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APRESENTAÇÃO

Prezado (a) leitor (a), 

Caminhos - Revista Online de Divulgação Científica do Centro Universitário para 

Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi, com publicação trimestral, nesta edição 

do Dossiê Humanidades apresenta oito artigos relacionados de grande relevância para o meio 

acadêmico e comunidade. O primeiro artigo, de autoria de Squel Sauane Stein e Almir Joao 

Ledra traz a História do Ciclismo BMX presente no município de Rio do Sul, suas conquistas e 

luta para se manter como esporte de elite. 

 O segundo artigo intitulado Ansiedade e desempenho no voleibol de autoria de Pedro 

Samuel Schlichting e Tatiane Muniz Barbosa, aborda a vida de esportistas em relação á pressão, 

medo e ansiedade causada pela obrigação de vencer, algo característico em uma sociedade na 

qual exalta a emoção da vitória e o sofrimento da derrota em atletas de voleibol.

 O terceiro artigo é uma discussão acerca das Inquietações Sobre os Jogos Escolares 

de Santa Catarina (JESC), que integra uma pesquisa do Grupo de Pesquisa Teorias e Práticas 

Pedagógicas em Educação Física – TEPPEF, e foi escrito por Carolina Machado de Oliveira, 

Júlio César Nasário, Ivana Schmidt Rossini, Volmar Ferrari Bonaldo, José Fernando de Melo, 

Jaqueline Ribeiro, Rafael Brining, Vanessa Kuhnen e Victor Rosa.

 O quarto artigo traz uma reflexão em relação Coordenação Social Coletiva, nas questões 

encontradas no fenômeno educacional das escolas do Movimento Sem Terra, que tem como 

autores Carlos Odilon da Costa, Naiara Gracia Tibola e Marluce Maciel. 

 O quinto artigo escrito por Márcia Schvambach Schmitt e Marcos Erico Hoffmann 

intitulado Judicialização da Violência Sexual: a violência que nunca ou quase nunca acaba, 

aborda. O sexto artigo O lúdico como ferramenta auxiliar do ensino e aprendizagem escolar, 

que tem como autores Andréa Patrícia Probst Isotton, Sandra Regina Zunino Spiewek, Bárbara 

Luiza Dalpiaz, Gabriela Cristina Krueger e Pâmela Matheussi.

 O sétimo artigo intitulado O Trabalho Multidisciplinar no Tratamento do Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), apontando as evoluções deste transtorno através 

da atividades física.  Escrito por Andreza Iolanda Dolzan e Carolina Machado de Oliveira 

 O oitavo artigo, de autoria Michela da Rocha Iop e Lauana Graziéli Forbici traz 



como temática Representações Sociais da Redução da Maioridade Penal para Acadêmicos de 

Psicologia e Direito.

 

Desejo a todos uma ótima leitura. 

Mª. Naiara Gracia Tibola

Organizadora do Dossiê Humanidades
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A HISTÓRIA DO CICLISMO – BMX1

Squel Sauane Stein 2

 Almir Joao Ledra3

RESUMO
O presente estudo, apresenta uma breve história de como surgiu a primeira bicicleta e com foi sua evolução com o 
passar dos anos. A pesquisa surge a partir do interesse em estar apresentando a origem do Ciclismo – BMX e sua 
história dentro do Brasil e na cidade de Rio do Sul - SC.  Para buscar maiores evidencias, foi feito um levantamento 
de dados por meio de um resgate histórico em jornais e revistas antigas na qual descreviam a prática do esporte em 
Rio do Sul - SC, para que o leitor possa compreender melhor o desenvolvimento e a história do Clube Riosulense 
de Bicicross. Partindo disso o leitor irá encontrar neste estudo, a origem do BMX, onde o esporte se popularizou e 
como foi sua chegada ao Brasil, as pessoas que estiveram por trás da fundação e desenvolvimento do esporte e de 
como o clube Riosulense chegou ao topo entre grandes outros clubes dentro do esporte Brasileiro, suas conquistas 
e consequentemente suas derrotas e de como o clube se encontra nos dias atuais.

Palavras-chave: Esporte. Ciclismo-BMX. Rio do Sul-SC.

ABSTRACT
The present study presents a brief history of how the first bicycle came and how it evolved over the years. The 
research emerges from the interest in presenting the origin of BMX Cycling and its history within Brazil and in 
the city of Rio do Sul - SC. To search for more evidence, a data collection was done through a historical rescue in 
newspapers and old magazines in which they described the practice of sports in Rio do Sul - SC, so that the reader 
can better understand the development and history of the Club Riosulense de Bicicross. Based on this, the reader 
will find in this study the origin of the BMX, where the sport became popular and how it came to Brazil, the people 
who were behind the foundation and development of the sport and how the club Riosulense reached the top among 
big other clubs within the Brazilian sport, its achievements and consequently its defeats and of how the club is in 
the present day.

Keywords: Sport. Ciclismo-BMX. Rio do Sul-SC.

1 INTRODUÇÃO

O Ciclismo-BMX é um esporte novo que vem crescendo e ganhando mais simpatizantes 
nos últimos anos. Conforme menciona Does (2010), o Ciclismo-BMX é o caçula do ciclismo. 
Observa-se o crescimento do esporte através da sua primeira participação em olimpíadas, 
gerando um aumento significante do envolvimento da mídia internacional, tornando-se um 

1  Trabalho de conclusão de Curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Educação Física, da Área das Ciências 
Biológicas, Médicas e da Saúde, do Centro Universitário Para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.  Rio do 
Sul – SC.
2 Formanda do Curso de Educação Física Bacharelado do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí, Rio do Sul - SC, squelbmx@gmail.c 
3 Professor orientador: Almir João Ledra, Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Rio 
do Sul -SC, almir.ledra@unidavi.edu.br
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esporte profissional. Realizando grandes eventos o Ciclismo - BMX virou alvo do público jovem 
que gosta de emoção, é um esporte radical de alta velocidade e disputas acirradas ocasionando 
inúmeras quedas. 

O estudo apresenta a origem do esporte, e seu desenvolvimento e crescimento através 
dos anos dentro e fora do Brasil. Durante muito tempo a história do Ciclismo – BMX ficou 
apagada, são poucos os registros encontrados, principalmente da história do esporte na cidade 
Rio do Sul - SC. A quantidade de informações encontradas através desta pesquisa ajudará o 
leitor a entender melhor como o esporte cresceu e se desenvolveu na cidade de Rio do Sul, 
compreender a linha do tempo do clube.

Minha relação com o esporte teve um grande peso na escolha do tema. A motivação 
deste estudo parte da vivencia que tive durante 15 anos praticando o esporte, poder passar um 
pouco dessa vivencia para os leitores e contar um pouco da história deste lindo esporte me 
alegra. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado uma pesquisa bibliográfica para a busca de melhores evidências sobre o 
Ciclismo-BMX. Foram feitas pesquisas em diversos meios, tais como: internet, artigos, revistas, 
jornais, atas, sites de confederações Nacionais e Internacionais para entendermos melhor sobre 
o Ciclismo-BMX, sua história, suas características, sua evolução e seu desenvolvimento na 
cidade de Rio do Sul-SC. 

3 DESENVOLVIMENTO

O Ciclismo-BMX, surgiu no final dos anos 50 na Holanda, onde as crianças que não 
possuíam recursos financeiros suficientes ou pelo simples fato de não terem motos, imitavam 
seus ídolos do motocross com suas bicicletas, construindo em terrenos abandonados pequenos 
obstáculos e realizando pequenas disputas entre si.

A esse respeito, Does (2010) declara:

Como todos sabemos, o BMX americano em sua forma especial, começou 
no final dos anos 1960 e início dos anos 70, devido ao fato de o jovem imitar 
as estrelas do motocross. O BMX do início dos anos 70 tornou-se um esporte 
organizado nos EUA. De fato, apesar de não ser conhecido como BMX, na 
Holland BX (Bicycle Cross) decolou em meados dos anos 1950 e também por 
causa dos jovens que imitam na epocá as estrelas do motocross da Holanda e 
Bélgica.

Sua popularização foi dada na cidade de Santa Mônica no estado da Califórnia (EUA), 
a partir de 1960 onde as crianças também imitavam seus ídolos do motocross, começaram a 
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construir pequenos obstáculos e realizar pequenas disputas com as bicicletas (UCI).
Após a grande popularização do BMX nos Estados Unidos, onde as principais marcas 

e equipes foram criadas, lojas abriram e campeonatos se desenvolveram, no final dos anos de 
1970 o esporte voltou a ser popular na Europa (Union Cycliste Internacionale).

Em abril de 1981, a federação internacional de BMX foi fundada por George Esser 
(IBMXF), seis países faziam parte desta federação (Japão, Canadá, Venezuela, Colômbia e 
Panamá), o primeiro campeonato mundial de Bicicross foi realizado em 1982 em Las Vegas - 
USA. Com isto, o BMX rapidamente desenvolveu como uma entidade desportiva única, sendo 
diferente do motocross e criando suas próprias regras. Assim, desde janeiro de 1993, o BMX foi 
completamente integrado na União Ciclística Internacional, órgão que administra os esportes 
do ciclismo (Atlas esporte Brasil).

O Ciclismo-BMX, mais conhecido no Brasil como Bicicross, chegou ao país em 3 de 
julho de 1978 através de Orlando Camacho, que foi convidado para vir dos Estados Unidos pela 
empresa de bicicletas Monark para desenvolver o BMX no Brasil. Camacho ficou responsável 
por comandar a primeira equipe da modalidade, com grande experiência, Camacho convidou 
garotos do bairro Mooca, São Paulo, para participar da equipe e realizar apresentações em 
rampas de madeira, nas escolas, praças e eventos da região de São Paulo (APBMX). 

Em 1979, foi construída uma das primeiras pistas da América do Sul, na Marginal 
Pinheiros, em São Paulo. O local continha obstáculos, curvas e um poço de lama onde os pilotos 
utilizavam bicicletas e equipamentos fornecidos pela Monark, empresa que na época iniciava 
seus trabalhos para desenvolver o esporte no Brasil. Em julho de 1984 a empresa que dava 
início ao Bicicross, construiu e organizou a primeira prova em Campos do Jordão, São Paulo 
(Confederação Brasileira de Bicicross, 2011) (APBMX).

A partir desta data a modalidade se desenvolveu e vem crescendo pelo país, criando 
diversas equipes e construindo diferentes pistas pelo Brasil, mas sempre com raro investimento 
e pouco reconhecimento do esporte e dos atletas.

