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RESUMO

castigos na educação da criança de três expoentes da educação moderna,
pontuando similaridades e diferenças em seus discursos, bem como suas
decorrências na formação do pensamento pedagógico contemporâneo. Para
tanto, pautou-se numa pesquisa bibliográfica, apropriando-se da obra
“Emilio” de Rousseau (1712-1778); “Cartas sobre Educación Infantil” de
Pestalozzi (1746-1827) e “A criança” de Montessori (1870-1952). As análises
dos dados proporcionaram perceber estreita relação entre a perspectiva
educacional dos três autores, bem como contribuição de seus pensamentos
para mudanças nas práticas e representações sobre os castigos infligidos
às crianças.Palavras-chave: Pensadores da Educação Moderna. Disciplina. Castigos.

ABSTRACT

This paper aims to understand pedagogical thinking about discipline and punishments in the education
of children of three exponents of modern education, punctuating similarities and differences in their
discourses, as well as their consequences in the formation of contemporary pedagogical thinking. For
this, it was based on a bibliographical research, appropriating the work "Emile" de Rousseau
(1712-1778); "Letters on Early Childhood Education" by Pestalozzi (1746-1827) and "The Child" by
Montessori (1870-1952). Data analysis showed a close relationship between the educational
perspective of the three authors as well as the contribution of their thoughts to changes in practices
and representations about the punishment inflicted on children.Key-words: Thinkers of Modern
Education. Discipline. Punishments.

Palavras iniciais

Castigar é um verbo que define uma ação direcionada a alguém, ou seja, envolve relação. O castigo
abrange uma relação direta entre um adulto (de maior poder) e uma criança/jovem (de menor poder),
sendo aquele com o intuito de punir uma ação considerada inadequada, realizada por este.

O Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2014) define castigo como ato de punir, aperfeiçoar.
Nesta acepção, o sujeito que castiga tem a intenção de, ao mesmo tempo em que pune um ato, o
aperfeiçoa para que não haja repetições futuras.

A ideia de castigo como punição e aperfeiçoamento também está presente no “Diccionario da língua
brasileira” (1832), o qual apresenta como sinônimo para o verbo castigar as palavras punir,
repreender, emendar. Esta última é definida como “mudar para bom ou para melhor”.

O primeiro sentido explicitado data do século XXI e o segundo do século XIX. Em ambos os casos, o
castigo objetiva punir, mas também aprimorar o comportamento do sujeito ator da ação inoportuna. As
similaridades nos significados não remetem, todavia, a uma similaridade nas práticas cotidianas. Os
instrumentos utilizados para castigar crianças e jovens no século XIX e anteriores eram marcados por
uma materialidade que aviltava o corpo, como palmatórias e chicotes. Já em tempos recentes o uso
de tais utensílios foi praticamente abolido, de modo que o castigo caracterizou-se mais como uma
ausência, isto é, a retirada de algo que agrade a criança/jovem, do que como uma presença, uma
concretude, caracterizando-se, por conseguinte, como um castigo incorpóreo, mas não menos
doloroso, já que apresenta-se impregnado de aviltes morais e humilhações.

O castigo, portanto, mostra-se como uma construção cultural, filho de seu tempo, acompanhando as
mudanças e permanências de diferentes contextos históricos, de diversas formas de pensar a
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infância, a criança e a educação.

Partindo deste contexto, o presente artigo tem como objetivo compreender
o pensamento pedagógico sobre disciplina e castigos na educação da
criança de três expoentes da educação moderna, os quais se dedicaram a
refutar o princípio do castigo/punição como um caminho educativo eficiente
e eficaz. Para tanto, pautou-se numa pesquisa bibliográfica, apropriando-se
da obra “Emilio” de Rousseau (1712-1778); “Cartas sobre Educación
Infantil” de Pestalozzi (1746-1827) e “A criança” de Montessori (1870-1952).

