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-Érica Fraga
sãopaulo Apalmada,punição
corporalmuitasvezesaplica-
da por adultos em crianças,
causaimpactosnegativosso-
breofuncionamentocerebral
similaresaosprovocadospor
agressõesfísicasmaisviolen-
tas eabusos sexuais.
Essa é a conclusão de um

estudonovoquefoipublica-
donestasexta(9)pela“Child
Development”,umadasmais
prestigiadas publicações ci-
entíficas na área de desen-
volvimento infantil.
Segundoosautoresdo tra-

balho, essa é a primeira vez
queficacomprovadaaligação
entrepalmadasereaçõesneu-
rais exageradas à percepção
derisconomeioambiente.
A descoberta preenche

uma importante lacuna na
pesquisaacadêmicasobreas
possíveis consequências de
diferentes formasdeviolên-
cia contra as crianças.
Estudos já haviam mos-

trado que tanto palmadas
quanto formasmais severas
de agressão, como espanca-
mentoeabusosexual, impac-
tavam o comportamento, a
aprendizagem e a capacida-
de de adaptação, ainda que
em intensidades diferentes.
Mas, até agora, só havia a

comprovação de que essas
mudançaseramcausadas,de
fato,poralteraçõesnofunci-
onamentocerebralnoscasos
deviolênciasmaislesivasfísi-
ca oupsicologicamente.
“Osestudosanteriores[so-

brepalmadas]olhamparadi-
ferentesavaliaçõeseducacio-
naisouregistrosdocompor-
tamento, mas sem medir o
desenvolvimento cerebral e
biológico das crianças”, dis-
se JorgeCuartas, umdosau-
toresdonovoestudo,emen-
trevista àFolha.
“Descobrir que a punição

corporal pode afetar o de-
senvolvimento do cérebro é
muito forte.Por isso,decidi-
mos fazer esse estudo”, afir-
mouo economista.
Cuartas está terminando

seu doutorado em educa-
ção na Universidade Har-
vard e tempesquisas anteri-
ores sobre os efeitos de pu-
nições corporais, inclusive
naColômbia, seupaís natal.
Osoutros autoresdoestu-

dosãoDavidWeissmaneKa-
tieMcLaughlin, ambos tam-
bém de Harvard, Margaret
Sheridan, da Universidade
da Carolina do Norte, e Lili-
ana Lengua, da Universida-
de deWashington.
Diretorado laboratóriode

estresse e desenvolvimento
de Harvard, McLaughlin é a
principalformuladoradeum
modeloquejá indicavaaalta
probabilidadedequevivênci-
as adversas—incluindopal-
madase testemunhodevio-
lência—teriamimpactopare-
cidosobreodesenvolvimen-
to emocional e neural, vari-
andoapenasemintensidade.
Acontribuiçãodonovoes-

tudo —intitulado “Punição
corporalerespostasneurais
elevadasaameaçasemcrian-
ças” (em tradução livre)— é
comprovar, na prática, par-
te do queMcLaughlin havia
previstona teoria.
“O modelo dizia que toda

exposiçãoàviolência,prova-
velmente,produziriaefeitos
emáreassemelhantesdocé-
rebro,masqueelesseriames-
caladosdeacordocomonível
da violência”, disseCuartas.
Asáreasmencionadaspor

ele seconcentramnocórtex
pré-frontal,envolvidoemvá-
rias funções que incluem a
habilidade de prestar aten-
ção,controlaremoçõeseim-
pulsos, fazer distinções de
ordem ética e moral, tomar
decisõesereavaliaropiniões
apósoprocessamentodeno-

Palmadasprejudicamdesenvolvimento
cerebral das crianças,mostra estudo
Punição afeta reações neurais de forma parecida à causada por agressãomais severa e abuso sexual

para entender a fonte do te-
mor de outras pessoas, por
terem se acostumado a ser
vigilantes a ameaças poten-
ciais no ambiente.
“Essamaiorvigilânciapode

seradaptativanocurtoprazo
(...) ao permitir que crianças
expostas a violência identifi-
quempotenciaisriscospron-
tamente”, ressaltaumtrecho
dapesquisa.
“Mas essas respostas ten-

dem a causarmá adaptação
no longo prazo, já que po-
dem promover reatividade
emocional elevada, dificul-
dades na regulação emocio-
nal, tendênciashostis emai-
or risco de psicopatologia”,
diz o estudo.
Na conclusão, os autores

afirmam que seus resulta-
dossugeremqueaspalmadas
podem influenciar a respos-
ta neural de crianças a “dei-
xas emocionais de uma for-
ma qualitativamente similar
a formas mais severas de vi-
olência”.
Ospesquisadoresressaltam