A primeira entidade a coordenar o Bicicross no Brasil foi a Confederação Brasileira 
de Bicicross, fundada em 02 de fevereiro de 1989, dirigindo o esporte no país e organizando 
campeonatos Nacionais e Internacionais, levando atletas a conquistar diversos títulos, inclusive 
títulos mundiais. O primeiro campeonato Mundial realizado no brasil foi em 1992 em Salvador 
– Bahia (Atlas esporte Brasil).

Hoje temos duas confederações organizando competições no Brasil, a Confederação 
Brasileira de Ciclismo e a Confederação Brasileira de Bicicross. Após a união do Bicicross 
a Confederação Brasileira de Ciclismo, sendo a confederação reconhecida perante a União 
Internacional de Ciclismo, tornando-se a única confederação que pode realizar competições 
oficiais reconhecidas perante a UCI. 

O BMX tornou-se olímpico quando teve sua primeira participação nos Jogos Olímpicos 
de Pequim-2008, jovens acima de 18 anos poderiam participar do evento, seriam divididos nas 
categorias Elites Men e Elite Woman. O Brasil não garantiu vaga para Pequim-2008.
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O Brasil teve seu marco na história quando classificou dois atletas para a segunda 
edição do BMX nas Olimpíadas, sediado em Londres no ano de 2012, sendo eles Renato 
Rezende, carioca de 20 anos e Squel Stein, catarinense também de 20 anos, foram os nomes que 
defenderam a bandeira Brasileira, conquistando a tão sonhada vaga Olímpica em Birmingham 
na Inglaterra (CBC).

Em Rio do Sul – SC antes da fundação do Clube achamos registros sobre o primeiro 
campeão mundial de Bicicross, Adriano Medeiros era um jovem de 12 anos morador da cidade 
de Rio do Sul – SC. A reportagem é da revista Placar de 4 de agosto de 1986, o campeonato 
mundial que havia sido realizado em Riccione na Itália contava com 5 atletas Brasileiros. 
“Adriano, no entanto, foi o único dos brasileiros que conseguiu o título Mundial. Foi campeão 
individual na categoria Juvenil C.” 

“Fomos à Itália aprender e acabamos dando uma aula de bicicross” disse o técnico, 
Roberto Cassola. Segundo a reportagem na categoria de Adriano havia 64 pilotos, ele venceu 
todas as baterias disputadas. “Jamais perdi uma competição em minha vida” disse Adriano. O 
jovem viajou custeado pelo pai Breno Medeiros, pois desde aquela época não havia incentivo e 
patrocinadores a altura para desenvolver e apoiar o esporte na cidade de Rio do Sul. 

A reportagem traz o título de “O GAROTO QUE JAMAIS PERDEU”, sem dúvidas 
Adriano Medeiros era um fenômeno do esporte Brasileiro, e mesmo naquela época já se pensava 
na inclusão do Bicicross nos Jogos Olímpicos. 

O pai de Adriano cita dois objetivos após a conquista. “Agora o importante é correr 
atrás de dois objetivos. O primeiro é que o prefeito de sua cidade, Rio do Sul (SC), construa 
uma pista de cross. O segundo é arranjar um patrocinador”. Mesmo nessas condições Adriano 
Medeiros tinha em seu currículo 15 títulos Nacionais e Estaduais e se tornou o primeiro campeão 
mundial do Brasil, se quer tendo uma pista de Bicicross para treinar. 

O clube Riosulense de Bicicross começou de fato com apenas quatro pilotos, na época 
não havia um clube ou se quer uma pista de Bicicross na cidade de Rio do Sul, então os quatro 
jovens atletas corriam por um clube de Jaraguá do Sul, a equipe Duas Rodas. 

Segundo os Registro de Jornais e também de uma reportagem da TV - RBA local da 
cidade de Rio do Sul, feita em 14 de janeiro de 2015, Robson Telles participou do Bicicross nos 
anos noventa, todos os relatos nos levam a entender que Robson começou junto ou logo depois 
de Adriano Medeiros, nosso primeiro campeão Mundial. 

O atleta Robson Telles também foi um dos grandes nomes do esporte, conquistou 10 
vezes o campeonato estadual, 4 vezes o campeonato Brasileiro foi 6 colocado no Mundial e foi 
campeão sul-americano em Jaraguá do Sul. O atleta também ajudou a fundar o clube Riosulense 
de Bicicross (RBA TV 2017).

Foi através de Robson Telles, dos pais e da diretoria do clube na época a construção de 
uma pista oficial em Rio do Sul, localizada no bairro Budag. Segundo a lei municipal Nº 3412, a 
pista de Bicicross seria denominada de Juliano Hoepers Ferreira no dia 23 de setembro de 1999. 
Não se sabe ao certo se seria esta data o dia exato da construção da pista de BMX, mas tudo nos 



Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 9 (n. 29), p.9-18, abr./jun. 2018

13

leva a acreditar que sua construção foi em 1999. Neste mesmo ano acontecia a primeira etapa 
do Campeonato Brasileiro de Bicicross em Sorocaba-SP, dois Riosulenses participaram desta 
competição, um deles era o pequeno prodígio Thiago Bonfanti conquistando a sexta colocação. 
Em um recorte de jornal a reportagem afirma que “Com estas colocações estão surgindo novas 
revelações no Bicicross de Rio do Sul”.  Tudo indicaria um futuro brilhante não só para o clube, 
mas também para os atletas.

Através das conquistas de Adriano Medeiros e Robson Telles, os pequenos futuros 
atletas da equipe começaram a se interessar pelo esporte, automaticamente seus pais buscaram 
recursos para que aquela brincadeira virasse uma febre e em pouco tempo uma família era 
formada. “Nos anos 2000 o clube chegou a obter quase 40 atletas, com destaques aos irmãos 
Graziele, e Thiago Bonfanti e a pequena Yohana. A equipe era considerada uma das melhores 
do estado” (RBA TV 2017).

Segundo Robson em entrevista à televisão o que fazia a equipe de Rio do Sul ser uma 
grande campeã, era a dedicação dos pilotos nos treinos e nas competições e principalmente 
existia uma grande união entre os atletas e seus pais.

A partir dos anos 2000 o clube Riosulense de Bicicross se manteve constante, mantendo 
um alto nível de competição dentro e fora do estado, obtendo sempre bons resultados de seus 
atletas. O clube manteve sua estrutura em perfeitas condições, tendo apoio da prefeitura e 
fundação municipal de esportes da cidade, contando com patrocinadores de empresas privadas 
e principalmente formando grandes atletas.  Esses dados foram tirados de jornais antigos, 
apresentando assim um longo período da participação do Clube em diferentes competições e 
sediando corridas do campeonato catarinense de Bicicross, o clube sempre manteve alto nível 
de competição.

Em 2007 mais uma vez o clube Riosulense faz história, “A pista de Bicicross de Rio do 
Sul, em Santa Catarina, está apta para receber competições Nacionais e Internacionais. “Em 
reportagem feita pelo jornal ANotícia, o clube recebe o árbitro Loyal Ma da UCI para aprovação 
e pequenas modificações na pista de Bicicross”. O jornal destaca. “O presidente da Federação 
Catarinense observou que até o momento, que em Santa Catarina, a de Rio do Sul é a única que 
preenche todos os requisitos da entidade internacional”.

Segundo o Jornal de Santa Catarina, o clube confirmava a realização da segunda etapa 
no Campeonato Brasileiro de Bicicross que também seria válida para a seletiva dos atletas do 
Brasil para competir no Pan-Americano Rio-2007, era esperado em torno de 300 participantes.

Infelizmente nesta mesma data conforme consta na ata do clube o presidente Moacir 
Pinheiro havia falecido na noite de quinta-feira, 3 dias antes da competição. Segundo o jornal o 
clube não poderia adiar a competição pois tudo já estava organizado e pronto, Moacir Pinheiro 
deixou tudo preparado para o evento acontecer, tudo estava em perfeitas condições. O jornal 
destaca que “...em sinal de luto, a pista permaneceu fechada para treinamentos até depois do 
enterro.”

O clube CRBMX se manteve ativo após a morte do seu presidente, infelizmente as 
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últimas reportagens encontradas são a partir de 2010. A maioria das reportagens quem traz é 
o Jornal Riosulense. Em 5 de abril de 2010 o jornal destaca o resultado da equipe na primeira 
etapa sediada em Brusque, o clube teve participação de 22 atletas, conquistando 310 pontos, 
onde o limite de pontos segundo o jornal seria de 320 (O Riosulense). 

Neste ano o clube permanecia entres os grandes do estado, disputando as primeiras 
colocações mesmo com o número de atletas menor. Na Quarta etapa do Campeonato de 
Bicicross daquele ano em mais uma reportagem feita pelo jornal Riosulense podemos constatar 
que segundo o presidente atual do clube, Salesio Stein em resposta a entrevista afirma que 
“Todos estão se dedicando e queremos somar pontos para sermos campeões estaduais como no 
ano passado” enfatizando isso podemos dizer que o Clube teria conquistado o título estadual de 
2009. Segundo o jornal o clube ocupava a vice-liderança com apenas 10 pontos atrás da equipe 
de Brusque Líder do Campeonato de 2010 (O Riosulense).

Em 2011 o clube permanece competindo, mas agora com uma equipe nova, em mais uma 
reportagem ao Jornal O Riosulense o presidente até então Salesio Stein descreve que o clube 
está passando por uma fase de renovação, segundo ele “A maioria de nossos atletas são novatos, 
mas estão indo muito bem”. Mesmo com uma equipe nova o clube manteve seu desempenho 
conforme os anos anteriores, segundo a entrevista o clube conquistou oito medalhas nesta 
etapa, cinco de ouro e três de prata. Não encontramos matérias ou qualquer material que possa 
nos dizer como o clube se classificou neste ano. Tudo nos leva a acreditar que o clube foi Vice-
campeão Catarinense (O Riosulense).

O clube continuou sua caminhada no decorrer dos anos, participando dos campeonatos e 
sempre estando entre os três primeiros do ranking. Conforme comentado anteriormente na Ata, 
em 2012 o Clube mais uma vez faz história, recebe uma homenagem do COB pelo excelente 
trabalho que estava fazendo com seus atletas. Foi o clube Riosulense de Bicicross que descobriu 
talentos como Squel Stein, atleta que representou a Equipe Royalciclo, Santa Catarina e o Brasil 
nas Olimpíadas de Londres - 2012.