Vale frisar que me refiro à modernidade como o período histórico a partir do século XV caracterizado
por – entre outros movimentos – a queda da ordem feudal e a ascensão da burguesia, marcadas por
profundas transformações nos campos da religião, ciência, trabalho, economia, educação,
organização social e política, com a emergência do Estado Moderno. O desenvolvimento da
mentalidade crítica gradativamente fez-se presente e a razão principiou sua notoriedade, em
contraposição à metafísica. A dimensão humana também emergiu com o desejo – e talvez
necessidade – de compreender o sujeito do conhecimento, questão dominante na Idade Moderna. O
sujeito do conhecimento, conforme Cambi (1999) “deve submeter-se a uma remodelação, através do
ideal do ‘cortesão’ e das regras de ‘sociabilidade’, que estabelece os princípios e as formas da
socialização” (p. 244).

Nesse ínterim, sob o ponto de vista pedagógico, houve uma ruptura com o pensamento escolástico
medieval, e uma preocupação com modos de ensinar e aprender capazes de proporcionar a vida
coletiva nessa sociedade que gradativamente se formatava.

Diversos pensadores arriscaram-se a traçar conceitos sobre educação, conhecimento, método,
ciência e também disciplina e castigos, construindo teorias para explicar o papel do homem na nova
ordem que se estabelecia e entender sua ação sobre a natureza, travando batalhas entre “o velho” e
“o novo”. A escola, nesse contexto, seria um importante espaços de formação desse homem,
acompanhado de perto pelo Estado, que constrói uma série de saberes pré-definidos a serem
incorporados pelo sujeito numa determinada fase da vida , em um certo número de anos e de modo
seriado.

A escola que conhecemos, portanto, é invenção da modernidade e, ao longo dos séculos, estará cada
vez mais preocupada com a educação física, intelectual e moral do sujeito. Sua função primordial
versa sobre a transmissão da cultura, ou seja, todas as formas de ser, sentir, pensar e agir; aquilo
capaz de humanizar o sujeito, diferenciando-o dos animais, possibilitando o convívio coletivo.

Assim o presente texto visa investigar os discursos proferidos por três pensadores da educação que
viveram entre os séculos XVIII e XX, sendo ora apropriados, ora refutados, mas que contribuíram para
mudanças nas práticas e representações sobre os castigos infligidos as crianças. Há de convir que o
uso da palmatória em larga escala ter sido abolida no decorrer do século XIX (embora exista
evidências que ela foi utilizada como instrumento de castigo durante os séculos XX e XXI) não é fruto
do acaso, mas de mudanças na concepção sobre a função da educação, bem como da escola;
associada à transformações na forma de pensar a sociedade e o papel dos indivíduos nela.

Rousseau (1712-1778) já dizia: castigos não, orientação!

Rousseau foi um educador e filósofo genebrino, de grande influência no pensamento iluminista. Sua
crítica ao modelo de educação dos colégios do seu tempo era veemente. Ele acreditava que pais e
professores não conseguiam “ver” a criança, isto é, não conseguiam entendê-la no seu processo de
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desenvolvimento. A criança, para ele, não deveria ser “domada”, mas orientada, dizia: “tudo o que não
temos ao nascer e de que precisamos quando adultos nos é dado pela educação” (ROUSSEAU,
2004, p. 10), seguindo os critérios da natureza, aquela que constitui o ser infantil.

A educação natural na pedagogia roussoniana visava preparar pedagogicamente a criança para
ingressar de forma progressiva na sociedade, respeitando as características de sua “natureza infantil”,
ou seja, socializá-la sem tratá-la como um pequeno adulto. O modo como deveria ser exercida essa
educação perpassava o exemplo, a experiência – com seus riscos e proibições - sem grandes
discursos moralistas ou agressivos, partindo da realidade infantil, com seus limites e possibilidades.
(ROUSSEAU, 2004).

