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Resumo

O artigo apresenta lineamentos filosóficos, educacionais e jurídicos sobre as práticas de punição corporal em crianças
e adolescentes. A fragilidade ou vulnerabilidade infantojuvenil em um ethos de valorização do corpo leva a limites na
educação que se traduzem na ausência de práticas punitivas corporais, paroxismo desvelado na Lei nº 13.010, de
26.06.2014 (“Lei da Palmada”). O locus central de discussão da referida Lei, no aspecto punitivo, atine à proibição do
uso de força física de menor intensidade nas práticas educativas, constituindo um plus protetivo que não prescinde do
enfrentamento de problemas sistêmicos na área infantojuvenil. Uma ética contemporânea do corpo baseada na
proteção da criança e do adolescente, amparada pelo direito, aponta para uma normatividade educacional centrada na
razão argumentativa, no diálogo e no cuidado.

Palavras-chave: Filosofia e Educação – Corpo e direito infantojuvenil – Punição corporal.

Résumé

L’article présente des linéaments philosophiques, éducationnels et juridiques autour des pratiques de punition
corporelle chez les enfants et les adolescents. La fragilité ou vulnérabilité infanto-juvénile dans un ethos de valorisation
du corps entraîne des limites dans l’éducation qui se traduisent dans l’absence de pratiques punitives corporelles,
paroxysme dévoilé par la Loi nº 13.010, de 26.06.2014 (“Loi de la fessée”). Le locus central de la discussion de ladite
Loi, sur l’aspect punitif, concerne l’interdiction d’utiliser d’une force physique de moindre intensité dans les pratiques
educatives, constituant un plus protectif qui ne dispense pas de faire face à des problèmes systémiques dans le
domaine infanto-juvénile. Une éthique contemporaine du corps basée sur la protection de l’enfant et de l’adolescent,
soutenue par le droit, se tourne vers une normativité éducationnelle centrée sur la raison argumentative, sur le
dialogue et sur le soin.

Mots-clés: Philosophie et Éducation – Corps et droit infanto-juvénile – Punition corporelle.

1 INTRODUÇÃO

O corpo é um assunto privilegiado nos diferentes setores da sociedade contemporânea. Alimentação, educação,
direito, saúde, lazer, publicidade, sexo, moda, espiritualidade, arte e rejuvescimento constituem exemplos dessa
pluralidade, sem a precedência, todavia, de uma ética do corpo que oriente os valores que o formam e o informam.
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Refletir sobre o corpo na seara da educação, especificamente sob a dimensão punitiva das práticas educacionais,
implica um incurso na Filosofia e na História da educação, na Filosofia do corpo e no estatuto jurídico-protetivo da
infância e da adolescente no Brasil.

A fragilidade ou vulnerabilidade física e psicológica infantojuvenil em relação aos adultos, em um ethos de proteção e
mesmo de sacralização do corpo, culminou no paroxismo legislativo com o advento da Lei nº 13.010, de 26.06.2014
(“Lei da Palmada”), ao consagrar o direito da criança e do adolescente de serem educados sem o uso de qualquer
força física de natureza disciplinar ou punitiva que gere sofrimento físico.

A intocabilidade do corpo prevalece sobre a moderação da repressão corporal, distanciando-se de uma história
milenar marcadamente violenta no campo da educação (LEGRAS, 2008), citando-se, a exemplo da antiguidade
romana, os Epigramas do poeta Marcial (1843, p. 65), para quem a palmatória era o “cetro dos pedagogos” (Livro X,
62) .

Deve-se chegar a tal restrição em práticas pedagógicas punitivas A realidade brasileira, marcada pela ineficiência
estatal para com os carentes e infratores, no sentido de integralizar, minimamente, a proteção da criança e do
adolescente, permite considerar a referida Lei, nesse tocante, como um “escárnio” ou como uma “alienação” do
legislador frente a problemas na área infantojuvenil de maior gravidade

A referida Lei, atendendo ao valor da hiperdignificação da vida da criança e do adolescente (NUCCI, 2015),
constitui-se em excesso ou em aperfeiçoamento do sistema protetivo infantojuvenil pelo legislador no que diz respeito
à proteção corporal

O artigo objetiva apresentar, sob um viés filosófico, pedagógico e jurídico, alguns lineamentos conducentes a uma
normatividade educativa que, sob o aspecto punitivo, não se baliza no corpo, mas no diálogo - não violento -, na
racionalidade argumentativa e no cuidado, em harmonia com a proteção da integridade corporal da criança e do
adolescente.