No ano de 2013 a história toma um rumo diferente, o clube não era mais comandado por 
Salesio Stein, que havia deixado a diretoria do clube devido ao fato de sua filha estar morando e 
competindo fora. O Bicicross de Rio do Sul começa a entrar em declínio, na primeira etapa do 
campeonato catarinense o clube contava somente com 12 atletas e quem assumiria a diretoria 
do clube era Daniel Albano (O Riosulense).

Em entrevista ao Diário Alto Vale no dia 30 de agosto de 2013, o jornal destaca como 
o clube já foi grande e destacou os principais atletas que vestiram a camisa da equipe. O jornal 
conta que a modalidade estaria passando por tempos difíceis o atual presidente do clube Daniel 
Albano lamenta que os pilotos iam competir com os próprios recursos, sem apoio algum da 
prefeitura da cidade ou da FMD, Daniel ainda ressalta “É preciso que os poderes públicos e 
privados olhem mais para o esporte. É muito difícil custear as despesas para as competições e 
o esporte não cresce sem apoio”. Mesmo sem apoio Daniel mantinha o clube na vice-liderança 
do campeonato com 849 pontos, apenas 38 pontos atrás da equipe e Lages, líder do ranking. 
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No ano de 2014 não foram encontrados registros sobre o clube ou competições que 
estariam participando, acredita-se é claro que alguns pilotos estariam competindo por fora ou 
até mesmo por outros clubes já que o clube de Rio do Sul teria perdido suas forças e estaria 
desativado. 

Em 17 de junho de 2015 encontramos uma reportagem feita pelo site Esporte Alto Vale, 
sobre a reativação a pista de Bicicross. O clube contava com uma nova diretoria dirigida por 
Rodrigo Fernandes, que estava tentando resgatar a equipe da cidade. Segundo a reportagem 
Eduardo Schulze, chefe de gabinete da época ressalta que, “Essa pista foi uma grande conquista 
para a cidade na época de sua concepção, então nada mais juntos do que investirmos em um 
esforço conjunto para a reativação da pista. Rio do Sul já foi referência no Bicicross e não 
podemos deixar de continuar incentivando os praticantes da modalidade”.

Rodrigo Fernandes atual presidente do clube, reconstruiu novamente o Clube de Rio do 
Sul, estabilizou apoio com a FMD e voltou a competir os Campeonatos Catarinenses. Segundo 
o jornal Esporte Alto Vale no ano de 2017 a fundação contratou um técnico para ser responsável 
pelos treinos dos atletas de Bicicross. Conforme os estudos esse seria o primeiro técnico oficial 
do clube a ser contratado.

Conforme o site da Fesporte no ano de 2017 a cidade de Rio do Sul sediou a OLESC, 
o evento aconteceu de 7 a 14 de outubro tendo participação da modalidade de  Bicicross. O 
atleta Vinicius Wachholz representante de Rio do Sul e vestindo a camisa do Clube Riosulense 
ficou com a medalha de bronze, trazendo um ótimo resultado para a cidade. A notícia no site da 
Prefeitura Municipal de Rio do Sul (2017) destaca: “Competindo com outros 40 atletas, Vinicius 
venceu as baterias preliminares e chegou à final da competição, conquistando a medalha de 
bronze. Além dele, a equipe de Bicicross foi composta por Gabriel Willian e Juarez Back”. Isso 
mostra a determinação do atual presidente do clube em resgatar a história do BMX. 

 Uma das últimas notícias encontradas sobre o clube Riosulense de Bicicross, apresenta 
atualmente somente 11 atletas que estão representando e defendendo a camisa do clube, mesmo 
com poucos atletas o clube ainda mostra bons resultados. 

Segundo o site da Prefeitura Municipal de Rio do Sul a equipe participou da Quarta 
Etapa o Campeonato Catarinense em Lages. A notícia do dia 23 de outubro de 2017 destaca 
quatro atletas que conquistaram o primeiro lugar em suas categorias. O atual presidente comenta 
que: “Estamos felizes pelo desempenho dos nossos atletas que mostraram que continuam 
trabalhando forte para todas as competições que participam. Temos que manter esse ritmo, 
além de parabenizar toda nossa equipe”. (24/10/2017) Interpreta-se que Rodrigo está em 
buscando condições para que a equipe de Rio do Sul volte a ser uma grande potência no esporte 
dentro e fora do estado, como já foi no passado com o apoio de patrocinadores e parceiros como 
a FMD de Rio do Sul. O Bicicross tem tudo para alcançar grandes objetivos e voltar a ser uma 
grande potência nacional.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste sentido, concluímos que todos os dados analisados ainda são insuficientes para 
uma análise completa da história do clube Riosulense de Bicicross, principalmente dos seus 
títulos conquistados, da exata precisão das datas referentes e da quantidade correta de atletas. 
Dada a importância do apoio para o desenvolvimento do esporte, nota-se após análise que o 
apoio era insuficiente para manter o clube em constante crescimento, principalmente com a 
troca dos presidentes, pode-se notar uma altercação importante do apoio ao clube e seus atletas.

Após a morte do presidente Sr. Moacir Merico Pinheiro no ano de 2007, verifica-se um 
declínio do clube, onde em várias entrevistas podemos considerar as palavras, “renovação de 
atletas” e “sem apoio” como palavras recorrentes a atual posição que o clube se encontra. 

Atualmente  clube conta com poucos atletas e esta passando por momentos difíceis, com 
pouco apoio o clube permanece lutando para permanecer ativo, buscando novos atletas.
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ANSIEDADE E DESEMPENHO NO VOLEIBOL1

Pedro Samuel Schlichting2

Tatiane Muniz Barbosa3

RESUMO
A maioria dos esportistas sofre pressão, medo e ansiedade causada pela obrigação de vencer, algo característico em 
uma sociedade na qual exalta a emoção da vitória e o sofrimento da derrota. Diante disso, o presente estudo buscou 
investigar como a ansiedade em atletas de voleibol interfere no desempenho durante a competição. O método 
utilizado foi pesquisa qualitativa e revisão bibliográfica. Utilizaram-se artigos produzidos de agosto de 2010 até 
agosto de 2017, das bases de dados SciElo e BVS, com busca por meio das palavras “ansiedade” e “voleibol”. 
A análise dos dados demonstrou que os instrumentos utilizados nos estudos foram Competitive State Anxiety 
Inventory – 2 (CSAI-2), Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e Sport Competition Trait Anxiety (SCAT). Os 
resultados indicam que a experiência competitiva é significante em relação à ansiedade.  Portanto, quanto mais 
importante o jogo a ser disputado, maior o estresse e a ansiedade, consequentemente, jogos mais importantes geram 
maior ansiedade. Jogos em casa e fora de casa, sexo masculino ou feminino e titulares ou reservas são fatores que 
têm relação com a ansiedade e o desempenho. A partir disso, os artigos investigados apontam que em esportes de 
alto nível os treinadores devem considerar não somente a parte técnica e física do atleta, mas também os aspectos 
emocionais e psicológicos. Posto que quanto maior o nível de autoconfiança do atleta, menor será a ansiedade, e 
também quanto mais tempo de experiência competitiva, menor será probabilidade de sofrer efeitos ansiogênicos.

Palavras-chave: Ansiedade. Desempenho. Voleibol. 

ABSTRACT
The majority of athletes are under pressure, fear and anxiety caused by the duty of win, something characteristic in 
a society that exalts the emotion of victory and the suffering of defeat. In view of this, the present study sought to 
investigate how anxiety in volleyball athletes interferes in performance during the competition. The method used 
was qualitative research and bibliographic review. Articles produced from august 2010 to august 2017, from the 
SciElo and BVS databases, were searched using the words “anxiety” and “volleyball”. Data analysis demonstrated 
that the instruments used in the studies were Competitive State Anxiety Inventory - 2 (CSAI-2), Beck Anxiety 
Inventory (BAI) and Sport Competition Trait Anxiety (SCAT). The results indicate that the competitive experience 
is significant in relation to anxiety. Therefore, the more important the game being played, the greater the stress and 
anxiety, consequently, more important games generate more anxiety. Home and away games, male or female and 
holders or reserves are factors that have to do with anxiety and performance. From this, the investigated articles 
indicate that in high level sports the coaches must consider not only the technical and physical part of the athlete, 
but also the emotional and psychological aspects. Since the higher the level of self-confidence of the athlete, the 
less anxiety will be, and also the longer the competitive experience, the less likely to suffer anxiogenic effects.

Keywords: Anxiety. Performance. Volleyball.

1 INTRODUÇÃO

Levantamentos da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016) mostram que atualmente 
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cerca de 33% da população mundial sofre de ansiedade. O Brasil tem aparecido sempre entre 
os primeiros das listas com cerca de 18,6 milhões de pessoas com a doença. Porém, tanto 
no voleibol quanto em outros esportes coletivos, a ansiedade não costuma ser vista como um 
problema. Por muitas vezes a ansiedade passa despercebida nos cenários desportivos, contudo, 
acredita-se que técnicos e dirigentes das equipes podem auxiliar na prevenção e detecção de 
possíveis transtornos, enquanto estão na categoria de base. Além de possibilitar que os fatores 
ansiogênicos sejam trabalhados, a fim de influenciar positivamente no rendimento dos atletas. 

Segundo a OMS (2016), a depressão é a doença que mais contribui com a incapacidade 
no mundo. Dentro do esporte diversos atletas sofrem com esta doença, o motivo pode estar 
relacionado aos aspectos psicológicos, pois não é incomum atletas sentirem-se ansiosos ou 
nervosos antes de um campeonato. A autoestima do atleta depende do seu desempenho, dessa 
forma isso pode tornar-se um problema para atletas iniciantes, ao invés de tentar ser campeão 
ou ser bem visto pelos outros atletas, eles lutam contra seu próprio valor, ao invés de aguardar 
as próximas competições entusiasmado com a oportunidade de atuar, o atleta começa a recear 
sobre seu potencial com medo de falhar (FRISCHNECHT, 1990).

Vivi isso em prática, pois fui atleta amador de voleibol e passei por episódios de ansiedade 
que influenciaram negativamente no rendimento dos jogos e competições. A insegurança nos 
primeiros jogos era grande e atrapalhava o rendimento, depois de muitos jogos e competições 
adquiri experiência e confiança no que eu fazia no treino, porém, hoje vejo se os professores, 
técnicos e dirigentes de atletas de base trabalhassem os aspectos psicológicos dos atletas o 
rendimento seria o mesmo do treino, fazendo um diferencial em finais de campeonatos.

