífices do Maranhão, na segunda metade dos 1800, relata sobre as palmatoadas
sofridas pelas crianças, denunciando que a internalização das regras de conduta e a aprendizagem dos conteúdos de
ensino se davam – também - através dos castigos físicos.
Todavia, nos anos 1800, essas práticas já não eram vistas com tanta naturalidade, pelos menos pelas instâncias de
poder, pois não estava de acordo com uma sociedade que se pretendia civilizada e desenvolvida.  Assim, em 15 de
outubro de 1827, foi promulgada a Lei Imperial que, entre diversas prescrições, incidia sobre a proibição de castigos
físicos nas escolas, substituindo-os pelo de cunho moral, baseando-se no método lancasteriano, no qual a disciplina era
mantida não só com um controle rígido do tempo, mas também com práticas que visam estimular o desempenho e a
obediência através da emulação e castigos morais.
Desta forma, o equilíbrio de forças e tensões entre professor e aluno não deveria ser baseada na dor física, mas na dor
moral, enaltecida pelos sentimentos de vergonha e embaraço frente a uma ação considerada errônea.
O sentimento de vergonha expressa um medo de degradação social, uma experiência de inferioridade e uma impotência
total ante a ameaça do outro, não se manifesta por gestos violentos e é sempre velado. Já o embaraço indica para uma
situação de perturbação quando ocorre infração de alguma regra. (VEIGA, 2009, p. 67-68).
. 
Na província maranhense, as recomendações sobre o castigos caminhavam o sentido do estímulo à vergonha,
conforme aponta o Regulamento Da Casa Dos Educandos Artífices, publicado em 1841:
Art. 32. A Casa reconhece as penas seguintes:

1. Repreensão no gabinete do Diretor;
2. Repreensão à frente ao corpo formado;
3. Exclusão da mesa por uma a três vezes;
4. Servir à mesa aos companheiros por uma a três vezes;
5. Palmatória em uso moderado na presença de todo corpo
6. Prisão no xadrez da Casa por um a oito dias. O educando que for preso será excluído da mesa por tantos dias,

quanto forem os da prisão. (Apud CASTRO, 2009, p.323).
 
Importante salientar o quinto item, o qual indica a palmatória “em uso moderado”. Observa-se que ela é indicada
como um dos últimos recursos e, tendo em vista a punição ser progressiva, é possível aferir que - numa
sociedade onde a palmatória era aceita e utilizada indiscriminadamente - este pode ser entendido como um
“progresso”, servindo, talvez, como uma forma de adaptação dos professores à uma forma diferente de castigar.
A indicação de ser impetrada na presença de todos os alunos caracteriza o incitamento ao vexame, uma das
marcas desta mudança. Por outro lado, o termo “moderado” é passível de questionamento, afinal, moderado são
quantas palmatoadas? Como definir?
Na Província da Paraíba, o uso dos castigos físicos era tão freqüente que ao invés de engendrar meios de coibir
sua prática, o caminho escolhido foi o de regular seu uso. Assim, os castigos corporais foram oficializados por
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meio de um decreto da Assembleia Legislativa, através da Lei n° 20 de 6 de maio de 1837, que estipulou o
número de palmatoadas que cada aluno deveria receber, de acordo com sua idade e ação realizada:
Art. 12
§ 4º) Observar e fazer observar em suas aulas os presentes estatutos, administrando o infrator; caso porém não
aproveite a primeira e segunda admoestação, poderão usar além de outros castigos morais adaptados, de
palmatoadas, que não excederão as seis em cada dia; usando porém deste castigo com a necessária
moderação, e em proporção a idade dos alunos. Em argumentos de atrasados, que o professor, ou professora
deverá estabelecer uma vez em cada semana, ou em desafios de uns com outros se admitirá também entre eles
as palmatoadas até o número de doze, cada dia. (Apud MIRANDA E CURY, 2008. p.5).
 