Não ofereçais jamais a suas vontades indiscretas senão obstáculos físicos ou
castigos que nasçam das próprias ações e de que ela se lembre
oportunamente. Sem proibi-la errar, basta que se a impeça de fazê-lo. Só a
experiência e a impotência devem ser para ela leis.[...] Que ela não saiba o
que é obediência quando age, nem o que é domínio quando por ela agem. [...].
Supri a força que lhe falta, precisamente na medida em que dela se mostra
necessitada para ser livre e não autoritária, que, recebendo vossos serviços
com uma espécie de humilhação, ela aspire ao momento em que possa
dispensá-los e em que terá que servir sozinha. [...] cumpre não obrigar uma
criança a ficar parada quando ela quer andar, nem a andar quando ela quer
ficar parada. (ROUSSEAU, 2004, p.69)

Para Rousseau (2004), “pais e mestres nunca acham cedo demais para ralhar, corrigir, repreender,
lisonjear, ameaçar, prometer, instruir, apelar para a razão” (p.80). Contudo, caso haja intervenções
como as citadas, sendo estas excessivamente verbalistas ou agressivas em direção à criança, sem
respeitar sua natureza, esta pode tornar-se escrava ou tirana gerando problemas na sua socialização
adulta futura. (ROUSSEAU, 2004).

Nesse contexto, Jean Jacques Rousseau (2004) refuta qualquer tipo de violência, defendendo que a
criança não deveria ser sequer castigada, mas orientada a não repetir o erro:

Não deis a vosso aluno nenhuma espécie de lição verbal; só da experiência
ele as deve receber; não lhes inflijais nenhuma espécie de castigo, pois ele
não sabe o que seja cometer uma falta [...] desprovido de qualquer moralidade
em suas ações, nada pode ele fazer que seja moralmente mal e que mereça
castigo ou admoestação. (ROUSSEAU, 2004, p.78).

Para o autor, os castigos só devem ser aplicados caso a criança tenha consciência e intencionalidade
em suas ações. Como acreditava que ela é desprovida disto, dizia que o castigo de nada adiantaria,
pois ela não compreenderia o mal que fez. Assim, no lugar de castigos, o autor fala de
consequências: “[...] Fazei com que os maus resultados da mentira, quando o de não ser acreditado
quando se diz a verdade, [...] se acumulem [...] sobre sua cabeça quando mentiu. Mas expliquemos o
que é mentir para a criança.” (ROUSSEAU, 2004, p.89). Na prática, Rousseau (2004) exemplifica:

Vossa criança difícil de educar estraga tudo o que toca: não vos zangueis;
colocai fora de seu alcance tudo o que possa estragar. Quebra os móveis de
que se serve Não vos apresseis em dar-lhes outros: deixai-a sentir o mal da
privação. Quebra as janelasDeixai o vento soprar dia e noite sem vos
preocupardes com os resfriados, pois é melhor que fique resfriada do que
louca.[...] Quebra-os ainda Mudai o método então: dizei-lhe secamente mas
sem raiva: as janelas são minhas; aí foram colocadas por meus cuidados;
quero garanti-las. (ROUSSEAU, 2004, p.88)
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Ao final da intervenção adulta, quando a criança mostra-se arrependida do ato e promete não
repeti-lo, é recomendado que o educador sele o acordo com a confirmação da promessa, “beijando-a
alegremente, certo de que ensinou o compromisso”. (ROUSSEAU, 2004, p.88)

Afastando-se da idéia de infligir a criança situações de vergonha e embaraço, o castigo roussoniano
visava deixar com que a criança sentisse as consequências de seus atos, mas isso não significava
que o professor não exercia grande poder sobre os alunos, ele exercia, mas era subliminar e
permeado de civilidade, ou seja, não deve haver manifestação de impulsos agressivos por parte do
educador, com gritos, varas ou ira.

Importante destacar que Rousseau não acreditava na importância da escolarização. Ele entendia que
um sujeito só poderia ser verdadeiramente feliz se fosse livre, e que a escola apresentava-se como
um esforço de liberdade regulamentada, como uma instituição restritiva da liberdade. O projeto de
Rousseau era para formar os homens fora dessa instituição, advogando que os indivíduos aprendem
com a experiência e devem ser formados na natureza, para – futuramente – regressar ao ambiente
social e, assim, poder transformá-lo. Rousseau (2004) acreditava na bondade do ser natural, já que o
homem social havia perdido sua pureza.

