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ESTRUTURA DA PALESTRA 
 

•Contexto social sobre o qual emergiu a necessidade 

da elaboração de uma lei que abordasse 

especificamente sobre os castigos 

 

•Texto da Lei 

 

•Discurso que fundamentam a Lei 

 

•O olhar da Psicologia 

 

 

•Senso Comum X Academia 



BERNARDO 



OUTROS “MENINOS 

BERNARDOS” 



Lucas  tem 13 anos. É filho adotivo e começou a apanhar de 

cinta e de fio da mãe e do cunhado depois que o pai 

morreu. Em vários desses momentos, fugiu para a casa de 

um amigo para se livrar das agressões. "Tinha vezes em que 

eu dormia lá", diz. "Se eu não lavasse a louça, eles (a mãe e 

um cunhado) me batiam. Se eu não acordasse na hora certa, 

eles me batiam. Aí eu fugi de casa e esse foi um dos motivos 

que me levaram ao abrigo", diz o adolescente, um entre 

milhares de exemplos de vítimas de violência doméstica em 

todo o País. 



Dados divulgados pela Secretaria de Direitos Humanos 

(SDH) da Presidência da República mostraram que 77% 

das denúncias registradas por meio do Disque 100 entre 

janeiro e novembro deste ano (2014) são relativas à 

violência contra crianças e adolescentes, o que corresponde 

a 120.344 casos relatados. Isso significa que, por mês, 

ocorreram 10.940 agressões contra crianças e adolescentes, 

o que dá uma média de 364 denúncias por dia no País. 



Já o Disque Denúncia 181, serviço criado em 2000 

pelo “Instituto São Paulo contra a Violência” e pelo 

governo paulista, por meio da Secretaria de Segurança 

Pública, registrou 6.603 denúncias de maus-tratos 

contra crianças entre janeiro e outubro deste ano 

(2014) em todo o Estado, o que dá uma média diária 

de 22 denúncias. O número é superior ao do mesmo 

período do ano anterior (2013) , quando foram 

registradas 6.028 denúncias. 



Mapa da violência contra a criança no Brasil 

2014 
 

ATENDIMENTOS NO SUS EM DECORRÊNCIA DA 

VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA 

 

•Sergipe, Pará e Acre destacam-se pelas elevadas proporções de 

atendimento a crianças e adolescentes.  
 

• Em todas as faixas etárias as violências acontecem, de forma 

preponderante, na residência das vítimas. 
 

• Prevalece a violência física,  
 

• Em segundo lugar, destaca-se a violência sexual,  
 

• Em terceiro lugar, a violência psicológica ou moral;  
 

• Em quarto lugar a negligência ou abandono 



•Os pais, no sentido genérico, são os principais 

responsáveis pelas violências notificadas,  

 

• Sendo a mãe a principal agressora,  

 

• Em seguida o pai, depois o padrasto, a 

madrasta, ampliando-se a partir dos 5 anos de 

idade por amigos/ conhecidos, e partir dos 10 

anos, por parceiros ou ex-parceiros e por 

pessoas desconhecidas 



•DENÚNCIAS NO DISK 100 

 

•A grande maioria das vítimas tem menos de 11 anos; 

•  A violência mais comum é a negligência seguida de violência 

psicológica, física e sexual  

• Na maioria dos casos a principal agressora é a mãe e em 

seguida o pai. 



Em 2012 foi publicada uma meta-análise no periódico científico 

CMAJ (Canadian Medical Association Journal), onde os 

pesquisadores analisam os resultados das pesquisas sobre castigos 

físicos infantis realizadas nos últimos vinte anos. Os resultados foram 

divulgados no artigo intitulado "O castigo físico de crianças: lições dos 

últimos 20 anos de pesquisa". Esse é provavelmente o estudo mais 

importante sobre palmadas, pois analisou tudo que tinha sido 

estudado até então. Os resultados são: punição física em crianças está 

associada ao aumento dos níveis de agressão infantil, além de não ser 

mais efetivo em estimular a obediência quando comparado a outros 

métodos. Além disso, a punição física durante a infância está 

associada a problemas de comportamento na vida adulta, incluindo 

depressão, ansiedade, uso de drogas e álcool, entre outros problemas 

na esfera psicológica 

Durrant J, Ensom R. Physical punishment of children: lessonsfrom 

20 years of research. CMAJ 2012;184:1373–6. 



O trabalho pioneiro de Dr. Straus virou livro em 2013, uma 

leitura essencial para quem realmente quer entender a 

questão:  

The Primordial Violence: Spanking Children, Psychological 

Development, Violence, and Crime (Murray A. Straus, 

Emily M. Douglas, Rose A. Medeiros. Editora Routledge, 

ISBN-13: 978-1848729537  ISBN-10: 1848729537). No 

livro os autores discorrem sobre todas evidências científicas 

sobre palmadas, desenvolvimento psicológico, violência e 

criminalidade. 





“Eu sou um pai e um pai tem que educar, tá! Eu não estou 

agredindo minhas filhas não” Só estava educando... 