Os atletas passam a maior parte do tempo pensando nos seus treinadores e relembrando 
as frases ditas por eles. Dentre muitas as qualidades que os atletas observam em seus treinadores 
podemos destacar a capacidade que eles têm de se organizar, motivar e manter uma postura 
calma, portanto, se o treinador for ansioso e nervoso, poderá atrapalhar o desempenho dos 
atletas deixando eles ansiosos também (CRATTY, 1989). 

De acordo com Viana (1989) os pais também podem ter uma grande influência sobre a 
qualidade das experiências competitivas, vários pais vão assistir campeonatos em que seus filhos 
estão jogando e começam a berrar, alguns até xingar os filhos quando eles erram, tornando eles 
ansiosos e desmotivando-os, novamente entra um papel fundamental do professor, devendo 
informar e cobrar mudança na atitude dos pais dos atletas com quem trabalha.

Diante dos fatos mostrados aqui, é notório o número elevado de casos já existentes 
entre esportistas profissionais e infanto-juvenil e, ainda, vimos a necessidade de mostrar para 
professores e futuros profissionais de Educação Física a importância de trabalhar e combater a 
parte da ansiedade e estudar o psicológico de seus atletas. Podendo assim, servir como ponto 
inicial e motivacional por parte dos técnicos, a acrescentar exercícios psicológicos nos métodos 
de treinamentos utilizados no voleibol e em outros esportes. Esse TCC também pode mostrar 
aos acadêmicos do curso de Educação Física o quão importante é trabalhar e se atualizar sobre 
estudos da psicologia do esporte.
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2 OBJETIVOS

- Investigar, através de produções bibliográficas, como a ansiedade em atletas de voleibol 
interfere no desempenho durante a competição.

- Identificar os fatores que influenciam para que os atletas fiquem ou não ansiosos.
- Verificar o impacto da ansiedade no desempenho dos atletas.

3 MÉTODO DE PESQUISA

O método utilizado foi de um “estudo bibliográfico”, o qual, de acordo com Medeiros 
(2006 p.54), “[...] buscar dar resposta aos problemas a partir da análise de produções de outros 
autores”. Foram utilizados procedimentos de caráter descritivo.

Nesta revisão foram analisados artigos em língua portuguesa, produzidos entre agosto 
de 2010 e agosto de 2017. Para a busca foram utilizadas as palavras chaves: “voleibol” e 
“ansiedade” nas bases de dados SciELO e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde).

Após seleção dos artigos, os materiais foram lidos na íntegra e foram classificados por 
tópicos. Para a análise de dados foi utilizada análise crítica sobre o conteúdo encontrado e 
selecionado como mais relevante. Os dados foram analisados em três fases, sendo a primeira 
delas a pré analise, que é a organização do material que foi observado, nessa fase foi feita a 
escolha dos artigos e teses, formulação de hipóteses, objetivos e elaborado indicadores para 
interpretar o material coletado.

A exploração do material, que é a segunda fase, consiste na classificação e agregação das 
informações em categorias. Nessa fase todo material coletado se tornou unidades de registros, 
onde foram identificadas as palavras e frases significativas que deram origem às categorias 
iniciais, que foram agrupadas que resultaram nas categorias finais. 

A terceira fase foi o tratamento dos resultados, com inferência e interpretação dos 
conteúdos contidos no material coletado. 

4 RESULTADOS 

A primeira etapa deste estudo implicou em uma busca com a utilização das palavras 
chaves: “ansiedade” e “voleibol” na qual foram verificados artigos e teses com livre acesso. 
Foram encontrados 43 artigos e teses nas bases de dados utilizadas, foram rejeitadas publicações 
que não continham a palavra ansiedade no título e que foram publicados há mais de 7 anos, 
foram excluídos também artigos em inglês e espanhol e artigos com publicação duplicada.

Desta forma, apenas cinco artigos atenderam aos critérios de avaliação do presente 
estudo. Foram encontrados quatro artigos na base de dados SciElo e um artigo na base de dados 
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BVS, esses artigos foram lidos na íntegra.
No Quadro 1 se apresentam os estudos selecionados nessa revisão, dentre os textos 

selecionados, todos encontrados foram a partir do ano de 2010. Podendo assim, notar-se um 
aumento no interesse nessa área do esporte e da saúde nos últimos anos.

Quadro 1 – Estudos que pesquisam a Ansiedade e o Desempenho no Voleibol

Autor Título do artigo Ano de 
publicação

Cidade, 
Estado Revista Amostra

MACHADO, Thais do 
Amaral;
PAES, Mayara Juliana;
ALQUIERE, Shelse 
Marinho;
OSIECKI; Ana Claudia 
Vecchi
LIRANI, Luciana da 
Silva
STEFANELLO, Joice 
Mara Facco

Ansiedade estado 
pré-competitiva em 
atletas de voleibol 
infanto-juvenis

2016 São Paulo, 
São Paulo

Rev. Bras. 
Educ. Fís 
Esporte.

24 atletas 
meninas e
23 atletas 
meninos

DA SILVA, Mauro 
Menegolli Ferreira;
VIDUAL; Marina 
Belizário de Paiva;
DE OLIVEIRA, Rafael 
Afonso;
YOSHIDA; Hélio 
Mamoru
BORIN, João Paulo;
FERNANDES, Paula 
Teixeira;

Ansiedade e 
desempenho de 
jogadoras de 
voleibol em partidas 
realizadas dentro e 
fora de casa

2014 Maringá, 
Paraná

Rev. Educ. 
Fís/UEM

13 atletas 
meninos

FERNANDES, Marcos 
Gimenes
NUNES, Sandra 
Adriana Neves
RAPOSO, José 
Vasconcelos
FERNANDES, Helder 
Miguel

Efeito da experiência 
nas dimensões 
de intensidade, 
direção e frequência 
da ansiedade e 
autoconfiança 
competitiva: Um 
estudo em atletas de 
desportos individuais 
e coletivos

2014 Rev. 267 atletas
 (196 meninos)

SONOO, Christi Noriko
GOMES, Anderson 
Luiz
DAMASCENO, Mara 
Laiz
DA SILVA, Schelyne 
Ribas
LIMANA, Mirieli 
Denardi

Ansiedade e 
desempenho: um 
estudo com uma 
equipe infantil de 
voleibol feminino

2010 Rio Claro, 
São Paulo

Rev. Motriz 9 atletas meninas
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FERREIRA, Juliana de 
Souza;
LEITE, Luiz Paulo 
Rodrigues;
NASCIMENTO; Carla 
Manuela Crispim

Relação entre níveis 
de ansiedade-traço 
competitiva e idade 
de atletas de voleibol 
e análise destes 
níveis pré e pós 
competição

2010 Rio Claro, 
São Paulo

Rev. Motriz 12 atletas 
meninas

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

Em relação aos sujeitos das pesquisas relatadas nos estudos analisados, observa-se uma 
variedade significativa no tamanho amostral das pesquisas investigadas, abordando entre 9 até 
267 participantes, distribuídas entre meninos e meninas. Mas, de modo geral, as amostras das 
pesquisas se desenharam com poucos sujeitos, em média de 10 meninos ou meninas.

Nos títulos destes cinco estudos, percebe-se grande utilização do termo ansiedade 
(estudos: 1, 2, 4 e 5), que representam 80% dos textos selecionados para este trabalho. Apenas 
um artigo (estudo: 3) apresentou o tema competências psicológicas.

Observa-se também que todos artigos encontrados foram publicados na região sul e sudeste 
do país. Sendo assim, podemos pensar que de modo geral, as pesquisas estão monopolizadas 
no eixo sul e sudeste do país, onde também há maior desenvolvimento industrial. Além disso, 
nessas regiões podem ter um número maior de universidades com cursos de Educação Física.

O Quadro 2 refere-se ao detalhamento dos estudos selecionados quanto aos objetivos, 
instrumentos utilizados e principais resultados.

Quadro 2 – Conteúdo dos artigos encontrados para análise

Objetivos
Instrumentos 
de mediadas/
questionários

Resultados

Comparar o nível de ansiedade 
pré-competitiva entre homens, 
mulheres, equipe campeã e vice-
campeã masculina e feminina, 
também comparar a ansiedade 
em atletas titulares e reservas. 
Verificar a relação entre o tempo 
de prática e os níveis de ansiedade 
pré-competitiva das equipes 
masculinas e femininas.

CSAI-2 Atletas do sexo masculino demonstram maior 
autoconfiança do que atletas femininas. Mulheres 
apresentam tendências de serem mas ansiogênicas 
em relação aos homens. Esse fato pode ocorrer 
devido a autoconfiança dos homens serem maior, 
atletas do sexo masculino se auto avaliam de 
maneira mais positiva em relação a mulheres. Atletas 
titulares apresentam maior autoconfiança do que 
atletas reservas, pois, sabem que serão escaladas 
previamente, tendo confirmação de sua participação.

Avaliar a influência do nível de 
ansiedade pré-competitiva nos 
aspectos técnicos do voleibol em 
partidas realizadas dentro e fora 
de casa.

CSAI-2 e BAI Não houve diferença estatisticamente significativa 
na ansiedade das atletas em jogos como mandante 
ou visitantes. Esse resultado pode ser explicado pela 
experiência dos atletas (mais de 4 anos de prática) e 
também tem acompanhamento psicológico ao logo do 
processo.
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Verificar o efeito da experiência 
competitiva na ansiedade 
(cognitiva e somática) e na 
autoconfiança em diferentes tipos 
de modalidades (coletivas vs. 
individuais).

CSAI-2R Quando atletas reportarem elevados escores de 
autoconfiança, geralmente, encontram-se com baixos 
níveis de ansiedade.
Quando atletas percebiam sua ansiedade como 
facilitadora do desempenho, apresentaram aumento de 
pensamentos relacionados a autoconfiança.
Atletas com maior experiência competitiva tendem a 
interpretar sintomas de autoconfiança e de ansiedade 
como facilitadores do desempenho, já atletas com 
menor experiência interpretam sintomas de ansiedade 
e autoconfiança como dificultadores do desempenho.

Analisar a ‘ansiedade traço’ 
e ‘ansiedade estado’ e sua 
relação com o desempenho pré-
competitivo e competitivo no 
voleibol.