No Regulamento da Paraíba de 1849, as palmatoadas já não se faziam presentes, possivelmente por pressões
políticas e sociais, tendo em vista a ideia de que não se corrige um erro com outro erro e, nesse caso, a violência
física estava sendo, provavelmente, associada a um ato bárbaro, que demonstrava diretamente o grau de
progresso humano. (MIRANDA, 2012). Assim, foram autorizados, no artigo 36, somente aqueles inseridos na
lista a seguir:

7. Uma ou mais notas más.
8. A perda do lugar alcançado em diversos exercícios
9. A restituição ou privação de um ou diversos prêmios

10. A privação de uma parte ou da totalidade das recreações com aumento de trabalho
11. Os rótulos com as palavras falta de verdade, indisciplinada, falador, preguiçoso, etc., designando a natureza do

erro. Estes rótulos colocados em papelão são pendurados ao pescoço do discípulo por um cordão, caindo-lhe
sobre as costas, que assim conservarão somente dentro da escola.

12. O ajoelhamento durante uma parte da aula, ou da recreação: este castigo nunca excederá de um quarto de hora.
13. A exclusão provisória das aulas, com participação a autoridade respectiva.
14. A exclusão definitiva, que só terá lugar, quando a presença do discípulo for julgada de perigo para os outros, que

só se poderá dar por decisão do Presidente da Província, com audiência das autoridades respectivas. (Apud
MIRANDA E CURY, 2008, p. 5).
 
Nas especificações supracitadas, prevalecem os castigos morais com a incitação à vergonha. Por castigo, a
referida legislação paraibana entendia, “como tudo quanto é capaz de manifestar às crianças a falta que
cometeram, de lhes causar vergonha e arrependimento, e de servir de expiação ao passado, e de preservativo
para o futuro.” (COSTA, 2010, p.5)
Na década de 1850, é instituída em 17 de fevereiro de 1854 a Reforma do Ensino Primário e Secundário Couto
Ferraz.
De aplicação restrita ao Município da Corte, o Decreto 1.331A de 1854 teve uma repercussão nacional.
Atendendo ao desejo expresso do governo, então vivamente empenhado em promover a uniformização do
ensino em todo o Império, procuraram os presidentes de províncias, delegados do poder central, voltar as
atenções das assembleias locais para as reformas realizadas na Corte. Graças a tais esforços, as principais
medidas propostas pela reforma Couto Ferraz reproduziram-se na legislação de quase todas as províncias no
decorrer dos anos 1850 e 1860 (HAIDAR; TANURI, 1998, p. 67).
 
Nesta reforma, as penas disciplinares foram abordadas, indicando um conjunto de castigos a serem utilizados
quando alguma falta era cometida:
artigo 72: os meios disciplinares para os meninos são os seguintes:
Repreensão
Tarefa de trabalho fora das horas regulares
Outros castigos que excitem o vexame
Comunicação aos Paes para castigos maiores
Expulsão da escola
 
As penalidades explicitadas seguem o caminho dos castigos morais, todavia não apontam os tipos de castigos
que incitem o vexame, deixando liberdade para que o professor escolhesse a forma que considerasse mais
adequada. Chamamos a atenção para o item que indica comunicar aos pais a falta cometida, visando “castigos
maiores”. É possível que esta atitude indique uma cumplicidade entre a escola e a família, ou seja, na medida
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em que é vedada à escola a punição física, a família ocupa este espaço, uma vez que lhe é legítimo o ato de
castigar fisicamente a criança.
Na província sergipana, o regulamento de 1858 manda aplicar as seguintes penalidades:
Art.75 só poderão aplicar as seguintes penas:
1. Repreensão particular
2. A privação ou restituição dos prêmios e distrações escolares, que tenha obtido os alunos.
3. Os castigos, que excitem o exame, como mandar ficar de pé ou de joelhos 4. Tarefa de trabalhos fora das
normas regulares, isto pé, ocupar-se durante os exercícios escolares, depois da lição de classe, em estudo e
trabalhos determinados os levá-los para traze-los de casa.
5. Comunicação aos pais para maiores castigos, e neste caso com expresso autorização deles por escritor
poderá o professor usar com maior moderação e ponderação corporal.
6. Expulsão da escola, notada no livro das matriculas e comunicada ao Governo. Esta pena não poderá ser
aplicada senão por corrigibillidade de conduta do aluno e procedendo authorisação do Inspetor Geral.
Art. 77 E proibida à conservação dos alunos nas escolas públicas fora das horas das secções. (Parte Oficial:
presidência da província, continuação do regulamento, secção II, O Correio Sergipense, 25 set.1858. Caderno
48, p. 1)
 