A fragilidade ou vulnerabilidade infantojuvenil, conjugada com o direito fundamental à integridade corporal, leva a
limites da educação que se traduzem, por imperativo jurídico, na ausência de práticas punitivas corporais. Pensar a
educação, nesse contexto, implica refletir antes de tudo sobre o homem e sua irredutibilidade ao corpo.

2. CORPOREIDADE, IDENTIDADE E ALTERIDADE

Como aduz Meyer (2002), o homem é um corpo e o corpo é o outro em nós, o outro que nós somos.

Porém, o homem é mais que animalidade, mais que fisiologia, mais que necessidades naturais. O corpo, uma
alteridade, é o que se deve recalcar, no sentido de pô-lo em distância para a construção de uma identidade social e
psicológica (MEYER, 2002).

Essa construção ocorre em um mundo problemático, o qual, banhado de incertezas e fragmentariedades,
volatizando-se o efêmero, se seca, todavia, no corpo. “Ninguém vai ao homem senão pelo corpo” (MATIAS, 2011, p.
51).

O corpo humano é ao mesmo tempo um corpo-sujeito e um corpo-objeto. Corpo-sujeito, corpo que nós somos,
“substrato carnal, sede das experiências particulares” (MARZANO, 2009, p. 6-7), contraposto à ideia de corpo-objeto,
o que nós temos, ou seja, o corpo como “objeto de representações, manipulações, cuidados, construções culturais e
médicas” (MARZANO, 2009, p. 6-7).

Somos um corpo, temos um corpo, esta última dimensão não raro imagetizada em referências e padrões a serem
seguidos, buscando-se controlá-lo o quanto possível, sem exata adequação com a realidade e com as imperfeições
que, também, a caracterizam (MARZANO, 2009).

Particularmente no campo moral, ir ao encontro de ou ir de encontro ao outro implica sempre uma mensuração da
distância nas relações intersubjetivas, sendo o corpo - o respeito ao corpo - a invariável da moral, qualquer que seja a
distância entre as pessoas (maior ou menor, mais ou menos passional) e, por corolário, qualquer que seja a moral
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definida em função dessa distância (MEYER, 2013).

Nessa razão, o corpo é o “limite intransponível” no âmbito das relações intersubjetivas (MEYER, 2013), aí inclusas,
certamente, as relações intrafamiliares e intraescolares. Agressões físicas, das leves às extremas, com finalidade de
dominação e submissão, degradam e desumanizam o homem, reduzem-no ao corpo, seja: a) submetendo-o às
necessidades biológicas (dor, sede, fome, frio...); b) por meio de uma dessocialização do corpo (nudez, ausência de
higiene...) (MEYER, 2002); ou ainda c) reduzindo a integridade desse corpo, como o demonstra a História no âmbito
das relações de poder exercidas pela Igreja e pelo Estado (ALBUQUERQUE; AUSTRILINO; BRANDÃO, 2005).

Em acorde com Marzano (2009), a punição sobre o corpo ignora a subjetividade do ser humano - da criança e do
adolescente -, reduz a complexidade delas ao corpo, a existência delas à animalidade, de modo opressivo, podendo
gerar, ao invés de sentimentos positivos de acolhimento ou respeito, sentimentos de indignação, ódio, vingança,
agressividade, medo, hostilidade, desmoralização, prejuízos ao desenvolvimento cognitivo e aos relacionamentos
intrafamiliares bem assim perpetração de violência e de comportamentos anti-sociais, os quais podem estar
associados, ainda que indiretamente, à delinquência (SANCHEZ, MINAYO, 2004) (GLOBAL INITIATIVE TO END ALL
CORPORAL PUNISHMENT OF CHILDREN, 2016).

