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Palmadas prejudicam desenvolvimento
cerebral das crianças, mostra estudo
Punição afeta reações neurais de forma parecida à causada por agressão mais severa e abuso sexual
-

Érica Fraga

são paulo Apalmada,punição

A psicanalista e escritora Elisama Santos com os ﬁlhos, Miguel e Helena
vas informações.
A metodologia usada pelos pesquisadores envolveu
mapear, por meio de exames
de ressonância magnética,
as respostas neurais de diferentes pontos dessa região à
percepção de ameaça.
Aamostraﬁnalfoicomposta de 147 crianças, de raças e
contextos socioeconômicos
variados, com idades entre 10
e 12 anos, que têm sido acompanhadas,desdeostrêsanos,
em um estudo longitudinal
mais amplo nos EUA.
Elas foram divididas em
dois grupos, cujos resultados foram comparados. Um
deles foi composto pelas 40
crianças que reportaram ter
recebido palmadas algumas
vezes ou muitas vezes. O outro foi formado pelas 107 que
aﬁrmaram ter sido alvo desse tipo de punição corporal
apenas uma vez ou nunca.
Os resultados de outras 26
crianças também vítimas de
agressõesfísicasmaisseveras
eabusossexuaisforamavaliados,masnãoincluídosnaanálise dos efeitos de palmadas.
Os participantes foram expostos —durante as sessões
deressonânciamagnética—à
exibição de sequências de fotos dos rostos de atores com
três grupos de expressões faciais diferentes.
Um deles era de rostos que
demonstravam medo, como,
por exemplo, a aparência de
choro iminente. Outro era de
faces neutras, que não esboçavam nenhuma reação especíﬁca de alegria, tristeza
ou temor. Um terceiro apresentava faces totalmente embaralhadas por computadores, que mais pareciam um
código de barras do que um
rosto humano.
As faces bagunçadas funcionaram como uma espécie
de contraponto entre as duas expressões bem deﬁnidas,

“

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

permitindo aos pesquisadores avaliar como a resposta
cerebral das crianças oscilava na transição desses rostos
“ilegíveis” para os demais.
Os resultados —dos quais
foram descontados efeitos
que poderiam ser atribuídos
à privação por renda, idade e
sexo— mostraram que ascriançassubmetidasapalmadas
reagiram à percepção de medo de forma mais intensa do
que as demais.
Dependendo da região cerebral analisada —e da função que ela exerce— isso
ocorreu de maneiras distintas.
No balanço, a área que regula reações emocionais e reavalia riscos (chamada giro
frontal medial) reagiu mais
fortementeafacestemerosas
do que às expressões neuras
no caso de crianças que apanhavam.
Masissonãoaconteceupor
uma resposta excessiva dessaregiãocerebralnas vítimas
de violência às faces temerosas,nacomparaçãoaoocorrido nas demais crianças. O resultado foi consequência da
menor ativação dessa parte
do córtex pré-frontal das crianças que recebiam palmadas às expressões que denotavam neutralidade.
Segundo os pesquisadores,
isso pode ter ocorrido porque, à primeira vista, faces
neutras costumam ser lidas
como ambíguas.
Essa ambiguidade costuma causar receio nas crianças inicialmente. Mas, em
seguida, o cérebro infantil
consegue “processar” a informação melhor e concluir que não há o que temer, já
que a face não exprime pânico, mas neutralidade.
Essa interpretação, porém,
exigeumesforçocerebralque
ocorre em menor intensidadeemcriançasqueapanham,
indicando que elas têm diﬁculdade em ajustar suas expectativas, tendendo a superestimar a existência de riscos em seu entorno.
Já a parte do córtex préfrontal envolvida em funções
como amemória autobiográﬁca e a compreensão de sentimentos e intenções de outras pessoas foi mais ativada
pelas faces temerosas e responderam menos às expressões neutras no caso dos participantesdoestudoquerelataram receber palmadas em
relação aos demais.
Segundo os autores do estudo, isso indica que as crianças que apanham mobilizam mais recursos cerebrais
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Número de países que proíbe qualquer violência
contra criança sextuplicou em duas décadas
Mas ainda representa apenas um terço das 199 nações do mundo
Evolução da adesão legal de países
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corporalmuitasvezesaplicada por adultos em crianças,
causaimpactosnegativossobreofuncionamentocerebral
similaresaosprovocadospor
agressõesfísicasmaisviolentas e abusos sexuais.
Essa é a conclusão de um
estudo novo que foi publicado nesta sexta (9) pela “Child
Development”, uma das mais
prestigiadas publicações cientíﬁcas na área de desenvolvimento infantil.
Segundo os autores do trabalho, essa é a primeira vez
queﬁcacomprovadaaligação
entrepalmadasereaçõesneurais exageradas à percepção
de risco no meio ambiente.
A descoberta preenche
uma importante lacuna na
pesquisa acadêmica sobre as
possíveis consequências de
diferentes formas de violência contra as crianças.
Estudos já haviam mostrado que tanto palmadas
quanto formas mais severas
de agressão, como espancamentoeabusosexual,impactavam o comportamento, a
aprendizagem e a capacidade de adaptação, ainda que
em intensidades diferentes.
Mas, até agora, só havia a
comprovação de que essas
mudanças eram causadas, de
fato, por alterações no funcionamento cerebral nos casos
de violênciasmais lesivasfísica ou psicologicamente.
“Os estudos anteriores [sobre palmadas] olham para diferentes avaliações educacionais ou registros do comportamento, mas sem medir o
desenvolvimento cerebral e
biológico das crianças”, disse Jorge Cuartas, um dos autores do novo estudo, em entrevista à Folha.
“Descobrir que a punição
corporal pode afetar o desenvolvimento do cérebro é
muito forte. Por isso, decidimos fazer esse estudo”, aﬁrmou o economista.
Cuartas está terminando
seu doutorado em educação na Universidade Harvard e tem pesquisas anteriores sobre os efeitos de punições corporais, inclusive
na Colômbia, seu país natal.
Os outros autores do estudo são David Weissman e Katie McLaughlin, ambos também de Harvard, Margaret
Sheridan, da Universidade
da Carolina do Norte, e Liliana Lengua, da Universidade de Washington.
Diretora do laboratório de
estresse e desenvolvimento
de Harvard, McLaughlin é a
principal formuladora de um
modelo que já indicava a alta
probabilidadedequevivências adversas —incluindo palmadas e testemunho de violência—teriamimpactoparecido sobre o desenvolvimento emocional e neural, variando apenasemintensidade.
A contribuição do novo estudo —intitulado “Punição
corporal e respostas neurais
elevadasa ameaçasemcrianças” (em tradução livre)— é
comprovar, na prática, parte do que McLaughlin havia
previsto na teoria.
“O modelo dizia que toda
exposição à violência, provavelmente, produziria efeitos
em áreas semelhantes do cérebro,masqueelesseriamescaladosdeacordocomonível
da violência”, disse Cuartas.
As áreas mencionadas por
ele se concentram no córtex
pré-frontal, envolvido em várias funções que incluem a
habilidade de prestar atenção, controlar emoções e impulsos, fazer distinções de
ordem ética e moral, tomar
decisões e reavaliar opiniões
após o processamentode no-
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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