Ainda no art. 75, consta que os professores, quando precisarem utilizar castigos físicos, deverão usar a
palmatória, mas somente se imbuídos do sentimento de caridade, levando a compreensão que o importante
estava na intenção de corrigir o aluno para o seu bem e não na vingança ou como um ato proveniente da cólera.
 Observa-se que a comunicação para a família também foi pontuada, afirmando que esta poderia autorizar por
escrito o uso de castigos físicos, de modo que a responsabilidade pela aprovação deste tipo de castigo foi
transferida para a família, ao invés de ficar somente nas mãos do Estado.  Tal indicação leva-nos a refletir, ainda,
sobre a dificuldade dos professores em abandonar o uso dos castigos físicos, talvez pela crença arraigada de
que algumas crianças precisam desta ação para obedecer as regras impostas, ou então pela falta de formação
adequada para lidar com a situação, em especial quando as recomendações já apontadas não surtirem efeito.
Na Bahia, os castigos apontados tanto no Ato de 18 de agosto de 1890 (art.57), quanto no Ato de 7 de março de
1891 (art.29 a 33) indicavam as seguintes penas disciplinares:
Reprehensão
Tarefa de trabalho na aula depois das hortas lectivas
Privação dos logares de distincção e outras punições, que, produzindo vexame moral, não prejudiquem a saúde
e o brio dos alumnos
Comunicação circunstanciada aos Paes, tutores ou protectores, das faltas commetidas e das penas que
houverem soffrido
Exclusão (SANTANA [et al], 2012, p.159).
 
Nos referidos atos “ficam absolutamente prohibidos os castigos physicos nas escolas públicas do Estado”
(SANTANA [et al], 2012, p.159). No Ato de 4 de outubro de 1895 (art. 76 a 81) não há alteração sobre as
prescrições dos castigos a serem utilizados, permanecendo também a  proibição dos castigos físicos, expressa
em destaque, o que leva a ponderar sobre a dificuldade em extinguir do cotidiano tal ação.

Voltando à Sergipe, o decreto n. 4 de 19 de janeiro de 1893 determinou que na Instrução Pública se observasse o
seguinte regulamento referente às penas disciplinares:
Art. 57. As únicas penas admitidas são:

1. < >Privação de recreio
2. Assistência de pé aos exercícios, retenção, sob vistas do professor, até uma hora depois dos trabalhos.
3. Nota enviada para a família
4. Nota enviada ao inspector litterario

Art. 58 – a expulsão da aula não terá lugar em caso algum.
Art. 59. A fim de que as famílias andem corrente da conducta e dos progressos de seus filhos, transcreverá o
professor em uma caderneta ou na própria escripta as faltas e notas que elles forem tendo, com declaração das
pennas ou recompensas que as tiverem acompanhado.
Art. 60. O alumno que, no mesmo dia, incorrer em mais uma reprehensao, ficará sujeito à privação do recreio
Art. 61. O que ofender physicamente a qualquer companheiro ou usar de palavras inconvenientes, perderá o
recreio e será isolado dos outros, se houver gravidade na falta comettida.
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Art. 62. O que portar-se immoralmente será retido na eschola depois dos exercícios, uma ou mais vezes,
conforme a gravidade da falta.
Paragrepho Único. A mesma penna fica sujeito o alumno que intencionalmente desrespeitar o professor. (apud
Souza, 2011, s/p)
 