3. CORPO, CUIDADO E DIALOGIA EDUCACIONAL

O corpo inspira cuidado, consigo e para com o outro, e é nessa perspectiva que se deve contemplar uma pedagogia
que permita a realização das quatro funções da educação: proteger, estruturar, transmitir e emancipar (FABRE,
2011b).

Se o corpo é o limite intransponível nas relações intersubjetivas, mister racionalizar a experiência educativa de modo a
excluir as práticas punitivas consistentes em ações físicas sobre o corpo da criança e do adolescente que lhes
inflinjam qualquer sofrimento físico-sensorial.

No lugar de tais práticas, o diálogo. Por certo, ações físicas punitivas sobre as crianças e adolescentes situam-se em
uma dimensão educacional repressiva e injutiva, em desprestígio à argumentação e em desrespeito ao aprendizado
intelectual das mesmas.

Qual modelo pedagógico, sob o aspecto punitivo, busca proteger o corpo da criança sem degradar sua condição de
sujeito de direitos O cuidado pode se revelar justamente em uma ação física punitiva que, embora gere sofrimento
físico, não seja violenta nem atente contra a dignidade da criança (RIBEIRO, 2014). Onde a boa medida, afinal

O poder legislativo brasileiro, em um contexto jurídico-internacional de crescente repressão às práticas punitivas
corpóreas na seara infantojuvenil,[i] deu uma possível resposta, por meio da Lei nº 13.010/2014 (“Lei da palmada”), a
qual deve ser lida à luz do microssistema jurídico de tutela infantojuvenil, sob pena de se atingir uma compreensão
fragmentada, precária e incompleta desse ordenamento.

4 BALIZAMENTOS JURÍDICOS DA PROTEÇÃO CORPORAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

No Brasil, século XIX, os castigos físicos (palmatórias, varas, chicotes...) eram praticados para educar crianças no
meio escolar (ARAGÃO; FREITAS, 2012), embora, com o advento da Lei de 15.10.1827, que ordenou a criação de
“escolas de primeiras letras”, se previsse, no artigo 15, que os castigos seriam realizados pelo método Lancaster,[ii]
sem proibir expressamente os castigos físicos.

Cabe destacar, igual modo, o Decreto nº 1.331-A, de 17.02.1854, que regulamentou a reforma do ensino primário e
secundário no Município da Corte (Rio de Janeiro). Em seu artigo 72, não eram previstos meios disciplinares de
castigo corporal.

Mencione-se, ainda, o Decreto nº 5.391, de 10.09.1873, que estendeu aos estabelecimentos privados de instrução
primária e secundária os meios disciplinares previstos no Decreto nº 1.331-A/1854 (LEMOS, 2012), embora, na
prática, houvesse relativa eficácia, constatando-se, até o século XXI, práticas de repressão corporal consistentes no
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uso da força física sobre crianças (ARAGÃO; FREITAS, 2012) (LEMOS, 2012).

Um esquema de legitimação na educação baseado na mimese do passado (FABRE, 2011a) não se coaduna com o
atual status protetivo integral conferido à criança e ao adolescente, a afastar, pois, qualquer violencia física contra a
criança.

Antes de apresentar alguns lineamentos jurídicos da proteção do corpo da criança e do adolescente, importa, desde
já, combater a falsa premissa de que apenas com a Lei nº 13.010/2014 se estabeleceram normas visando a coibir a
violência física contra elas praticada.