A pedagogia roussoniana pode ser entendida, portanto, como uma pedagogia não diretiva, isto é, o
educador (seja família ou docente) ocupa uma posição de parceiro da criança, e o processo de
ensinar e aprender se transforma num processo de descoberta do mundo e não de revelação.
Conforme Becker (2012) “o professor não-diretivo acredita que o aluno aprende por si mesmo. Ele
pode, no máximo, auxiliar a aprendizagem do aluno, despertando o conhecimento que já existe nele”
(p.5), todavia, sem castigos ou ofensas verbais, apenas deixando que a criança aprenda com a
experiência dos seus erros e acertos.

Pestalozzi (1746-1827) e a ode ao afeto

Johan Heinrich Pestalozzi foi um pensador da educação que viveu entre os séculos XVIII e XIX.
Acreditava que as reformas sociais e políticas deviam surgir pela educação, através da reforma moral
e intelectual do povo. Foi forte defensor do afeto e da participação da mãe na educação da criança.
Dizia que “para estimular el espiritu y formar el corazón, nada hay de uma eficácia tan duradera como
el afecto, que cosntituye el camino màs fácil para alcanzar objetivos superiores.”(PESTALOZZI, 2006,
p.45). O autor continuou, afirmando que

Débase fomentar El auto-dominimo y formar El corazón no mediante La
coacción y la furza, sino compartimientos, no apelando a reglas rígida,
sino a um ejercitación activa; pero sobre todo hay que hacer AL corazón
sensible para El influjo que viene de lo alto, que es único capaz de
implantar em el hombre La imagem de Dios. (PESTALOZZI, 2006, p.139).

Dentre suas ideias, afirmava que a educação deve ser para toda a humanidade sem diferença de
lugar ou grupo social, estendendo a todos a utilidade do saber, o cuidado com o desenvolvimento da
inteligência e uma profunda atenção a todas as faculdades da pessoa, tanto físicas, quanto
intelectuais e morais. Advogou uma educação integral, que formasse de uma vez o coração, a mente
e o corpo, sendo a educação escolar um complemento da educação doméstica e uma preparação
para a vida.

Pestalozzi conferia importância à formação moral do homem, vendo-a como uma obra de amor e de
fé que inspira na criança o amor e o respeito à ordem estabelecida por Deus. Criticou a memorização,
alegava que o fundamental era atrair a atenção da criança através das coisas, mais do que com as
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palavras, afirmando ser preciso unir os sentidos à memória e não apenas decorar um nome em si, já
que, para ele, gravamos mais o que vemos, sentimos, interagimos, do que o que ouvimos.
(PESTALOZZI, 2006).

Importante destacar que o autor conferia especial importância a ensinar a criança a pensar, a refletir
sobre o que vê, partindo do diálogo, levando a criança a expressar-se sobre o objeto, fazendo
perguntas e deixando que ela responda, afastando-se de grandes discursos ou extensas explicações.
As perguntas devem ser curtas, claras e inteligíveis, proporcionando que a criança trace relações,
chegue a conclusões. Frisa a importância do professor ensinar a observar e a pensar, sendo livre
para aprender. Destaca, também, a necessidade em convencer a criança de que não há modo de
aprender sem o esforço e empenho dela. Dizia que o verdadeiro incentivo está nas palavras amáveis
e um sentimento de amor verdadeiro.

Nesse contexto, Pestalozzi (2006) refutou o uso dos castigos que impunham medo e ameaça na
educação das crianças, pois acreditava que tal forma de disciplinamento “no hara más que agravar el
mal. La prohibición viene, de por si, a estimular El deseo. El temor no puede jamás servir de incentivo
moral, nunca pasará de ser un estimulante de apetencias corporales, amargando el alma”.
(PESTALOZZI, 2006, p.69).

Caso a criança realize uma ação não condizente com as regras, esta sofrerá as consequências dos
próprios atos errados, ou, nas palavras do pensador, “en realidade, El disgusto por ló que se há hecho
mal debería constituir um castigo suficiente – com ló que además se actúa de um modo cruel”
(PESTALOZZI, 2006, p.122). Segue afirmando que em todos os “Estados civilizados” (p.122) a
crueldade fora proibida, inclusive contra os animais e com aclamação da opinião pública. Diante
disso, questiona “como es posible, pues, que em general se preste tan poca atención a la crueldade
contra lós niños, o más aun, que se la tenga por razonable” (p.123).