Nesta lista, além de constar sansões já vistas em outras legislações citadas anteriormente, a perda do recreio foi
enfatizada em alguns tópicos. Todavia, o momento do intervalo das atividades vai além de um período para
alimentar-se. Envolve o contato com o outro, o encontro com colegas, o descanso da mente e a expressão de ideias e
movimentos não admissíveis em sala de aula. Sua privação implica a perda de tais possibilidades, além de ter um
caráter vexatório, tendo em vista todos saberem que a criança cometeu uma falta.
Interessante notar, também, que a exclusão da aula não era uma opção. Sobre isto levantamos algumas hipóteses: a
profunda crença na escola como civilizadora das novas gerações, não sendo admitida nenhuma possibilidade de
“incompetência” neste quesito. Interesses políticos e econômicos que envolviam a permanência da criança na escola. O
receio de a expulsão tornar-se uma prática usualmente utilizada como castigo, o que incorreria em sérios problemas
para o projeto de democratização da escolarização idealizado pelo Estado ou a preocupação de - com a expulsão - os
alunos desistissem do estudo, o que viria contra ao processo de civilização, instrução, democratização e moralização
social.
Azevedo (2009) assevera que uma das responsabilidades das legislações era dar ritmo ao cotidiano, construindo-o de
modo a torná-lo racionalizado e marcado por hábitos de civilidade. A escola teria a incumbência, portanto, de “servir de
fonte de um padrão cultural com vistas à reorganização de comportamentos que devem se orientar basicamente pela
disciplinarização dos corpos e da consciência de um povo” (AZEVEDO, 2009, p.31). Nesse sentido, “regimentos, leis e
demais documentos normativos disseminavam e preservavam estratégias de formação dos indivíduos e da sociedade.”
(VIDAL, 2005, p.58).
Porém, não somente os ordenamentos legais contribuíram para provocar mudanças nas praticas de castigos escolares.
Havia, também, a disseminação de discursos que colaboravam para reforçar a mudança nas práticas de castigo, a
exemplo de Nísia Floresta (importante poetisa, escritora e educadora oitocentista, nascida no RN), escritora do livro
“Opúsculo Humanitário”, onde asseverou sua repulsa ao uso de castigos físicos, afirmando que “as escolas de ensino
primário tinham antes o aspecto de casas penitenciárias do que de casas de educação” e que não era raro “ver-se
nessas escolas o bárbaro uso de estender o menino, que não havia bem cumprido os seus deveres escolares, em um
banco, e aplicarem-lhe o vergonhoso castigo do açoite.” (FLORESTA, 1989, p.57-58)
Concordando com Nísia Floresta estava Abílio César Borges, médico baiano, conhecido como Barão de Macaúbas. Ele
fazia parte da “elite econômica, política e cultural do Império, a qual compartilhava códigos de valores e
comportamentos modelados na concepção européia de civilização” (VALDEZ, 2006, p. 32). Assim, em 1875 publicou no
jornal “O Globo”, uma coletânea de textos intitulados “Vinte anos de propaganda contra o uso da palmatória e outros
meios aviltantes no ensino da mocidade”, na qual argumentava firmemente contra o uso dos castigos corporais. Para
Abílio, a criança não era um animal que deveria ser tratado com chicote, mas um ser ativo, pensante, com afeto e
paixões e que viria a ser o adulto construtor do futuro. Mostrava-se descrente sobre a formação de uma sociedade
civilizada à base da dor física. (BORGES, 1876)
Caminhando pelo mesmo trajeto, Antônio de Almeida Oliveira (1843-1887), advogado e educador maranhense,
jornalista, deputado geral e presidente provincial, escritor de diversos textos referentes ao ensino público, também
advogava contra os castigos físicos nas escolas oitocentistas. (OLIVEIRA, 2003).
Oliveira publicou em 1873 o texto “O Ensino Público" onde discorre sobre o cenário da educação brasileira no século
XIX. Neste, foram abordadas – entre outros temas - questões condizentes aos problemas do ensino, sobre o qual
propõe soluções. Dentre estes, chamou a atenção - no capítulo nono - para os meios disciplinares. (VIEIRA, 2003).
A lei da instrução pública não deve omitir a abolição dos castigos corporais e aviltantes [...]. Os castigos corporais, a
experiência mostra que só produzem um efeito: aterrar os meninos e indispô-los contra a escola e o professor.
(OLIVEIRA, 2003, p.155).
 