À luz do ordenamento jurídco brasileiro, é dever da família, da sociedade e do Estado respeitar e proteger a criança, o
adolescente e o jovem contra toda violência, crueldade e opressão,[iii] jamais podendo ser submetidos a tratamento
desumano ou degradante,[iv] violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.[v]

No âmbito da educação familiar, especificamente na direção e educação dos filhos pelos pais, bem assim na
exigência de obediência, respeito e cumprimento das atividades próprias às idades e condições,[vi] dentre outras
incumbências afetas ao poder familiar, castigá-los imoderadamente - pleonasmo jurídico com o advento da Lei nº
13.010/2014, como se verá - deixá-los em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes ou abuso
de autoridade pode inclusive ensejar perda do referido poder,[vii] sem prejuízo de indenizá-los por dano material ou
moral.[viii]

Já na seara penal, o abuso de meios de correção ou de disciplina em relação à pessoa sob autoridade, guarda ou
vigilância para fins de educação configura crime de maus tratos;[ix] a submissão de alguém sob guarda, poder ou
autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar
castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, constitui crime de tortura;[x] a prática de lesão corporal contra
ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade configura crime de violência
doméstica.[xi]

Tal arcabouço jurídico-normativo deflui da dignidade da pessoa humana, fundamento axiológico maior da República
brasileira, referência nuclear de todos os direitos fundamentais (NOVELINO, 2015).

Ao princípio da dignidade da pessoa humana soma-se, no Direito da infância e da juventude, o princípio da proteção
integral, um plus axiológico consubstanciado no artigo 227 da Constituição da República:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Trata-se de substituição de paradigma, anteriormente assentado na doutrina da situação irregular, através do binômio
carência-delinquência, de natureza assistencialista, consoante o revogado Código de Menores (Lei nº 6.697, de
10.10.1979), para a doutrina da proteção integral (AMIN, 2015), enaltecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA (Lei nº 8.069, de 13.07.1990).

5 A LEI Nº 13.010/2014 (“LEI DA PALMADA”): MAXIMIZAÇÃO DA PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL OU EXCESSO
ULTRAJANTE À REALIDADE BRASILEIRA

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.010/2014 (“Lei da palmada”), acresceram-se ao referido Estatuto, dentre outras
disposições, os artigos 18-A e 18-B, a seguir transcritos:

“Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso
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de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção,
disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família
ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas
socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los
ou protegê-los.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se:

I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física
sobre a criança ou o adolescente que resulte em:

a) sofrimento físico; ou

b) lesão;

II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à
criança ou ao adolescente que:

a) humilhe; ou

b) ameace gravemente; ou

c) ridicularize.”

“Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes
públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de
cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem
castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina,
educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso:

I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;

II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;

III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;

IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado;

V - advertência.

Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar,
sem prejuízo de outras providências legais.”

Cabe ainda ressaltar que a Lei nº 13.010/2014 alterou o art. 13 do ECA, prevendo que “os casos de suspeita ou
confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente
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serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras
providências legais”.

Constata-se, com efeito, que a Lei nº 13.010/2014 buscou especificar o ditame genérico delineado no art. 18 do ECA,
ao definir castigo físico e tratamento cruel ou degradante.

Nota destacar que a definição de castigo físico, como ação punitiva resultante em sofrimento físico ou lesão, abrange
atos como beliscões, palmadas, puxões de orelha, em outras palavras, todo e qualquer ato que importe em sofrimento
físico. Seria uma intervenção excessiva no direito e dever dos pais de educar seus filhos

A expressão castigo corporal ou castigo físico, adotada na Observação Geral nº 8 (2006) pelo Comitê dos Direitos da
Criança da Organização das Nações Unidas (ONU), é assim definida, com endosso da Corte Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH):

“todo castigo em que se utilize a força física e que tenha por objetivo causar certo grau de
dor ou mal-estar, ainda que seja leve. Na maioria dos casos, trata-se de bater nas crianças
(tapas, bofetadas, surras) com a mão ou com algum objeto: chicote, vara, cinto, sapato,
colher de pau, etc. Mas também pode consistir, por exemplo, em dar pontapés, sacudir ou
empurrar as crianças, arranhá-las, beliscá-las, mordê-las, puxar os cabelos ou as orelhas,
obrigá-las a ficar em posições incômodas, produzir-lhes queimaduras, obrigá-las a ingerir
alimentos fervendo ou outros produtos (por exemplo, lavar suas bocas com sabão ou
obrigá-las a comer alimentos picantes)." (ONU, 2006, p. 4).