Pestalozzi (2006) colocou os castigos corporais no roll das práticas inadmissíveis no universo escolar
(mas também doméstico). Insistiu que se os professores conseguissem “infudir em sus pupilos um
vivo interés por aprender”(p.123) não precisariam queixar-se da falta de atenção da criança,
tampouco castigá-la. O castigo com base no temor e ameaça, dizia Pestalozzi, afasta o aluno do
professor, desenvolve um indivíduo egoísta e ambicioso, cegando-os para os bons sentimentos
humanos, como o amor e a confiança.

1. Montessori (1870-1952) e o século da criança

Maria Montessori, médica italiana, pensava na formação integral do sujeito, uma educação para a
vida. Sua teoria pedagógica insere-se no movimento conhecido como Escola Nova, gestado como
oposição aos métodos tradicionais de ensino que não respeitavam as necessidades e
desenvolvimento da criança.

Diante disso, preserva forte afinidade com o pensamento de um importante intelectual
norteamericano: John Dewey (1859 – 1952), um grande expoente do movimento de renovação
escolar. Dewey defendia uma escola não repressiva, mas que trabalhasse no sentido da formação
para a democracia, educando o sujeito para o exercício do autogoverno, ensinando-o a ter limites e
responsabilidade, pois acreditava que apenas a partir de uma disciplina através do autogoverno é
possível ter uma sociedade democrática. Dizia que somente “quando a relação de um homem com
outro é mútua e existem condições adequadas para a reconstrução de hábitos e instituições sociais
por meios amplos e estímulos originados da distribuição equitativa de interesses” (DEWEY, 2007,
p.11-12), poderia haver uma sociedade realmente democrática.

Assim, a escola nova é a expressão educacional desse modo de pensar, é a expressão da formação
de um modelo de cidadão que é capaz de atuar com liberdade, conhecendo e respeitando direitos e
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deveres, por isso, na visão desse intelectual, a escola deveria ser posta para todos. Conforme Dewey,
“o objetivo da educação é habilitar os indivíduos a continuar sua educação” (DEWEY, 2007, p.11),
sendo, pois, uma necessidade da vida humana: “a educação não é um mero meio para essa vida. A
educação é essa vida”. (DEWEY, 2007, p.130).

Nesse contexto, as afinidades entre Montessori e Dewey são percebidas por ambos acreditarem na
necessidade da construção de uma nova escola, democrática, onde todos pudessem desenvolver
livremente o seu potencial individual. Defendiam, ainda, a centralidade da criança no processo
educativo, a atenção ao potencial do aluno e a elaboração de aulas focadas nas experiências práticas
(ao contrário da transmissão do conhecimento), sendo esse um momento essencial para o
desenvolvimento da personalidade. A relação professor-aluno também foi questionada, tendo em vista
refutarem o autoritarismo docente. Todavia, isso não significou que Montessori não valorizava a
disciplina.

Para Maria Montessori, a criança é um sujeito livre e disciplinado capaz de fazer escolhas para si
mesmo, tendo em vista a disciplina ser algo que cresce do interior do indivíduo. Dessa forma, o
autogoverno é visto como a melhor forma de disciplinar o sujeito, e, para tanto, a participação
democrática dos alunos na elaboração das normas e atividades escolares era fundamental.
(MONTESSORI, 2003)

As regras disciplinares na perspectiva montessoriana devem ser construídas com os alunos e
apresentadas de maneira positiva com ênfase no respeito ao próximo e ao ambiente, resultando no
benefício para todos os membros do grupo. Uma turma disciplinada não significava uma turma
silenciosa, enfileirada e estática; mas formada por indivíduos ativos e que conseguiam respeitar o
outro e o espaço de estudo. Não acreditava em conter as crianças, mas ensiná-las a agir socialmente.
(MONTESSORI, 2003)