Porém, Antônio Oliveira (2003) não se mostrava favorável a alguns tipos de castigos morais, como por exemplo
Pôr-se o menino, em plena aula, de joelhos, com os braços abertos, no chão um sobre uma mesa, pregar-se à sua
roupa um letreiro ou um emblema irrisório, colocar-se-lhe uma cabeça de burro, ou fazer-se qualquer outro castigo
semelhante, não é só como parece entregar a criança à risota dos companheiros. É desmoralizá-la, tirar-lhe todo o brio,
abster-lhe o amor-próprio, o sentimento de dignidade, e torná-la desconfiada de si mesma pela consciência da sua
nenhuma valia. (OLIVEIRA, 2003, p.155).
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A sugestão de Antônio Almeida Oliveira vai ao encontro das legislações provinciais do período, no sentido de favorecer
os castigos morais, entretanto dissente sobre a forma empregada, tendo em vista a província paraibana utilizar-se de
métodos adversos aos expostos por Oliveira, como o ajoelhamento e o uso dos rótulos, por exemplo.
 Nesse sentido, tanto os discursos contidos nas leis, decretos e regimentos, quanto àqueles proferidos por importantes
membros da sociedade oitocentista, favoreceram a construção e reconstrução de práticas e representações sobre os
castigos aplicados no universo escolar. Conforme Faria Filho (1998)
A intervenção era uma ação necessária das instituições estatais e/ou das classes ilustradas sobre o heterogêneo povo
brasileiro no sentido de civilizá-lo e prepará-lo para contribuir para o progresso da nação. [...] A lei moldaria o caráter,
ordenaria as relações, civilizaria o povo, construiria a nação. (FARIA FILHO, 1998, p.112).
 
Todavia, extinguir uma pratica cultural que por séculos foi vista como caminho eficaz tanto para ensinar quanto para
disciplinar não era tarefa simples. Leis e discursos foram construídos para disciplinar ações cotidianas, porém, entre os
textos e as práticas há um universo de sujeitos heterogêneos, expressando tensões, conflitos e resistências.
 