Número de comentários

74

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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*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 discur sos
sobre a Lei da Palmada no Facebook" (tese de mestrado de Paula Perim Negrão
Multari, PUC/SP)

para entender a fonte do temor de outras pessoas, por
terem se acostumado a ser
vigilantes a ameaças potenciais no ambiente.
“Essa maior vigilância pode
ser adaptativa no curto prazo
(...) ao permitir que crianças
expostas a violência identiﬁquem potenciais riscos prontamente”, ressalta um trecho
da pesquisa.
“Mas essas respostas tendem a causar má adaptação
no longo prazo, já que podem promover reatividade
emocional elevada, diﬁculdades na regulação emocional, tendências hostis e maior risco de psicopatologia”,
diz o estudo.
Na conclusão, os autores
afirmam que seus resultados sugerem que as palmadas
podem inﬂuenciar a resposta neural de crianças a “deixas emocionais de uma forma qualitativamente similar
a formas mais severas de violência”.
Os pesquisadores ressaltam
que, como é comum em estudos cientíﬁcos, seu trabalho
tem limitações. Uma delas é o
fato de que não foram avaliados —devido ao tamanho da
amostra— a severidade das
palmadas ou a identidade de
quem as aplicava.
Mas,segundoCuartas,opassodadoporelesésigniﬁcativo
poispodeajudarainﬂuenciar
tantoocomportamentodefamílias quanto as políticas públicas e legislações nacionais
relativasapuniçõescorporais.
Estudos anteriores do economistaedeoutrospesquisadorescontribuíram,porexemplo, para a recente aprovação
de uma lei contrária a punições corporais na Colômbia.
Atualmente, 62 países têm
legislação clara, já promulgada, proibindo qualquer forma de punição a crianças em
qualquer ambiente.
O Brasil deu esse passo em
2014, ao aprovar a Lei Menino
Bernardo, popularmente conhecida como lei da palmada.
No entanto, outras 137 naçõesaindanãobaniram,totalmente,apuniçãofísica,segundo a “End Corporal Punishment”, iniciativa de uma parceria público-privada global
para o ﬁm da violência contra
crianças, apoiada pela ONU,
por governos e empresas.

Punição ainda tem
amplo aval no Brasil,
diz especialista
Antes de ter ﬁlhos, a então
advogada Elisama Santos, 36,
acreditava em uma ideia que
se tornou comum em muitas sociedades: a de que palmadas eram um método aceitável e eﬁciente de educação
comportamental.
Até que, no ﬁm da gravidez
de seu primeiro ﬁlho —Miguel, hoje com 8 anos— viu
uma mulher aplicando essa
punição auma criança dentro
de um supermercado.
“Meu olhar cruzou com o
olhar da criança, que chorava, percebi a dor dela e senti
uma dor imensa. Minha memória resgatou momentos
da minha infância em que,
ao apanhar, eu olhava para a
porta, esperando que alguém
aparecesse”, diz.
Santos conta que teve uma
crise de choro e prometeu para o ﬁlho, ainda na barriga,
que nunca bateria nele.
“Foi a promessa mais difícil
que ﬁz na minha vida, porque
tenho uma personalidaderaivosaefuieducadaemumcontexto diferente. É difícil quebrar esse ciclo”, aﬁrma.
Para aprender a se controlar, se formou em psicanálise e acabou se tornando palestrante, consultora parental e escritora. É autora dos
livros “Educação não violenta” e “Por que gritamos”, ambos lançados pela Paz e Terra.
Santos diz não se surpreender em nada com os resultados da pesquisa.
O problema, segundo ela, é
que mesmo com a proibição
legal, a palmada,ainda tem
amplo aval social no Brasil.

