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O
Mr a"  EntcAçÃo

rae sara Dias Oliveira 

As várias mensagens 
das simples palmadas 

Bater deixa marcas, transmite que a lei do mais Corte prevalece, 
que a força resolve conflitos. Não educa, apenas pune, seja qual Cor 
a intensidade e o contexto. O que fica na cabeça dos mais novos? 

ma criança de ano e meio aprende a 
ligar e a desligar a televisão, está en-
cantada com essamagia, quer parti-
lhar a novidade. Os paisestão a ver o 
telejornal, dizem-lhe para parar 
uma, duas, três vezes. Nada. O tom 
de voz toma-se mais sério. Acriança 
continua contente, fica um pouco 
confusa. Os pais irritam-se, dão-lhe 
uma palmada, retiram-lhe ocoman-

 

do da mão." O cenário é traçado por Tânia Gas-
par, psicóloga clínica, professora universitária. 
"O que sente esta criança? Confusão, tristeza, 
incompreensão... Numa próxima vez pode não 
experimentar coisas novas ou não as partilhar 
com os pais, ouentãovai fazer outra vez para ver 
se percebe o que aconteceu, levando a um ciclo 
cada vez mais tenso e agressivo." O que fazer? 
Deixar a criança ligar e desligar a televisão o res-
to da noite? Talvez não. "Pode-se prevenir, se é 
assim tão importante para os pais que a criança 
não os incomode enquanto estão a ver o tele-
jornal, assegurarque estáadesenvolver uma 
atividade interessante e segura durante 
esse tempo ou colocar o comando 
fora do alcance da criança." 

Tânia Gaspar dá mais um 
exemplo. Um menino de 
sete anos recebe um 
carro telecomanda-

 

do, bastante 
caro, estáfe-

 

liz, quer 
mos-

  

trar a prenda aos colegas da escola. Coloca o car-

 

ro na mochila, apesar de os pais lhe terem dito 
que o brinquedo não é para usar fora de casa. Os 
pais descobrem o cano na mochila. Hipótese 1: 
palmada e cano retirado. Hipótese 2: levar o car-

 

ro para a escola, se avariar, fica sem ele como cas-

 

tigo. Hipótese 3: o cano pode ir para a escola, 
se houver danos, compra-se outro igual. Hi-

 

pótese 4, explicar que a vontade de par-

 

tilhar com os colegas é legítima, que 
se trata de um brinquedo sensí-

 

vel, que há probabilidade de 
passar por muitas mãos e 
estragar-se, procurar 
alternativas (o 
brinquedo fiar 
à guarda da 
profes-

 

so-

 

( 
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ra). 
Prova-

velmen-
te, a última 

hipótese terá 
melhor resultado, 

um contributo peda-
gógico e emocional 

mais positivo. 
Margarida Crujo, pedopsi-

quiatra, autora dolivro"O meu 
filho não precisa de rótulos", não 

tem dúvidas. "As palmadas não são 
educativas. Elas surgem de momentos 

em que os adultos não foram capazes de 
conduzir as crianças a determinada ação, ten-

do -se desregulado do ponto de vista emocional 
e perpetrado um gesto agressivo." No imediato, 
pensa-se que a palmada tem o efeito desejado, 
mas não é bem assim. "Mais do que uma apren-
dizagem, o que demove a criança nomomento é 
uma reação face ao inesperado ou até mesmo 
medo", sustenta. 

Palmadas ou qualquer castigo fisico são sem-
pre de evitar, segundo Jorge Rio Cardoso, pro-
fessor universitário, autor de vários livros na 
área da Educação. Duas palmadas são mais do 
que duas palmadas, é a mensagem que passa e as  

marcas que ficam. O modelo do 
medo, do receio de represálias fisicas, 

a leido mais forte. Quem manda pode pu-
nir. "Há autores que veem nesta educação 

o prenúncio de violência doméstica", comen-
ta. "Um castigo parece, e é, uma vingança: ai ba-
teste no teu irmão? Partiste o vaso da vizinha? 
Então vai já para a cama, sem comer sobremesa 
e ainda vais levar duas palmadas." Uma palma-
da é sempre uma agressão. E não só. "A aplica-
ção de castigos físicos passa a ideia errada de que 
os problemas se resolvem com violência", refe-
re Jorge Rio Cardoso. 