que,comoécomumemestu-
dos científicos, seu trabalho
temlimitações.Umadelaséo
fatodequenãoforamavalia-
dos—devidoaotamanhoda
amostra— a severidade das
palmadasoua identidadede
quemas aplicava.
Mas,segundoCuartas,opas-

sodadoporelesésignificativo
poispodeajudarainfluenciar
tantoocomportamentodefa-
mílias quantoaspolíticaspú-
blicas e legislações nacionais
relativasapuniçõescorporais.
Estudos anteriores do eco-

nomistaedeoutrospesquisa-
dorescontribuíram,porexem-
plo,paraarecenteaprovação
de uma lei contrária a puni-
çõescorporaisnaColômbia.
Atualmente, 62 países têm

legislaçãoclara, jápromulga-
da, proibindo qualquer for-
madepuniçãoacriançasem
qualquer ambiente.
OBrasil deuessepassoem

2014, aoaprovaraLeiMenino
Bernardo,popularmenteco-
nhecidacomoleidapalmada.
No entanto, outras 137 na-

çõesaindanãobaniram,total-
mente,apuniçãofísica,segun-
do a “End Corporal Punish-
ment”, iniciativa de umapar-
ceria público-privada global
paraofimdaviolênciacontra
crianças, apoiada pela ONU,
por governos e empresas.

Punição ainda tem
amplo aval no Brasil,
diz especialista
Antes de ter filhos, a então
advogadaElisamaSantos,36,
acreditava emuma ideiaque
se tornou comum em mui-
tas sociedades: a de que pal-
madaseramummétodoacei-
tável e eficiente de educação
comportamental.
Atéque,nofimdagravidez

de seu primeiro filho —Mi-
guel, hoje com 8 anos— viu
uma mulher aplicando essa
puniçãoaumacriançadentro
deumsupermercado.
“Meu olhar cruzou com o

olhar da criança, que chora-
va, percebi a dor dela e senti
uma dor imensa. Minhame-
mória resgatou momentos
da minha infância em que,
ao apanhar, eu olhava para a
porta,esperandoquealguém
aparecesse”, diz.
Santos contaque teveuma

crisedechoroeprometeupa-
ra o filho, ainda na barriga,
quenuncabateria nele.
“Foiapromessamaisdifícil

quefiznaminhavida,porque
tenhoumapersonalidaderai-
vosaefuieducadaemumcon-
texto diferente. É difícil que-
brar esse ciclo”, afirma.
Para aprender a se contro-

lar, se formou em psicanáli-
se e acabou se tornando pa-
lestrante, consultora paren-
tal e escritora. É autora dos
livros “Educação não violen-
ta” e “Por que gritamos”, am-
boslançadospelaPazeTerra.
Santosdiznãosesurpreen-

der emnada comos resulta-
dos dapesquisa.
Oproblema,segundoela,é

quemesmo coma proibição
legal, a palmada,ainda tem
amplo aval social noBrasil.

vas informações.
A metodologia usada pe-

los pesquisadores envolveu
mapear,pormeiodeexames
de ressonância magnética,
as respostasneurais dedife-
rentespontosdessa regiãoà
percepçãode ameaça.
Aamostrafinalfoicompos-

tade 147crianças,de raçase
contextos socioeconômicos
variados,comidadesentre10
e12anos,quetêmsidoacom-
panhadas,desdeostrêsanos,
em um estudo longitudinal
mais amplonosEUA.
Elas foram divididas em

dois grupos, cujos resulta-
dos foramcomparados. Um
deles foi composto pelas 40
criançasquereportaramter
recebido palmadas algumas
vezesoumuitasvezes.Oou-
trofoiformadopelas107que
afirmaramter sido alvodes-
se tipo de punição corporal
apenas umavez oununca.
Os resultados de outras 26

crianças também vítimas de
agressõesfísicasmaisseveras
eabusossexuaisforamavalia-
dos,masnãoincluídosnaaná-
lisedosefeitosdepalmadas.
Osparticipantes foramex-

postos—durante as sessões
deressonânciamagnética—à
exibiçãodesequênciasdefo-
tosdosrostosdeatorescom
trêsgruposdeexpressõesfa-
ciais diferentes.
Umdeleseraderostosque

demonstravammedo,como,
porexemplo,aaparênciade
choroiminente.Outroerade
facesneutras,quenãoesbo-
çavam nenhuma reação es-
pecífica de alegria, tristeza
ou temor.Umterceiroapre-
sentavafacestotalmenteem-
baralhadasporcomputado-
res, que mais pareciam um
códigodebarrasdoqueum
rosto humano.
Asfacesbagunçadas funci-

onaram como uma espécie
decontrapontoentreasdu-
asexpressõesbemdefinidas,

A psicanalista e escritora Elisama Santos comos filhos, Miguel e Helena Arquivo Pessoal