Sujeitos, legislações e cotidiano: entre ações e negociações
 
O investimento realizado pelo Estado no sentido de abolir os castigos físicos fazia parte do projeto civilizador. Através
deste, novas relações foram traçadas entre professores e alunos, mas também entre governo, escola e família,
permeada por tensões e conflitos em sua implantação. O Estado, ao trazer para si o controle da violência através das
leis, confiscou dos sujeitos a plena possibilidade de arbitrar sobre a resolução de seus conflitos. (VEIGA, 2003)
Vale salientar, que as leis não são palavras destacadas de um contexto e nem das pessoas que elas regulam. Nelas
estão implícitos pensamentos pedagógicos, jogos de interesses, concepções de infância, escola, família, etc. Elas
estabelecem e demarcam identidades profissionais e chegam ao cotidiano apropriadas de diferentes maneiras pelos
grupos que as criam e as consomem. Estas se relacionam intimamente com a cultura e os costumes. (FARIA FILHO,
1998).  Assim, como aponta Faria Filho (1998, p.114), “os sujeitos que não detentores do poder estatal não são bigornas
onde o ‘Estado’ bate com um martelo”.
Os professores moviam-se dentro de um espaço regulamentado, ordenado, com normas a serem seguidas, entretanto,
mesmo com mobilidade restrita, negociavam com tais regras, criavam maneiras de empregar os preceitos que lhes
eram impostos, ora subvertendo-os, ora atribuindo novas roupagens. Em outras palavras, utilizavam de táticas (DE
CERTEAU, 1994) para navegar pelos ordenamentos legais, compondo assim, diferentes formas de se relacionar com
outros e com o espaço na construção de uma cultura escolar.
Diante disso, Thompson (1981) afirma que a ação e a consciência humana não são predeterminadas por uma estrutura,
nesse caso, por ordenamentos legais. O autor advoga a ideia da ação humana como condicionada por tais
ordenamentos, mas não determinadas por eles, na medida em que todo o sujeito está imerso num contexto cultural que
abre brechas para que a capacidade inventiva dos agentes entre em cena, reconhecendo que os sujeitos não assumem
passivamente as prescrições legais.
A crença na “legislação como instrumento de mudança sociocultural [...]” (SOUZA, 2009, p.84) é válida desde que
acompanhada pelo olhar sobre o cotidiano, aquele que considera a escola também como um espaço vivo, borbulhante,
impregnado de ideias, resistências, aceitações, conflitos, certezas e incertezas, invenções e reinvenções.
Os professores e novos professores, quando em face de uma nova legislação, “mais do que instaurar o novo,
reinventam, de certa forma, a tradição” (SOUZA, 2009, p.92). Contudo, é “contra a insistente tradição, a teimosia das
condutas consideradas antiquadas e o fazer ordinário rotineiro é que se lançam os textos e impressos normativos de
toda ordem” (SOUZA, 2009, p.106).
Lutas são travadas, práticas inventadas e reinventadas, reproduzidas e modificadas e assim, a tinta no papel vai se
impregnando de múltiplas cores; a letra, diferentes formas. O papel aceita tudo, já as pessoas, estas sim, não são
passivas na aceitação.
 
Palavras finais
 
Ao longo dos séculos, Leis coexistiram com práticas cotidianas de maneira ora harmoniosa, ora conflituosa,
demonstrando que, no que tange à mudanças culturais, as tintas no papel são apenas uma de suas vertentes. Como
assevera De Certeau (1994), os sujeitos não são passivos, eles criam inúmeras formas de transformar as Leis, de
acordo com seus interesses e regras. Pensar em mudanças no espaço escolar significa, portanto, se aproximar das
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práticas ordinárias dos sujeitos que compõe a escola, inserir-se neste cotidiano, entender seus modos de pensar, sentir
e agir, decifrar seus códigos, seus medos, suas crenças e representações. Logo, pensar em castigos escolares é
pensar em cultura escolar.
Os castigos de ontem e de hoje mudaram, travestiram-se de um caráter menos físico e mais psicológico, mas ainda
providos de violência. Continuam causando dor em quem os recebe, haja vista as lembranças dos tempos de escola.
Seria a dor um componente essencial para o disciplinamento? O castigo realmente elimina a indisciplina? Será que tais
práticas transitam entre os universos escolares e domésticos, sem maiores reflexões sobre seu uso? Seria o castigo um
habitus/ethos cultural, ou seja, um “costume”, sendo incorporado - de forma implícita - no processo de aprendizagem
destes sujeitos?  
Problematizar os castigos escolares, mais do que incidir sobre causas e efeitos do seu uso, nos remete a ampliar os
estudos para as representações historicamente construídas sobre educação e ensino, infância e criança, além de
considerar a docência e sua articulação com o ambiente doméstico. Estimula também, a refletir sobre as práticas
disciplinares utilizadas ao longo dos séculos, bem como sobre os processos de escolarização a partir da instituição da
escola moderna e suas decorrências sociais além de pensar a relação entre práticas e discursos. É fundamental
ponderar essas e outras questões relevantes que se mostram como o “em torno” e, às vezes, o centro de um debate
profícuo para a História da Educação brasileira.
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