OBEDECER SEM COMPREENDER? 
O tempo das reguadas e orelhas de burro nas es-
colas passou à história. As teorias de aprendiza-
gem e de desenvolvimento demonstram que 
eram métodos pouco pedagógicos e até humi-
lhantes. Essas práticas prescreveram, hoje fala-
-se de palmadas, da sua eficácia e dos seus efei-
tos. "As palmadas são punitivas", afirma Marga-
rida Gaspar de Matos, psicóloga clínica, psicote-
rapeuta, professora e investigadora do Instituto 
de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa, especializada em te-
rapias cognitivo -comportamentais. 

Primeiro, a explicação prática. Do ponto de vis-
ta da aprendizagem, as palmadas indicam que 
certo comportamento não é desejável. "E como 
as palmadas não são agradáveis, ascrianças apren-
dem." S egundo, ler nas entrelinhas. O problema 
é que se aprende outra coisa. "O modelo adulto 
de como se deve dizer a outra pessoa que o seu 
comportamento não é adequado, isto é ̀ bater'." 
"Na ve rdade, quandobatemos numa criança es-
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-IRAI I ORES QUE. 
VEENI N F„ST EDUC V; (0 
o PRENÚNCIO DE 
VIOLÊNC1 DOMISTIC,1" 

Jorge Rio Cardoso 
Professor universitário e autor de vários 
livros na área da Educação 

"É UMA EDI CACAO 
PEIA VIOLÊNCIA CO IO 
PRINCÍPIO, MESMO QUE 
`NÃO DOA QU.kSE NADA" 
Margarida Gaspar de Matos 
Psicóloga clínica, psicoterapeuta 
e professora 

for Enicwiio / 
o 

tamos a ensinar duas coisas: que não se deve fa-
zer 'aquilo' e 'o que deve ser feito quando se qui-
ser alterar o comportamento dos outros'. É a edu-
cação pela violência como princípio, mesmo que 
'não doa quasenadam, acrescenta Margarida Gas-
par de Matos. 

Não arruma os brinquedos? Não vai para a mesa 
à terceira ou quarta chamada? Estica a corda no 
horário de regressar a casa depois de uma saída 
com os amigos? Os pais repetem vezes sem con-
taamesma coisa. "A suaautoridade está aserpos-
ta em causa, a criança não está a aprender para a 
vida. Aplicar aqui as palmadas só piora o proble-
ma", garante Jorge Rio Cardoso. Segundo Tânia 
Gaspar, é uma forma de comunicação agressiva, 
um modelo de resolução de conflitos que pode 
terresultados negativos na criança: baixa autoes-
tima, baixa autonomia, passividade na relação 
com os outros ou agressividade nas relações in-
terpessoais. Uma palmada, várias mensagens. 
Quem manda é o mais forte. Obedecer sem com-
preender. Resolver com agressividade. 

Há fatores a ter em conta.A idade da criança, as 
suas características e personalidade, a frequên-
c ia das palmadas, a intensidade com que se bate, 
oestilo educativo, a relação com a violência, a 
descrença no poder do diálogo e das palavras. Ou 
todo o seu contrário. Margarida Crujo faz as de-
vidas comparações. "Uma criança que cresce num 
ambiente de não violência, aberto ao diálogo e à 
diferença, terá umagin ástica muito mais ampla 
na resolução de problemas através da conversa-
ção, assim como regulaç ão emocionalmais van-
tajosa, se a compararmos com uma criança habi-
tuada a um contexto onde a impulsividade e o  

inesperado são características dos gestos educa-
tivos predominantes." 

O que fica na cabeça depois de uma palmada? 
"A questão é a enorme extensão dos 'efeitos co-

 

laterais'. Estamos a ensinar como se regulam re-

 

lações interpessoais com uso da força pelo mais 
forte", adiantaMargarida Gasparde Matos. Edu-

 

car, sublinha Margarida Crujo, implica organi-
zação e segurança, amparo nos passos a dar. "Es-
sespassos sãotendencial-
mente livres, mas preci-
sam de regras, de limites, 
de estruturação para que 
sejam dados em conforto 
e confiança." Há conse-
quências positivas ou ne-
gativas de acordo com o 
comportamento. As nega-
tivas, paraMargarida Cru-
jo, têm deter um nexo de 
causalidade, justificação, 
duração de um dia no má-
ximo, para que se cum-
pram e para que o dia se-
guinte seja "uma oportu-
n idade de um recomeço 
limpo". 