CSAI-2 e SCAT As mulheres apresentam maior ansiedade-traço 
competitiva do que os homens.
Notou-se que em jogos de menor importância, os 
níveis de ansiedades são menores que em jogos 
considerados de maior importância.
Atletas mais esforçados controlam as reações 
negativas e podem sofrer menos ansiedade e mais 
autoconfiança durante competições.

Analisar os níveis de ansiedade 
traço competitivo pré e pós-
competição em jogadoras de 
voleibol, e ainda, verificar a 
associação dos níveis com a idade 
destas atletas.

SCAT Atletas mais jovens apresentam níveis mais alto de 
ansiedade traço competitiva, logo, o estudo traz que 
quanto maior a experiência e idade menor será a 
ansiedade do indivíduo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

De modo geral, os estudos buscaram conhecer a relação da ansiedade com o 
desempenho esportivo antes da competição, ou seja, como os fatores de ansiedade influenciam 
no desempenho. Os artigos trazem diversas possibilidades que se relacionam ao processo de 
ansiedade pelos atletas de voleibol. Entre essas possibilidades estão, jogos em casa e fora de 
casa, sexo masculino ou feminino, titulares e reservas e o que apareceu em todos os estudos 
analisados foi a influência da experiência competitiva em atletas de voleibol.

Todos os estudos utilizaram instrumentos validados, fechados e com escalas predefinidas 
como respostas. Foi encontrado 4 diferentes tipos de instrumentos, entre eles estão Competitive 
State Anxiety Inventory – 2 (CSAI-2), CSAI-2R (Versão Brasileira), Inventário de Ansiedade 
de Beck (BAI) e Sport Competition Trait Anxiety (SCAT).

O estudo 1 utilizou o Competitive State Anxiety Inventory – 2 (CSAI-2), este instrumento 
é utilizado para diagnosticar e qualificar o nível de ansiedade (cognitiva e somática) e ansiedade 
relacionada a autoconfiança, nesse instrumento são realizadas 27 questões onde 1=nada 2=um 
pouco 3=moderado e 4=muito, a pontuação total é obtido pela somatória das respostas, variando 
entre 9 (baixa ansiedade) a 36 (alta ansiedade) pontos. 

O estudo 2 aplicou o questionário CSAI-2, porém aplicou também o Inventário de 
Ansiedade de Beck (BAI), este instrumento foi desenvolvido para avaliar sintomas de ansiedade 
através de 21 itens de afirmações descritivas que refletem somaticamente, afetivamente e 
cognitivamente os sintomas característicos de ansiedade. Os itens são avaliados em uma escala 
que varia de 0 a 3 pontos. O escore total que é a soma, pode varia de 0 a 63 pontos. 
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No estudo 3 os atletas preencheram uma versão brasileira reduzida do CSAI-2, no qual 
foi denominada CSAI-2R e que é composto por 16 itens que medem 3 dimensões: ansiedade 
cognitiva, somática e autoconfiança. As respostas variam de 1 a 4 (dimensão intensidade), de 
-3 a +3 (dimensão direção), e de 1 a 7 (dimensão frequência). O escore é calculado através da 
soma das respostas dos itens de cada fator dividido pelo número de itens. 

No estudo 4 o autor utilizou o CSAI-2 e também utilizou o Sport Competition Trait 
Anxiety (SCAT), o SCAT é destinado a identificação do perfil de ansiedade em competição 
esportiva e tem como objetivo fornecer uma medida de ansiedade traço competitiva e mostra 
como os atletas ansiosos sentem-se antes de uma competição. SCAT é composto por 15 questões 
e suas respostas variam em: dificilmente (1); às vezes (2) e frequentemente (3). Sendo que 
algumas questões têm efeito de ativação, desativação e efeito placebo. O quinto (5) e último 
estudo utilizou o instrumento de avaliação Sport Competition Anxiety Test (SCAT).

Dentre os principais resultados, destaca-se o fato de todos os estudos se preocuparem 
em verificar a ansiedade somática, cognitiva e autoconfiança e relaciona-las com o desempenho 
de atletas de voleibol. Os estudos mostram também o quão comum é a ansiedade em atletas 
tanto de voleibol quanto em outros esportes. 

Confirmando isso, o estudo 1 aponta que atletas do sexo masculino demonstram mais 
elevados níveis de autoconfiança que as femininas. O estudo 2 aponta que jogos realizados dentro 
e fora de casa não tem grande mudança de ansiedade, nesse estudo os atletas tem mais de 4 anos 
de prática e sempre jogando juntos. Já o estudo 3 confirma os achados do estudo 2, esse estudo 
diz que a experiência competitiva influência a ansiedade competitiva e também a intensidade de 
autoconfiança. O estudo 4 traz que para lidar com a ansiedade e buscar a melhor performance, 
são aspectos que tendem a ser facilitados quando utiliza meios tais como a psicologia do esporte 
para que a confiança e motivação transmitidos durante a fase pré-competitiva possam surtir 
resultados também durante a competição. No estudo 5 o autor apresenta que em atletas mais 
jovens, mais alto o nível de ansiedade traço-competitiva, ou seja, quanto maior experiência e 
idade, menos será ansiedade.

5 DISCUSSÃO

Os resultados apresentados nessa pesquisa indicam que a ansiedade se faz presente de 
modo importante durante as competições. Ferreira (2010) comenta que o esporte competitivo 
apresenta confronto, demonstração, comparação, e avaliação constante de seus participantes, 
fazendo a competição uma situação no qual o desenvolvimento e a performance do atleta 
sempre sejam comparados com padrões já existentes, acarretando em uma situação onde possa 
estar causando ansiedade. Tarefas mais complexas são melhores desempenhadas em níveis 
mais baixos de ansiedade. Após o término de uma competição foi observado uma redução 
significativa dos níveis de ansiedade traço competitiva, mas mesmo com essa redução os níveis 
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ainda permaneceram altos, mesmo depois a competição.
De acordo com os resultados encontrados nos artigos de Machado (2016); Sonoo (2010); 

Fernandes (2014) e Ferreira (2010); meninas e atletas com menor experiência competitiva 
apresentaram maiores níveis de ansiedade cognitiva e somática e diferença na autoconfiança 
entre atletas de maior e menor experiência competitiva.

Os atletas com alta experiência competitiva tendem a interpretar os seus sintomas 
de ansiedade e de autoconfiança como facilitadores do desempenho e também uma menor 
ocorrência de pensamentos relacionados aos sintomas de ansiedade. Por outro lado, os 
atletas com baixa experiência competitiva tenderam a perceber seus sintomas de ansiedade 
e autoconfiança como dificultadores do desempenho, assim como, uma maior ocorrência de 
pensamentos relacionados aos sintomas de ansiedade competitiva comparados aos atletas com 
alta experiência competitiva. 

As pesquisas analisadas também revelam que quanto maior a experiência do atleta, 
menores serão os níveis de ansiedade, isso se dá tanto em atletas adultos ou adolescentes, e 
esportes individuais ou coletivos. Esses achados são confirmados pela relação apresentada entre 
atletas mais jovens e níveis mais alto de ansiedade. Possivelmente, essa relação seja devido ao 
nível e tempo de treinamento e maiores experiências em competições, já que as atletas mais 
velhas treinam e participam de competições a mais tempo que as atletas mais jovens, tendo 
assim maior motivação e autoconfiança gerando maior confiança para disputar as partidas.

Em contrapartida, no estudo de Da Silva (2014), os níveis de ansiedade encontrados nos 
atletas foram considerados baixos, isso pode ser explicado pela experiência dos sujeitos (mais 
de quatro anos praticando voleibol). Além disso, também tinham assistência de um psicólogo 
ao longo das competições, dando assistência e controlando os níveis de ansiedade. Segundo 
De Rose Junior et al. (2004) cinco anos de prática pode ser considerado tempo adequado para 
aquisição de experiências esportivas competitivas. 

Os resultados apresentados também apontaram diferença no nível de ansiedade 
em campeonatos entre o sexo dos atletas. Machado (2016); notou que atletas masculinos 
demonstraram níveis mais elevados de autoconfiança do que atletas femininas, as mulheres 
apresentam tendências de serem mais ansiogênicas em relação aos homens, as mulheres 
respondem com maior intensidade do que os homens as situações desportivas competitivas, 
possibilitando maiores índices de ansiedade no sexo feminino por ser mais sensível. Já atletas 
do sexo masculino tendem a se auto avaliar a respeito de suas capacidades de maneira mais 
positiva em relação as atletas mulheres, pois os homens foram criados para esse tipo de situação.

Observa-se diferença na ansiedade e autoconfiança em atletas que começam a partida 
jogando como titular e atletas que começam no banco. Machado (2016) comparou o nível 
de ansiedade de atletas titulares e reservas, no qual encontrou maior autoconfiança nos 
atletas titulares. Além disso, os titulares apresentaram maior ansiedade somáticas, enquanto 
os reservas apresentaram maior ansiedade cognitiva. A diferença na autoconfiança se explica 
pelo momento importante da competição no qual exige maior confiança em suas capacidades e 
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desempenho. Atletas titulares apresentam maior autoconfiança que as reservas devido ao fato 
de terem sido convocadas para a partida previamente, confirmando assim sua participação em 
quadra, enquanto as reservas ficam incertas quanto sua presença em quadra durante a partida e 
ao longo da competição. Porém, esses achados demonstram que a titularidade dos atletas não 
parece ser um fator determinante da ansiedade pré competitiva.

Foi verificado se há diferença de nível de ansiedade em jogos realizados em casa 
(mandante) e fora de casa (visitante) e foi detectado que no estudo de Da Silva (2014) a ansiedade 
pré-competitiva em jogos como visitante é maior, mas não há uma diferença significativa. Porém, 
os estudos de Wright (et al. 1995) e Leonard (1998) contestam a vantagem de jogar em casa, 
pois, a equipe mandante pode considerar a torcida como pressão e alguns atletas podem sentir-
se desconfortáveis gerando ansiedade causada pelo próprio público, principalmente em jogos 
decisivos.  Neste estudo o autor também relacionou ansiedade com fundamentos realizados no 
jogo de voleibol, e mesmo com o nível de ansiedade baixo é possível que a ansiedade interfira 
nos aspectos técnicos do time. 

