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Introdução: As práticas educativas parentais são estratégias que os pais utilizam para
orientar o comportamento das crianças e podem ser divididas em positivas e
negativas. Atualmente, a punição física destaca-se como uma das estratégias
considerada como negativa.

Objetivo: O presente estudo buscou realizar uma

revisão integrativa dos artigos publicados entre os anos de 2010 a 2020 pela
psicologia brasileira, com foco no uso da punição física como prática educativa.
Método: Foi realizada uma busca nas bases de dados LILACS, PePSIC, SciELO e Index
Psi utilizando os descritores “castigo físico” ou “punição corporal” ou “práticas
parentais”. Resultados: Foram selecionados para análise 57 artigos, a partir da
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. As produções científicas foram
classificadas de acordo com o tema de estudo e o método utilizado. Os principais
temas abordados são: habilidades sociais, problemas de comportamento, saúde,
treinamento de pais, desenvolvimento infantil, adolescência e nível socioeconômico.
Já na categoria metodológica, os estudos foram divididos em empíricos, teóricos,
psicométricos e estudos de caso. Conclusão: Os resultados apontaram que este
fenômeno ainda está em consolidação no cenário nacional, com maior
expressividade no ano de 2011, com padrão de poucas produções nos anos
subsequentes. Notou-se também a prevalência de estudos empíricos de natureza
quantitativa. Apesar das poucas produções, foi possível perceber que grande parte
delas relacionam a punição corporal com o baixo repertório de habilidade sociais
dos filhos, baixo rendimento escolar, e com a emissão de problemas de
comportamento. Por ser considerada uma prática culturalmente aceitável em alguns
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contextos familiares, esta temática necessita de maiores estudos, visando romper
com estereótipos e representações que influenciam em práticas de violência.
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