Advogava que os professores deveriam entender os sentimentos infantis, para ensinar as crianças a
lidar com a raiva, a cólera, a amizade, o amor, por isso explanava a máxima: “não se vê método:
vê-se a criança. Vê-se a alma da criança [...]” (MONTESSORI, 2003, p.239), respeitando sua forma
de se expressar no mundo, entendo-a como parte da natureza infantil. Por isso a criança tornou-se o
centro das atividades na pedagogia montessoriana, cabendo ao professor discipliná-la através de
exemplos – servindo como um modelo para o aluno, facilitando seu desenvolvimento - e não de
castigos físicos, ameaças ou admoestações. Dizia que “o pecado mortal que domina e nos impede de
compreender a criança é a cólera” (MONTESSORI, 2003, p.260). Explicitando que a cólera é

Uma reação á resistência da criança, mas, diante das obscuras expressões da
alma infantil, a cólera e orgulho amalgaman-se, para constituir um estado
complexo, tomando a forma exata, tranquila e respeitável que de designa por
tirania. [...] A tirania não merece discussão: coloca o indivíduo na fortaleza
inexpugnável da autoridade reconhecida. O adulto domina a criança em
virtude de um direito natural reconhecido, que possui simplesmente por ser
adulto [...] a criança tem de calar-se, [...] o adulto tem o direito de julgar a
criança e de a ofender, fazendo-o sem ter em conta a sua sensibilidade [...] os
seus protestos são considerados insubordinação, atitude perigosa e
inadmissível”. (MONTESSORI, 2003, p.263-264).

Dessa forma, Montessori (2003) afirmava a importância de o professor realizar o “auto-exame”
(p.265), expulsando “do seu coração a cólera e o orgulho”. (p.265), a fim de renunciar à tirania.

Assim, o professor deveria estabelecer a disciplina em sala de aula com afeto e atenção, mostrando a
importância da organização grupal e do respeito ao outro e ao espaço de estudo, deixando-a livre
para- inclusive – escolher se deseja ou não participar da atividade. Isto significa um aprendizado com
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base na compreensão sobre o comportamento adequado e não na imposição do medo.

Rousseau, Montessori e Pestalozzi: entrelaçamentos

Diante do exposto, é possível observar que Pestalozzi e Montessori absorveram muito da teoria
roussoniana de educação. De forma geral, para o autor, o objetivo da educação infantil não deve estar
focado em uma formação futura, mas sim e fundamentalmente, propiciar felicidade à criança
enquanto ela ainda é criança. Para Rousseau, a criança deveria ser educada em liberdade e viver
cada fase da infância na plenitude de seus sentidos. Ele condenava os métodos de ensino que
priorizavam a repetição e memorização de conteúdo, pregando sua substituição pela experiência
direta por parte dos alunos, a quem caberia conduzir, pelo próprio interesse, o aprendizado.

Pode-se dizer, portanto, que Rousseau foi um precursor de Pestalozzi, para quem a função principal
do ensino era levar as crianças a desenvolver suas habilidades naturais e inatas. A escola idealizada
por Pestalozzi deveria ser não só uma extensão do lar como inspirar-se no ambiente familiar para
oferecer uma atmosfera de segurança e afeto. Para o pensador suíço, um dos principais cuidados que
o educador deveria ter era dar atenção ao desenvolvimento natural da criança, às suas aptidões e
necessidades, de acordo com as diferentes idades. O aprendizado seria, em grande parte, conduzido
pelo próprio aluno, com base na experimentação prática e na vivência intelectual, sensorial e
emocional do conhecimento. É a idéia do “aprender fazendo”, amplamente incorporada pela maioria
das escolas pedagógicas posteriores. O que importava não era tanto o conteúdo, mas o
desenvolvimento das habilidades e dos valores.