No artigo de Fernandes (2014) se encontrou que quando os atletas reportam elevados 
escores de autoconfiança, geralmente, encontram-se com baixos níveis de ansiedade cognitivas 
e somáticas. Outro dado encontrado no artigo foi que quando atletas percebiam sua ansiedade 
como facilitadora do desempenho, apresentavam aumento da frequência de pensamentos 
relacionados a autoconfiança. Já quando os atletas percebiam sua ansiedade como dificultadora 
do desempenho, apresentaram diminuição de ocorrência de pensamentos relacionados a 
autoconfiança. 

Fernandes (2014) ainda aponta que a experiência competitiva influencia, de modo 
significativo, a percepção da direção da ansiedade competitiva, assim com a ansiedade de 
autoconfiança, tanto para desportos individuais, como esportes coletivos.

Com as considerações encontradas no artigo de Sonoo (2010); observa-se que a percepção 
do desafio e sua relação com a percepção de capacidade do atleta podem levar ao excesso de 
ansiedade e, consequentemente, impedir que ao atleta atue com seu melhor desempenho. Nota-
se que frente a jogos de menor importância, os níveis de ansiedade são considerados baixos, 
mas quando o jogo tinha maior importância os níveis de ansiedade também aumentavam. Vale 
ressaltar que atletas mais esforçados para chegar a perfeição e controlam as reações negativas 
para a imperfeição, podem sofrer menos ansiedade e mais autoconfiança até mesmo durante 
finais de campeonatos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente estudo se investigou a relação da ansiedade com o desempenho de atletas 
praticantes de voleibol. Apesar das poucas publicações na última década, e também a pouca 
produção científica encontrada a respeito do tema Ansiedade e Desempenho relacionado 
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com o Voleibol, espera-se um aumento nas pesquisas com essas temáticas, considerando a 
importância de relacionar a ansiedade e desempenho, com vistas a garantir melhores resultados 
nas competições, bem como levar em conta a saúde emocional dos atletas.

Nos artigos analisados nessa pesquisa foi possível observar uma maior incidência de estudos relacionados 
a relação de ansiedade com o desempenho em atletas de voleibol, reforçando o objetivo abordado por quatro dos 
cinco artigos selecionados. Ressalta-se que a busca foi realizada nas bases de dados SciElo e BVS, que são bases 
voltadas para área da ciência e saúde. 

O aumento do interesse por parte dos pesquisadores em discutir a ansiedade relacionada com o 
desempenho dos atletas pode estar relacionado com a preocupação de treinadores com a reação dos atletas durante 
uma competição. A ansiedade é um sentimento frequente, normalmente percebido em situações de pressão ou 
de espera por resultados; sendo assim, qualquer alteração no ambiente, os indivíduos que sofrem de ansiedade 
já ficam alertas e dependendo o nível dessa ansiedade podem ocorrer outros sintomas ou adoecimentos, como a 
depressão. O Brasil tem aparecido entre os primeiros da lista com índice de depressão, segundo a OMS (2016). Um 
exemplo prático de ansiedade é em uma final de campeonato no qual o time é favorito a ser campeão e está atrás 
do placar, nesta situação os atletas tendem a sofrer ansiedade, pois, as pessoas esperam um resultado positivo, ao 

contrário do que está acontecendo (BARLOW, 1999; ROMAN & SAVOIA, 2003).
Nesse sentido, acredita-se que quanto mais importante for o jogo a ser disputado, será 

gerado maior estresse e ansiedade. Logo, a partir dos dados dessa pesquisa, podemos concluir 
que uma final de campeonato é mais estressante que um jogo normal de temporada. Em situação 
real de competição, os aspectos psicológicos parecem exercer forte influência no desempenho 
físico, técnico e tático, eles são influenciados por experiências anteriores. Portanto, motivação, 
ansiedade e autoconfiança (entre outros fatores) podem interferir decisivamente na maneira 
de lidar com a ansiedade e o estresse. O atleta se preocupa mais com o valor dado, do que a 
competição no qual está participando, já que atletas de maior experiência parecem vivenciar 
significativamente menos estresse.

De forma geral, percebeu-se uma lacuna de conhecimento a respeito do tema, mesmo 
considerando as publicações encontradas somente a partir de 2010, demonstrando que ainda 
se apresenta insuficiente a produção científica abordando a Ansiedade e Desempenho no 
Voleibol. Desse modo, é premente a realização de futuras investigações no intuito de confirmar 
esses achados e estender o aumento de produções científicas e transferência para o ambiente 
desportivo, a fim de contribuir e colaborar para uma valorização da área por parte dos treinadores 
de esportes, bem como garantir a saúde emocional dos atletas.
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RESUMO
Reproduzir modelos esportivos na Educação Física escolar (EF), forçosamente copiados do parâmetro de alto 
rendimento além de impróprio, têm se mostrado historicamente infrutífero. Percebe-se nitidamente a dificuldade 
dos alunos na compreensão do esporte quando ele é tratado de forma mais fragmentada, imitando o treinamento 
esportivo que faz alusão à repetição mecânica do gesto. Podemos dizer que a possibilidade de trabalhar com 
a totalidade do esporte é deixada de lado, pois o que se pretende exclusivamente é a qualidade da técnica e a 
perfeição de gestos e movimentos que, em última análise, não são obtidos pois não é a EF uma escolinha de 
treinamento. Desta forma, são sendo a EF uma escolinha esportiva, o que se espera dos alunos quando disputam 
competições escolares? Quem deve participar destas competições? Os melhores de cada modalidade? Os que mais 
gostam de praticar este e aquele outro esporte? Como selecionar os alunos a competir? Em quais modalidades 
inscrever a escola? Mas na escola não se ensina ciclismo (mountain byke) então quem irá representar a escola 
nesta prova? Objetivo: A partir destas inquietações, o que este trabalho pretende é refletir sobre o atual modelo de 
competição escolar oferecido pelo poder público. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que amparada 
na revisão de literatura e nas discussões do grupo de pesquisa TEPPEF (UNIDAVI), dialoga com a realidade por 
meio da pesquisa ação. Discussão: Os resultados deste formato de competição são: poucas escolas levando alunos 
para competirem em esportes não tradicionais; poucas escolas levando os alunos para competirem em esportes 
tradicionais; poucos alunos competindo de forma geral; poucos escolares confraternizando com o conteúdo mais 
“ensinado” durante toda a vida deles: o esporte. Novamente chegamos à matriz do problema: a quem são destinados 
os jogos escolares? Certamente não aos escolares de fato, mas aos atletas que em idade escolar irão representar sua 
escola no esporte que possuem habilidade, que não raras vezes consiste em uma modalidade que não é “treinada” 
na EF escolar e sim nas escolinhas específicas de treinamento (do futsal, do vôlei, do basquete...). Conclusões: Em 
suma, não temos uma competição a nível escolar que abrace a Educação Física em sua totalidade de conteúdos, 
se quer em seu conteúdo principal, o esporte. Urge repensar o formato elitista e excludente que veicula o esporte 
como vivência de sucesso para uma minoria e de fracasso ou exclusão para a maioria. 

Palavras-chave: Esporte escolar. Competições escolares. Educação Física escolar. Jogos escolares. Esporte.
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ABSTRACT
To reproduce sports models in School Physical Education (PE), forcibly copied from the parameter of high yield, 
besides being improper, have been historically fruitless. The students’ difficulty in understanding the sport is 
clearly perceived when it is treated in a more fragmented way, imitating the sports training that alludes to the 
mechanical repetition of the gesture. We can say that the possibility of working with the totality of the sport is 
left aside, because what is exclusively intended is the quality of the technique and the perfection of gestures and 
movements that, in the last analysis, are not obtained since EF is not a training school. In this way, EF is being 
a sports school, what is expected of students when they compete for school competitions? Who should attend 
these competitions? The best of each mode? Those who like to practice this and that other sport? How to select 
students to compete? In what ways to enroll the school? But at school you do not teach mountain biking so who 
will represent the school in this test? Objective: Based on these concerns, what this paper intends is to reflect on 
the current model of school competition offered by the public power. Methodology: This is a qualitative research 
that, based on the literature review and the discussions of the TEPPEF research group (UNIDAVI), dialogues 
with reality through action research. Discussion: The results of this competition format are: few schools leading 
students to compete in non-traditional sports; few schools leading students to compete in traditional sports; few 
students competing in general; few schoolchildren fraternizing with the most “taught” content throughout their 
lives: sport. Again we come to the matrix of the problem: who are the school games intended for? Certainly not for 
schoolchildren in fact, but for school-age athletes who will represent their school in the sport of skill, which often 
consists of a modality that is not “trained” in school EF, but rather in specific training futsal, volleyball, basketball 
...). Conclusions: In short, we do not have a competition at school level that embraces Physical Education in its 
totality of contents, if it wants in its main content, the sport. It is urgent to rethink the elitist and exclusionary 
format that conveys the sport as a successful experience for a minority and of failure or exclusion for the majority.

Keywords: School sport. School competitions. Physical school education. School games. Sport.

1 INTRODUÇÃO

À exemplo de alguns estados brasileiros, todos os anos acontecem em Santa Catarina os 
Jogos Escolares (JESC), estabelecido em etapas em nível de município, região e etapa estadual, 
dividido nas categorias 12 à 14 anos e 15 à 17 anos. As disputas são entre escolas (públicas e 
privadas) que competem de acordo com as regras dos órgãos oficiais de cada esporte (CBF, CBV, 
CBAt, etc). Os árbitros, por sua vez, são profissionais filiados em suas agremiações, possuindo 
registro para atuarem como tal. A princípio um cenário normal de competição esportiva, com 
todos os atores necessários para o grande espetáculo. 

Contudo, a pergunta que direciona este trabalho reside na preocupação em como 
compreender competições entre escolares que possuem no âmago da intencionalidade a 
reprodução exata das condições do desporto sistematizado, federado, de rendimento? A partir 
desta e outras inquietações acerca do modo como são conduzidas as competições em nível 
escolar que este trabalho se ocupa. É objetivo deste, portanto, refletir sobre o tratamento 
pedagógico que o esporte recebe nas aulas de Educação Física, bem como, identificar o modelo 
de competição engendrado pelos mecanismos que promovem estas competições, discutindo 
com a literatura outras opções de encontros escolares em que o desenvolvimento do esporte 
seja o objetivo principal. 

Para a realização desta pesquisa qualitativa de caráter exploratório, foram utilizados 
dados extraídos da pesquisa de campo (pesquisa participante), dados da literatura que aborda o 
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esporte no contexto escolar, em especial os eventos esportivos nesta esfera, e após as discussões 
semanais no grupo de pesquisa Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação Física – TEPPEF 
(UNIDAVI) culminou a elaboração deste artigo. 