“ Eu vi ela no portão conversando com um rapaz e dei uma 

voadora, eduquei. Não quero filha mal falada”  

“Ficou em recuperação, essa surra é para ver se aprende a 

estudar”. Só estava educando... 

“Não serve para nada, não sei porque não te abortei!Maldita 

hora que eu quis ter filho! Inferno de criança!” 

“Menino enjoado, chato, sai daqui coisa ruim, vai para o teu 

quarto antes que eu te dê uma surra de vara!” 

“Não aguentava mais ela fazendo xixi na cama, aí eu pus ela para dormir 

na rua, com o colchão, para todo mundo ver que ela é mijona” 

 

"Porque a roupinha dela ficou muito suja, o pai dela a agrediu. Ele 

me ligou alegando que essa é a forma dele corrigir, de educar.” 



LEI MENINO BERNARDO 

(Lei 13.010/2014).  

Estabelece os direitos deste público de serem educados e 

cuidados sem o uso de castigos corporais ou de 

tratamento cruel ou degradante. 

Art. 17-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser 

educados e cuidados pelos pais, pelos integrantes da 

família ampliada, pelos responsáveis ou por qualquer 

pessoa encarregada de cuidar, tratar, educar ou vigiar, 

sem o uso de castigo corporal ou de tratamento cruel ou 

degradante, como formas de correção, disciplina, 

educação, ou qualquer outro pretexto 



Castigo corporal é entendido como “ação de 

natureza disciplinar ou punitiva com o uso da 

força física que resulte em dor ou lesão à criança 

ou adolescente” 

 

Tratamento cruel ou degradante, é visto como 

qualquer conduta que “humilhe, ameace 

gravemente ou ridicularize a criança ou o 

adolescente”.  



Art. 17-B. Os pais, integrantes da família ampliada, 

responsáveis ou qualquer outra pessoa encarregada de cuidar, 

tratar, educar ou vigiar crianças e adolescentes que utilizarem 

castigo corporal ou tratamento cruel ou degradante como 

formas de correção, disciplina, educação, ou a qualquer outro 

pretexto estarão sujeitos às medidas previstas no art. 129, 

incisos I, III, IV, VI e VII, desta Lei, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis. (BRASIL, 1990). 



Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou 

responsável: 

 

I - Encaminhamento a programa oficial ou comunitário 

de proteção à família; 
 

 

III - Encaminhamento a tratamento psicológico ou 

psiquiátrico; 
 

 

IV - Encaminhamento a cursos ou programas de 

orientação; 
 

VI - Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente 

a tratamento especializado; 
 

VII - Advertência. 



Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão de 

forma articulada na elaboração de políticas públicas e execução de ações 

destinadas a coibir o uso de castigo corporal ou de tratamento cruel ou 

degradante, tendo como principais ações: 

 

I - a promoção e a realização de campanhas educativas e a divulgação desta Lei e 

dos instrumentos de proteção aos direitos humanos; 

 

II - a inclusão nos currículos escolares, em todos os níveis de ensino, de 

conteúdos relativos aos direitos humanos e prevenção de todas as formas de 

violência contra a criança e o adolescente; 

 

III - a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente nos 

Estados, Distrito Federal e nos Municípios, Conselhos de Direitos da Criança e 

do Adolescente, e entidades não governamentais; 

 

IV - a formação continuada dos profissionais que atuem na promoção dos 

direitos de crianças e adolescentes; e conflitos que envolvam violência contra 

criança e adolescente  



QUEM APLICA A LEI MENINO 

BERNARDO? 



24 países aprovaram leis sobre castigos físicos. Entre eles: 

Venezuela, Uruguai, Costa Rica, Espanha, Portugal e Suécia, 

país em que os castigos físicos e humilhantes contra a infância e 

a juventude são proibidos desde 1979. 

No decorrer da aprovação da lei sueca, foram feitas 

campanhas no intuito de esclarecer à população que o objetivo 

não era punir os pais, mas promover uma mudança cultural em 

prol do direito das crianças de serem tratadas com respeito. 

Como resultado, observou-se (mediante pesquisas de longa 

duração), que em 30 anos houve uma redução de 50% para 

11% no número de pessoas que defendiam o uso dos castigos 

físicos e humilhantes, bem como demonstrou redução 

expressiva no número de crianças agredidas, bem como 

redução na violência como um todo. (Ver: “site cientista que virou mãe) 



O intuito não é punir, mas sim balizar algumas ações como:  

•Equiparar os direitos das crianças e dos adolescentes aos dos 

adultos;  

•Promover campanhas educativas de prevenção do uso de 

castigos físicos e humilhantes contra crianças e adolescentes;  

•Privilegiar medidas educativas voltadas à orientação e apoio as 

famílias e escolas;  

•Criar programas de conscientização a fim de chamar a atenção 

do grande público para o problema dos castigos físicos e 

humilhantes e sua eliminação;  



•Desenvolver pesquisas para melhor compreender as dimensões 

histórica, cultural e social do uso dos castigos físicos e degradantes;  
 

•Envolver as crianças e jovens no processo de elaboração de 

estratégias de eliminação dos castigos físicos e humilhantes, bem 

como para colaborar no desenvolvimento de estudos e pesquisas; 
 

•Compreender as dimensões do problema da violência contra a 

criança 
 

•Incentivar reformas das instituições públicas e privadas de abrigo e 

cuidado aonde o uso de castigo físico for detectado. 