Rousseau e Pestalozzi foram dois importantes pensadores da educação que influenciaram fortemente
a teoria montessoriana e o movimento escolanovista. Maria Montessori foi pioneira no campo
pedagógico ao enfatizar a importância da individualidade, atividade e liberdade da criança como base
de uma educação saudável. Para a autora, o objetivo da escola é a formação integral do jovem, uma
“educação para a vida”. O método Montessori se inspira na natureza e acredita que nem a educação
nem a vida deveriam se limitar às conquistas materiais. Os objetivos individuais mais importantes
seriam: encontrar um lugar no mundo, desenvolver um trabalho gratificante e nutrir paz e densidade
interiores para ter capacidade de amar. A meta coletiva é vista hoje por seus adeptos como a
finalidade maior da educação montessoriana. Os alunos conduziriam o próprio aprendizado e, ao
professor, caberia acompanhar o processo e detectar o modo particular de cada um manifestar seu
potencial. O método Montessori baseia-se na observação de que meninos e meninas aprendem
melhor pela experiência direta de procura e descoberta. (MONTESSORI, 2003)

Além das similaridades no pensamento sobre o processo educativo, há o forte enlace sobre a
importância de uma educação livre de castigos físicos e humilhantes. Desta forma, não há
possibilidade de pensar uma educação pautada em idéias como: autonomia, liberdade,
espontaneidade, aprendizagem moral e emocional, com situações onde imperam o medo e a
violência. Tais pensamentos inspiraram pensadores como: Édouard Claperéd, Alexander Neill, Jean
Piaget, Lev Vygotsky, entre outros.

Considerações finais

A ideia da educação como o baluarte da transformação social vicejou em solo verde e amarelo de
modo que, a partir do século XIX, tal temática borbulhou na voz de políticos, educadores e intelectuais
brasileiros. Pretendia-se implementar uma educação capaz de preparar a criança para a vida, e, para
tanto, os castigos - em especial na modalidade física – deveriam ser abolidos, por não serem
condizentes com a construção de uma sociedade civilizada, bem como produzir efeitos nocivos à
aprendizagem do educando.
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Todavia, o cotidiano ainda refletia as relações violentas, através da palmatória e chicote. Há quem
argumente que não eram violentas, mas “normais” nos períodos históricos no qual era utilizado, uma
vez que faziam parte das relações humanas.

Ora, tendo em vista que Rousseau, no século XVIII, asseverou ser o castigo físico uma prática
antipedagógica, é possível pensar que era, de fato, vista como violenta, todavia necessária para a
disciplina infanto-juvenil. Violenta era, mas aceita como a melhor forma de resolução de conflitos.

Todavia, o longo processo civilizador que transformou a relação entre os indivíduos e deste com
objetos e espaços, bem como colocou o Estado como “pai regulador”, culminou em mudanças. Novas
formas de resolução de conflitos foram construídas - nos diversos espaços de socialização –
mergulhadas em tensões, divergências e concordâncias. Os três educadores abordados nesse texto
representam esse processo, que é de longa duração e não cessa em momento algum.

Ainda, em tempos atuais, vemos dissidências quanto a forma de castigar crianças: advertência verbal,
cadeira do pensamento, ausência do recreio, suspensão, expulsão, cópias, pontos na caderneta,
enfim, práticas não faltam, nem discussões sobre o que surte ou não efeito. Após séculos de debates,
o assunto permanece em rodas de conversa, evidenciando não estar superado, assim como não
estão as discussões sobre o papel da educação contemporânea. Seria a educação o principal fator de
mudança social O investimento nela garante o desenvolvimento de um país Os pensadores elencados
neste texto afirmam que sim. Para eles, somente através da educação seria possível a construção de
uma sociedade justa, com indivíduos autônomos e capazes de alavancar o desenvolvimento de um
país, por isso a ênfase na educação intelectual, moral e física, organizada e estruturada.

Os castigos, por sua vez, inserem-se nesta discussão como um ponto de debate importante, pois
representava o “velho”. Na instituição de novas formas de educar, na intensificação da ideia de
educação como “salvadora da pátria”, os castigos precisavam mudar, precisava civilizar-se.

Hoje, os debates não são tão intensos como dantes, mas são parte intrínseca do processo educativo.
Se não permeiam discussões mais amplas, sem dúvida alguma, estão “escondidos” na sala de aula,
ou como tema de algumas reuniões pedagógicas. Talvez possa ser considerado um assunto
“resolvido”, contudo na “pequeneza” das relações, os questionamentos existem: é realmente
necessário castigar
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