REGRAS FIRMES, 
RESPOSTAS SERENAS 
A famflia no início e no fim de tudo. Os laços afe-
tivos,sentimentos de pertença, relações de amor 
baseadas no compromisso pessoal, interdepen-
dência, intimidade. Tân ia Gaspar destaca rela-
ções, dinâmicas, estilos parentais, o suporte fa-
miliar, estratégias de resolu ção de conflitos. "Em 
suma, o desenvolvimento saudável encontra-se 
no difícil e complexo equilíbrio entre o afeto, a 
supervisão e adaptação às regras familiares e so-
ciais", observa. Seguem-se perguntas a que a es-
pecialista dá respostas. Qual o papel das palma-
das neste contexto? Nenhum. "Há momentos 
certos para dar palmadas? Não. Os pais têm um 
papelregulador? Sim. Os pais têm função de trans-
missão de regras e valores sociais? Sim. Através 
das palmadas?Não. Através do afeto,supervisão, 
comunicação e muita paciência e repetição." 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 51

  Cores: Cor

  Área: 24,50 x 31,00 cm²

  Corte: 4 de 5ID: 99750308 19-06-2022

Os 5 mandamentos 
da exigência. Jorge Rui 
Cardoso criou um 
esquema para ajudar 
os adultos a acabar com 
palmadas ou castigos. 
Coerência, consistência, 
cumprir o que se promete, 
explicar com pedagogia, 
usar o princípio da repara-
ção da situação. 

Os primeiros anos de 
vida são permeáveis à 
necessidade de limites, 
de sinais organizadores 
para que uma criança 
não se sinta à deriva 
no mundo que começa 
a explorar. Com amor, 
sem violência física. 

Pensar e agir. Transmitir 
com afeto, ser assertivo, 
explicar, esclarecer, 
negociar, analisar situa-
ções e altemativas, 
tomar decisões, lidar 
com as consequências. 

O ambiente familiar 
deve ser seguro, tran-
quilo, sem gritos ou 
discussões. Um ambiente 
sadio é organizado com 
regras e disciplina. 

á 

é 

PROPOSTAS 
PARA SUBSTITUIR 
PALMADAS 

Regras? Sim, poucas e firmes, respostas robus-
tas e serenas, de acordo com Margarida Gaspar de 
Matos. "Acriança aprende os custos de cada com-
portamento inadequado (estes custos não têm 
de ser expressos em agressão física oupsicológi-
ca)." Há o outro lado. "Podemos também tentar 
um plano de elogio de comportamentos adequa-
do, lembrando-nos de que estamos a ensinar o 
que fazer, e a ensinar como se ensina." 

Quando se infringem regras, há co nsequên - 
cias, sanções com racionalidade. Não fez os tra-
balhos de casa, não há brincadeira. "Gritos, alte-
rações de voz, palmadas, são não só dispensá-
veis, como inconvenientes, no que à educação 
diz respeito", sustenta Jorge Rio Cardoso. Dis-
ciplinar é importante. "Os jovens têm de inte-
riorizar regras, sem isso estarão condenados ao 
insucesso escolar, já que aescolatem muitas re-
gras. No entanto, há alternativas às palmadas 
que talvez possam até 'doer' mais do que os cas-
tigos fisicos", acrescenta. Disciplinar, sim, mas 
como? Primeiro, definir muito bem as regras a 
cumprir, o que se pode ou não fazer, quais as li-
nhas vermelhas. Com exigência, sem facilitar. 
Segundo, exercitar as regras, criar rotinas, dei-
xar bem claro quais as consequências de não res-
peitar essas regras. Terceiro, cumprir as conse-
quências de infração às regras."Cumprindo esta 
trilogia, será o jovem a castigar-se a ele próprio 
e não tanto os pais. O castigo nunca será fisico, 
mas antes de outra natureza: privação de tem-
po livre de brincadeira por oposição a tempo para 
refletir sobre o que acabou de fazer",frisaJorge 
Rio Cardoso. As palmadas não são educativas. 
Pelo contrário. O é 