“
Descobrir que a
punição corporal
pode afetar o
desenvolvimento
do cérebro émuito
forte. Por isso,
decidimos fazer
esse estudo
Jorge Cuartas
Economista e um dos
autores do estudo

permitindoaospesquisado-
res avaliar como a resposta
cerebraldascriançasoscila-
vanatransiçãodessesrostos
“ilegíveis” para os demais.
Os resultados—dos quais

foram descontados efeitos
quepoderiamseratribuídos
àprivaçãoporrenda, idadee
sexo—mostraramqueascri-
ançassubmetidasapalmadas
reagiramàpercepçãodeme-
dodeformamais intensado
que as demais.
Dependendoda região ce-

rebral analisada—e da fun-
ção que ela exerce— isso
ocorreu demaneiras distin-
tas.
No balanço, a área que re-

gulareaçõesemocionaisere-
avalia riscos (chamada giro
frontal medial) reagiu mais
fortementeafacestemerosas
doqueàsexpressõesneuras
nocasodecriançasqueapa-
nhavam.
Masissonãoaconteceupor

uma resposta excessiva des-
saregiãocerebralnasvítimas
deviolênciaàsfacestemero-
sas,nacomparaçãoaoocorri-
donasdemaiscrianças.Ore-
sultado foi consequência da
menor ativação dessa parte
docórtexpré-frontaldascri-
anças que recebiam palma-
das às expressõesquedeno-
tavamneutralidade.
Segundoospesquisadores,

isso pode ter ocorrido por-
que, à primeira vista, faces
neutras costumam ser lidas
comoambíguas.
Essa ambiguidade costu-

ma causar receio nas crian-
ças inicialmente. Mas, em
seguida, o cérebro infantil
consegue “processar” a in-
formação melhor e conclu-
ir quenãoháoque temer, já
queafacenãoexprimepâni-
co,masneutralidade.
Essainterpretação,porém,

exigeumesforçocerebralque
ocorreemmenor intensida-
deemcriançasqueapanham,
indicando que elas têm difi-
culdade em ajustar suas ex-
pectativas,tendendoasupe-
restimar a existência de ris-
cos emseu entorno.
Já a parte do córtex pré-

frontalenvolvidaemfunções
comoamemóriaautobiográ-
ficaeacompreensãodesen-
timentos e intenções de ou-
traspessoasfoimaisativada
pelas faces temerosas e res-
ponderammenosàsexpres-
sõesneutrasnocasodospar-
ticipantesdoestudoquerela-
taramreceberpalmadasem
relação aos demais.
Segundo os autores do es-

tudo, isso indica que as cri-
anças que apanhammobili-
zammaisrecursoscerebrais

Número de países que proíbe qualquer violência
contra criança sextuplicou emduas décadas

Mas ainda representa apenas um terço das 199 nações do mundo

Casos notificados de violência física contra crianças
e adolescentes brasileiros

Entre menores de 19 anos de idade

*A Coreia do Sul proibiu, legalmente, qualquer punição a crianças em março deste ano,
se tornando a 62ª nação a dar esse passo
**A pesquisadora analisou e classificou o discurso de 374 comentários em reportagens
compartilhadas no Facebook entre 1º de janeiro de 2010 e 31 de outubro de 2019 pela
Folha e por O Globo
Fonte: End Corporal Punishment (iniciativa da Global Partnership to End Violence
Against Children); Ministério da Saúde/SVS, Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan); "A educação dos filhos na palma das mãos: análise dos discursos
sobre a Lei da Palmada no Facebook" (tese de mestrado de Paula Perim Negrão
Multari, PUC/SP)
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Comentários de leitores sobre reportagens publicadas no
Facebook indica apoio à palmada no Brasil**

Posicionamento (contra ou favorável à lei) e justificativa usada

Contra, sem
justificativa declarada

Contra, pois crianças
precisam de limites e a

palmada tem essa função
Contra, por ter apanhado e

acreditar que foi importante
para sua formação

Contra, porque acha uma
intromissão do Estado em

decisão da família
Contra, porque há assuntos mais

importantes ou pois já há leis
que protegem criança

Contra (e a favor da palmada),
pois é melhor apanhar dos pais

do que da vida ou da polícia
A favor da lei

(e contra a palmada)

Contra, pois uma criança que
não apanha pode colocar

pais ou sociedade em risco
Contra a palmada,

mas não declara se é contra
ou a favor da lei

Contra (ou a favor da palmada)
por motivos religiosos
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Número de comentários

Evolução da adesão legal de países

Suécia foi
o primeiro
país a
proibir
violência

Brasil aprovou lei contra palmada,
proibindo castigos físicos