Sob tal prisma, castigo coporal, significa, per se, degradação da condição humana, violência contra o direito
fundamental das crianças e dos adolescentes à integridade corporal, ou seja, de serem educadas sem sofrimento
físico nem lesão. Significa, por outro lado, o descumprimento, pela família, sociedade e Estado, do dever fundamental
de proteger e cuidar delas.

O simbolismo da Lei nº 13.010/2014, em busca de maximização protetiva à criança e ao adolescente, traz uma tônica
político-legislativa fortemente midiatizada, em razão da morte do menino Bernardo em abril do mesmo ano.

Todavia, o locus central de discussão da referida Lei, no aspecto aqui em análise, refere-se ao uso de força física de
menor intensidade na educação de crianças. A tolerabilidade dos atos punitivos, com essa delimitação do problema, é,
nesse âmbito - insiste-se -, discutível. Para os atos de maior gravidade, intoleráveis pelo legislador e pela sociedade, o
ordenamento jurídico brasileiro já previa respostas antes da entrada em vigor do diploma normativo em análise,
conforme acima explanado.

No aviso de Nucci:

“não há de existir uma invasão de privacidade no âmbito familiar, por quem quer que seja,
à procura de pais que belisquem seus filhos vez ou outra, mas, sim, em busca dos que dão
socos no rosto e surras de chicote. Para essas últimas situações - criminosas por certo - já
havia lei” (NUCCI, 2015, p. 58).

Se procede o argumento, isso anularia o telos constitucional de proteção integral da criança do qual se imbuiu o
legislador, embora influenciado pela retórica midiática Com a Lei da palmada, enalteceu-se o direito fundamental da
criança e do adolescente à integridade coporal, afirmou-se a dignidade da pessoa humana - valor fundante do direito -,
estabeleceram-se contornos mais nítidos, sobretudo na depuração conceitual de castigo corporal em relação a maus
tratos, contribuindo, em suma, para o aprimoramento do microssistema jurídico de proteção infantojuvenil, embora a
realidade brasileira apresente problemas mais graves, como condições precárias de estruturação familiar, crimes
graves contra os quais não se tem uma resposta eficaz pelo Estado, deficiências relacionadas aos acolhimentos
institucionais, dentre outros.
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O corpo não deve ser utilizado em métodos ou práticas educacionais punitivas. Há significativa margem de
incontrolabilidade, sobretudo nas relações extremadas pela paixão ou pela indiferença, quanto aos motivos,
intensidades e frequência na realização de atos punitivos sobre o corpo da criança e do adolescente. Daí a migração
dessa incerteza, dessa educação de pulso, para uma educação dialógica, argumentativa, construtiva, humanizante,
pautada em relações que, faticamente assimétricas, são harmonizadas e equilibradas pelo direito.

6 CONCLUSÃO

Nesse mundo que confronta o passado, com forte acento na afirmação concreta e universal dos direitos humanos,
sobrevaloriza-se o corpo. Soma-se a isso a fragilidade física e psicológica da criança bem assim do adolescente face
aos adultos, conjunção fundante de um modelo de normatividade educacional que, sob a dimensão punitiva,
confere-lhes uma proteção jurídica total contra castigos corporais.

Na atual quadra histórica dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, a intocabilidade do corpo prevalece
sobre a moderação de práticas punitivas corporais.

Por certo, não se há de implementar, no bojo das instituições (sejam elas privadas ou públicas), modelos de
normatividade educacionais em que a dimensão punitiva colide com os valores constitucionais, notadamente a
integridade coporal da criança e do adolescente.

Nas relações intrafamiliares e intraescolares, o corpo é a invariável nas diferentes distâncias estabelecidas entre as
pessoas (MEYER, 2013), é o limite de até onde se pode ir na educação da criança e do adolescente.

A desmesura humana sobre a fragilidade corpórea da criança e do adolescente é uma possibilidade fática que irrompe
milenarmente na História. Uma ética contemporânea do corpo centrada na proteção infantojuvenil, amparada pelo
direito, busca traçar novos caminhos para uma normatividade educacional centrada na razão argumentativa, no
diálogo e no cuidado.
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