 Quando ensinamos às nossas crianças que é plausível e 

aceitável o uso da violência para resolver conflitos e 

diferenças, e principalmente que é legitimo usar a posição 

de vantagem física ou simbólica sobre outra pessoa, 

estamos perpetuando uma cultura da violência. Fazemos 

esses questionamentos em relação ao direito dos adultos a 

não sofrerem violação à sua dignidade, integridade física e 

psicológica, não é mesmo?  Por que com as crianças seria 

diferente?” 

Angélica Moura Goulart, integrante do 

Conselho Gestor da Rede “Não Bata, Eduque”  



Se existe Lei que institui a proibição de usar violência física 

e psicológica contra adultos; se existe Lei que protege o 

idoso contra qualquer tipo de violência, se existe Lei que 

protege as mulheres contra violência, se existe Lei que 

protege os animais contra violência e todas estas leis são 

aprovadas pela população... 

Por que atos lesivos ao corpo e a 

dignidade da criança e do 

adolescente se chama educação?  



"O fato de você bater para corrigir não deixa de ser uma 

agressão física. Na verdade, a lei não está corrompendo o 

direito dos pais de educar seus filhos, mas sim coibir essa 

violência que antigamente usavam como subterfúgios. 

Batia para corrigir o meu filho. Mas esse bater gerava 

conflitos posteriores graves. Machucava as crianças, fora o 

prejuízo nas questões psicológicas” 

Conselheiro tutelar Maiko Maier. 



Cabe salientar alguns pontos para título de esclarecimento: 

  

• O Estatuto da Criança e do Adolescente não contempla uma 

proibição expressa do CASTIGO. Este reconhece, no Art. 

5º  que “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão [...] 

 

•A Lei menino Bernardo coloca os CASTIGOS em discussão, 

questionando-o numa dimensão cultural, social e também 

subjetiva. Faz-nos refletir sobre os culturalmente usuais 

“tapinhas” como caminho para educar. Isto o ECA não 

contempla, portanto, não é uma lei repetitiva. 

 





O CFP é favorável à Lei Menino Bernardo por 

considerar que castigos físicos são uma forma de 

tratamento humilhante, violando os direitos humanos 

das crianças e adolescentes, desprezando a condição 

peculiar da criança e do adolescente em 

desenvolvimento 



A violência contra crianças e adolescentes tem sido 

admitida, a pretexto de se constituir como recurso 

pedagógico e educativo. É possível educar, orientar, 

aconselhar e disciplinar de forma não violenta, de modo a 

promover o crescimento psicoemocional da criança e do 

adolescente. A imposição de restrições não está vinculada 

ao tratamento degradante e ao castigo físico, e sim a ações 

de cunho educativo e pedagógico. 

 



A agressão viola a integridade física e psicológica da 

criança, causando impactos que podem afetar a vida 

adulta. Além disso, ao bater em uma criança, o 

exemplo transmitido é de que se trata de um 

comportamento legítimo inclusive para outras 

situações da vida. 



O CFP defende políticas públicas que orientem 

melhores formas de educação dos pais, professores e 

autoridades em geral a este segmento, bem como a 

implementação de ações de promoção dos direitos das 

crianças e adolescentes visando a proteção integral e 

seu desenvolvimento. 



A disciplina positiva fundamenta-se no respeito mútuo e 

na cooperação, através do encorajamento e da 

compreensão, aliados à firmeza. Linha de pensamento que 

valoriza o que cada um tem de melhor e cultiva as emoções 

boas, estimulando elogios no lugar de críticas. Este seria o 

alicerce para o ensino de competências importantes para a 

vida e para formar pessoas autoconfiantes, seguras e 

decididas. A disciplina positiva procura, basicamente, 

reforçar os acertos e não os erros, apoiada na empatia, 

paciência, compreensão, acolhimento, respeito à 

individualidade de cada criança, limites, autoconhecimento 

e exemplos positivos, rejeitando a violência física, 

psicológica e verbal.  
 Para saber mais: https://crescersemviolencia.wordpress.com/2014/08/13/dicas-de-leitura-para-pais-e-

educadores/ 

O caminho: DISCIPLINA POSITIVA 



INFORMAÇÕES EM: 

REDE NÃO BATA EDUQUE:  

http://www.naobataeduque.org.br/ 



https://crescersemviolencia.wordpress.com 



“Punições e castigos jamais serão usados para 

exterminar um comportamento inadequado. 

Nós buscamos soluções, não atalhos”.  

Maria Montessori (1870-1952) 
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