2 O CONEÚDO ESPORTE NAS AULAS DE EF

É comum ouvir dizer que o esporte é um dos eixos fundamentais dentro da imensa 
área da Educação Física. De fato, sua abordagem na escola como ferramenta de aprendizagem 
é de suma importância, pois ele pode ser muito interessante pedagogicamente para diversas 
situações de aprendizagem. 

De acordo com a literatura (BRACHT, 1997; COLETIVO DE AUTORES, 1993; 
KUNZ, 1991, entre outros) a partir da década de 1960 há uma crescente infiltração do esporte 
normatizado, de alto rendimento, na Educação Física (EF) escolar brasileira, sendo este alvo 
de inúmeras críticas que apontavam a soberania deste conteúdo, em detrimento de outros, nas 
aulas de Educação Física. Passadas décadas das primeiras críticas, o esporte continua sendo o 
conteúdo hegemônico das aulas de EF, e muitos dos questionamentos levantados pelo corpo 
acadêmico de então nos remetem a dilemas atuais: é ensinado na escola o “esporte da escola ou 
o esporte na escola”? (BRACHT, 1997)

Numa perspectiva baseada em treinamentos esportivos nas aulas de Educação Física 
temos o “esporte na escola”, pois o paradigma da repetição, da técnica excessiva, da preocupação 
tática entre outros, visando movimentos mais elaborados e de cunho mais objetivo, induz o 
pensamento para a prática do esporte desconectada do pressuposto educativo que anuncia a 
instituição escolar. (BRACHT, 1997)

 No entanto, quando o esporte é vivenciado nas aulas de Educação Física de modo em 
que o tratamento pedagógico é focado no ser que aprende a se movimentar pela linguagem do 
esporte (KUNZ, 1991), quando técnica e tática são utilizados como meios de aprendizagem e 
não como fins dela, o esporte é “da escola” (BRACHT, 1997).

Reproduzir modelos esportivos, forçosamente copiados do parâmetro de alto rendimento 
além de impróprio, têm se mostrado historicamente infrutífero. Percebe-se nitidamente 
a dificuldade dos alunos na compreensão do esporte quando ele é tratado de forma mais 
fragmentada, imitando o treinamento esportivo que faz alusão à repetição mecânica do gesto. 
Podemos dizer que a possibilidade de trabalhar com a totalidade do esporte é deixada de lado, 
a maior abrangência dele não é ressaltada, pois o que se pretende, visto como necessário e 
importante, é a qualidade da técnica e a perfeição de gestos e movimento que, em última análise 
não são obtidos, pois não é a EF uma escolinha de treinamento. 

Não sendo a EF uma escolinha esportiva, o que se espera dos alunos quando disputam 
competições escolares? Este é um dos pontos somente. Asseveramos outros: Quem deve 
participar destas competições? Os melhores de cada modalidade? Os que mais gostam de 
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praticar esta e aquela outra modalidade? Como selecionar os alunos a competir? Em quais 
modalidades inscrever a escola? Mas na escola não se ensina ciclismo (mountain byke) então 
quem irá representar a escola nesta prova? Poucas escolas levando alunos para competirem 
em esportes não tradicionais, poucas escolas levando os alunos para competirem em esportes 
tradicionais, poucos alunos competindo de forma geral, poucos escolares confraternizando com 
o conteúdo mais “ensinado” durante toda a vida deles: o esporte. Novamente chegamos à matriz 
do problema: a quem são destinados os jogos escolares? Certamente não aos escolares, e sim aos 
atletas que em idade escolar irão representar sua escola no esporte que possuem habilidade, que 
não raras vezes não é “treinado” na EF escolar e sim nas escolinhas específicas de treinamento 
(do futsal, do vôlei, do basquete...).

Existe neste sentido uma polaridade de discursos sobre ser a favor ou contra a competição 
em nível escolar. Não se trata aqui de estabelecer um sim ou não à competição, mas quem 
sabe refletir sobre suas origens, bem como potencialidades afim de colocar na balança quando 
utilizá-la, se utilizá-la. 

3 A COMPETIÇÃO VISTA COMO UM FIM E NÃO UM MEIO

A competição já esteve presente nos povos primitivos, transformando-se em um dos 
fundamentos da civilização. Os homens tendem a se comparar, a sociedade estimula estas 
situações e estas mesmas foram analisadas desde as primeiras relações humanas, ganhando 
destaque nos dias atuais. 

A competição é natural. Está diretamente ligada com o instinto de sobrevivência. 
Sentimos prazer na vitória porque nos sentimos mais fortes para a vida. 

[...] indivíduos e grupos procuram, na luta pela vida, apoderar-se de bens 
e posição social que, geralmente, existem em quantidade inferior a dos 
concorrentes. Ela é inconsciente, impessoal e permanente, por oposição 
ao conflito, que é consciente, pessoal (portanto emocional) e intermitente. 
(OLIVEIRA, 1996, p. 186). 

Para Lenhard (1971), a competição ocorre de forma geral na vida orgânica e com isto 
adquire aspectos peculiares na vida humana, e em determinadas situações especiais, gera a 
concorrência, a rivalidade e o conflito. 

Pensando no âmbito escolar, a competição é elemento que constitui o esporte (TUBINO, 
2002) e sabemos que este é um dos conteúdos mais acessados na EF. Logo, quando o conteúdo 
é o esporte, a competição se manifesta. Sendo assim, o professor precisa ensinar a competir, 
pois dentro da própria aula, assim como no ambiente social, a competição pode se degenerar em 
conflito. Basta lembrar dos confrontos entre torcidas, algo comum no Brasil para imaginar-se 
até que ponto a competição pode ter o seu desfecho.

A competição genuína é aquela em que o indivíduo compara suas distâncias percorridas, 
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seu tempo, sua habilidade, sua potência ou sua força com dados anteriores, a ponto de encontrar 
motivação para superar o que já realizou e contemplar o resultado.

Contudo, algumas experiências vão de encontro com uma proposta educativa de jogos 
escolares. Não se constitui em fato isolado, professores ensejando alterações na Carteira de 
Identidade na intenção de apresentar um aluno com idade inferior a real e com isto levar vantagem 
no resultado dos jogos. Do mesmo modo, lamentável as discussões entre professores e árbitros 
na frente dos alunos, pais, torcida, enfim. Decepcionante ainda, é colocar um garoto de doze 
anos arremessando uma bola oficial de basquetebol em um aro a 3,05 metros de altura, sabendo 
que atletas olímpicos usam esta mesma medição para competições adultas e oficiais. O gestor 
do esporte precisa compreender mais sobre a pedagogia do esporte, para que as competições a 
nível escolar sejam redimensionadas em vários sentidos. 

Cabe aos professores e gestores do esporte proporcionar oportunidades no esporte, tendo 
em mente que este é um meio, e não um fim, para o exercício pleno da cidadania. Não é um 
fim, pois o objetivo do esporte escolar não é formar atletas profissionais (NEIRA, 2009). Mas 
um meio, entre outros possíveis (arte, música, literatura, filosofia) para que os nossos alunos 
compreendam a necessidade de cumprir seus deveres e usufruir dos seus direitos, preenchendo 
a vida com valores reconhecidos pela sociedade em que está inserido.

4 COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ESCOLARES

Conforme apontado acima, as atuais competições esportivas a nível escolar consistem 
na exibição de alguns alunos em um tradicional conteúdo da EF, o esporte. Acredita-se que é 
de suma importância oportunizar a vivência de uma maior parte possível de alunos. Mas como 
oportunizar essa vivência a todos? As aulas de EF podem ser o ponto de partida para refletirmos 
sobre. 

Se na escola, durante as aulas de EF, vivenciaram-se apenas alguns esportes como vôlei 
e futsal, e se ainda assim foram trabalhados de maneira incoerente ao tratado pedagógico que 
visa a EF escolar, certamente os que possuem mais habilidades para essas modalidades serão 
“convocados” para representar sua escola no JESC. A EF escolar deve pensar no aluno como 
sujeito em formação, que necessita de recursos para aprendizagem e desenvolvimento, e não 
como um atleta, na busca de resultados em competições e potencial físico, pois segundo Kunz 
(2014, p.76-77):

o objetivo do ensino da Educação Física, é assim, não apenas o 
desenvolvimento das ações dos esportes, mas propiciar a compreensão 
crítica das diferentes formas da encenação esportiva, os seus interesses e os 
seus problemas vinculados ao contexto sociopolítico. É, na prática, permitir 
apenas o desenvolvimento de formas de encenação do esporte que sejam 
pedagogicamente relevantes. 

Em outras palavras, dentro da escola compete ao professor engajado extrair do esporte 
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o que é relevante aos alunos, o que de alguma forma fará sentido para os mesmos, e não apenas 
a repetição mecânica dos gestos.

A proposta de se ressignificar a forma de ensinar EF na escola vem ganhando adeptos 
desde a década de 1980, contudo propostas que buscam recriar o formato de jogos escolares já 
não é tão amplamente difundida.

Em uma busca nas bases de pesquisa Google Acadêmico, Scielo e EBSCOhost o 
resultado por referenciais foi desanimador no aspecto quantitativo pela baixa produção nesta 
temática (jogos escolares), mas foi inspirador ao se constatar que no estado da Bahia tal proposta 
de reinvenção dos jogos regionais já é vivenciada pelos escolares (SILVA JÚNIOR et.al., 2016). 
Ressalta-se que naquele estado, havia o mesmo panorama de competições escolares observada 
aqui, como baixa participação de escolas e alunos, poucas modalidades, e rasa vinculação com 
a aula de Educação Física. Em torno de 6 anos de Jogos Estudantis neste novo formato a 
participação aumentou em 77%. Tal dado, dentre outros, abre precedente para que o estado de 
Santa Catarina repense o seu formato de Jogos Escolares, sabendo que tais mudanças devem ser 
capitaneadas pelos professores de Educação Física.  

Ainda sobre o estudo, os autores afirmam:

Percebe-se que o evento em questão tem cumprido seu propósito de implementar 
e fortalecer a inclusão e a participação de crianças e jovens, mediante ações 
voltadas ao esporte educacional em detrimento de megaeventos esportivos, 
extremamente competitivos e excludentes. Ressalta-se que não se trata da 
atribuição de valor negativo à competição, como algo a ser evitado. Em 
sentido amplo e pedagógico, a competição dentro do processo educacional 
proporciona aprendizagens específicas, devendo ser pensada ou planejada de 
modo que todos a vivenciem. A vivência do jogo, da competição, do risco, da 
comunicação e da cooperação, da convivialidade e da sociabilidade possibilita 
a problematização de aspectos inerentes à conduta humana (SILVA JÚNIOR 
et.al., 2016, 563, grifo nosso).

A proposta de Silva et.al. (2016) sinaliza que uma outra forma de competição entre 
escolares é possível. Não se trata de seguir receitas, mas aprender com a experiência baiana e 
recriar outras práticas em terras catarinenses que também possam inspirar outros locais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletir sobre as aulas de EF, como também sobre os JESC, surgem questionamentos, 
qual seria o objetivo dessas competições esportivas escolares, que visa a exclusão da maioria e 
inclusão de poucos? Dentro da escola não se têm a definição por parte dos próprios docentes de 
como os meios e fins desse tipo de competição se justificam. Quais fatores relevantes desse modelo 
se sustentar assim há anos? É falha da formação dos docentes em EF? Comodismo?  

São muitos os questionamentos que buscam dar respostas  à realização das 
competições escolares, mas pouca ação no mesmo sentido. Urge repensar o formato elitista e 
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excludente que veicula o esporte como vivência de sucesso para uma minoria e de fracasso ou 
exclusão para a maioria.
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RESUMO
Diante das questões coletivas encontradas no fenômeno educacional das escolas do MST buscamos compreender 
por meio de pesquisa bibliográfica, como a coordenação/gestão escolar social coletiva progressista proposta 
pelo MST se apresenta em suas escolas e possibilita a emancipação dos sujeitos envolvidos em sua dinâmica. 
Identificamos duas concepções presentes na coordenação/gestão que resultam em uma educação voltada para o 
coletivo e autonomia do ser e que de certa forma, em comunhão com outros elementos presentes na Educação 
do Campo do MST, proporciona que esta  prática pedagógica seja considerada importante na realidade dos 
assentamentos rurais de reforma agrária, principalmente em locais em que há forte presença dos movimentos 
sociais de luta pela terra desde o processo de ocupação até a consolidação do assentamento, da sua produção e da 
construção do modo de vida dos assentados que envolvem práticas coletivas.

Palavras-chave: Coordenação Escolar Social. Coletiva e Progressista. MST.

ABSTRACT
Faced with the collective issues found in the educational phenomenon of MST schools, we seek to understand 
through bibliographical research how the collective social school coordination / management proposed by the 
MST presents itself in its schools and enables the emancipation of the individuals involved in its dynamics. We 
identify two conceptions present in the coordination / management that result in an education focused on the 
collective and autonomy of being and that in a way, in communion with other elements present in the MST Field 
Education, provides that this pedagogical practice is considered important in reality of rural settlements of agrarian 
reform, especially in places where there is a strong presence of social movements fighting for land from the 
occupation process to the consolidation of the settlement, its production and the construction of the way of life of 
the settlers that involve collective practices.

Keywords: School Social Coordination. Collective and Progressive. MST

1 INTRODUÇÃO

Quando falamos em movimento social de luta pela reforma agrária, automaticamente 
vem à nossa mente o que atualmente é o principal movimento do gênero no Brasil. O MST, que 
surgiu na década de 1980, tendo como integrantes os participantes dos movimentos pastorais 
da igreja Católica, que seguiam a vertente da Teologia da Libertação, coordenada por setores 
progressistas, que priorizam as discussões políticas e sociais, ao invés das questões teológicas 
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propriamente ditas. Podemos afirmar que as ações dos movimentos em favor do projeto de 
reforma agrária ganharam força na década de 1990, momento em que houve o maior número 
de ocupações de terra no Brasil. 

Geralmente as famílias filiam-se ao MST durante a ocupação, para terem garantido 
o direito de participarem do processo de ocupação e, consequentemente, da constituição 
do assentamento. Ao conquistarem de fato a terra, ou seja, ao conseguirem que os órgãos 
governamentais legitimem o projeto de assentamento, faz-se necessária uma estratégia de 
produção agrícola e desenvolvimento pós-ocupação. Então qual é a estratégia do MST? É 
possível notar que, durante a instalação do assentamento, o MST proporciona a organização 
dos grupos, na delimitação do espaço de atuação política e na formação de cooperativas e 
associações para expandirem e estruturarem a produção. O movimento propõe a produção 
coletivizada, a organização de cooperativas e a tomada de decisões em grupos.

 Do momento da ocupação da terra até o da distribuição dos lotes, a organização coletiva 
funciona bem. Os assentados participam das assembleias e de grupos como associações e 
cooperativas, com intuito de conseguir desenvolver o assentamento, onde o principal trabalho é 
a produção agrícola por meio da chamada agricultura familiar. É neste momento de organização 
do assentamento que as escolas do campo ganham seu espaço e se houver influência do MST 
(pioneiro em pensar uma prática pedagógica de educação do campo) pode recorrer à pedagogia 
libertadora que contribuirá para o processo de organização, coletivização e trabalho dos 
assentados. 

Passados já alguns anos, que o processo de construção da educação do campo no Brasil 
teve inicio, percebesse por meio de diversos artigos, dissertações, teses, programas e políticas 
públicas e também por diversos concursos públicos, que ela desenvolveu e criou raízes em todo 
o território nacional. Seu principal objetivo, ao que parece é de demonstrar que o campo não 
é apenas um lugar do agronegócio que expulsa famílias do campo, e que reproduz o discurso 
de que no campo não se precisa de educação nem de escolas, lugar muitas vezes visto como 
atrasado por parte das mentes formadas pelo capitalismo excludente. E sim possibilitar que os 
sujeitos envolvidos com ela de lutarem por direitos coletivos debaterem a forma, os conteúdos 
dentro de uma proposta educacional que forme pessoas críticas e transformadoras de suas 
realidades. Hoje o campo onde se encontra a agricultura familiar possibilita pensarmos o meio 
de produção como gerador de vida e comunidade familiar (Uma educação pensada em seus 
sujeitos, que lutam por uma educação voltada para sua realidade de vida e suas necessidades).

O campo não é mais sinônimo de rural onde predominam a produção 
agropecuária e a agroindustrial. O campo é um conceito histórico- político 
para se referir a um espaço territorial onde se encontram sujeitos sociais 
interagindo na construção e reprodução da vida em sua diversidade cultural 
e complexidade social. Portanto, o campo é mais que o espaço não-urbano, 
abrangendo diferentes modos de construir a existência social em diferentes 
territórios. (BASES PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, 
2002, p.15)
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A educação do campo tem se configurado como uma prática pedagógica importante na 
realidade dos assentamentos rurais de reforma agrária, principalmente em locais em que há forte 
presença dos movimentos sociais de luta pela terra não apenas no processo de ocupação, mas 
sim na consolidação dos assentamentos. Por isso o objetivo deste artigo é compreender como 
a educação emancipadora proposta pelo MST organiza a coordenação da educação em suas 
escolas. Tal objetivo nos leva a seguinte problematização: como a prática educativa de incentivo 
à autonomia e emancipação pode ser garantida pela organização da coordenação escolar nos 
assentamentos? Neste artigo trabalharemos com a analise (pesquisa bibliográfica) de artigos e 
livros relacionados ao MST e a educação do campo e levantaremos como a questão da gestão 
escolar ou nas palavras do MST “coordenação social escolar” é abordada pelo movimento em 
suas escolas, ou seja, pensar o direito de uma população de compreender o mundo a partir do 
lugar onde vive da sua terra.

Para muitos pesquisadores a Educação do Campo é uma concepção com preocupação 
de delimitar um território teórico. É defender o direito de uma população de pensar o mundo 
a partir do lugar onde vive da sua terra que pisa de sua realidade vivenciada cotidianamente, 
ou seja, a concepção de campo como uma política dos sujeitos do campo e suas experiências 
em seus desafios e perspectivas. Devemos pensar em escola do campo a partir do campo e não 
da vida urbana. Mas qual seria a origem desta concepção de educação que aponta para uma 
sociedade mais justa, aonde pessoas poderão se manifestar, participar das decisões política 
e econômicas de sua localidade? Houve algum movimento? Instituição? Qual Política que 
promoveu esta educação? E quais reflexos em termos de políticas publicas para educação do 
campo foram resultados deste movimento ou concepção? Estas e outras perguntas em torno da 
temática gênese e desenvolvimento da educação do campo proposta pelo MST no Brasil é o 
foco do próximo assunto

 2 EDUCAÇÃO DO CAMPO E O MST

A educação do campo está sendo estudada, debatida e praticada por várias instituições 
(universidades, secretarias municipais, estaduais e federais) e movimentos do campo que com 
isto tem conquistado seu espaço na política pública. Nos últimos tempos a Educação do Campo 
está presente nas agendas políticas e públicas em nosso país, devido à ação da organizada 
sociedade civil, em especial o MST, na reinvindicação de escola/escolarização para os 
trabalhadores assentados e acampados. 

O movimento que se destaca pela busca da educação no campo é o MST, ele 
ultrapassa o conceito de apenas um movimento social. Ele busca a formação 
de “novos seres humanos” que faz parte do movimento, uma busca coletiva 
na formação de seu individuo, onde propõem “a reflexão e elaboração 
teórica de princípios politico pedagógicos articulados às práticas educativas 
desenvolvidas no interior das lutas sociais levadas a efeito pelos povos do 
campo” (SAVIANI, 2007, p.172).
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O MST tem sua consolidação em 1984, e promove a luta social contra o latifúndio pela 
efetivação da política agrária e entre outras demandas. Sendo de uma forma autônoma, mas 
sem deixar de cobrar do estado os direitos sociais. Devida à alta taxa de analfabetismo nos 
assentamentos o MST busca lutar pela educação de suas crianças, jovens e adultos. 

Da mesma forma que agiam para conquistar suas terras, os sem terra 
começaram a mobilizar-se para exigir escola (...) muitos sem-terra 
passaram a acreditar que era tão importante vencer obstáculos para 
obtenção de serviços como educação quanto a derrubar as cercas que 
os mantinha fora das terras. (BRANFORT;  ROCHA, 2002, p.159). 

A partir de algumas reuniões entre os integrantes do movimento, eles passam a ter outra 
visão sobre educação. Na década de 1990 a educação do MST passa a ter uma redefinição que 
acompanha o movimento. Passa a ter um diálogo com o Estado onde firma convênios entre 
universidades, entidades jurídicas e elaboração de políticas públicas como a da educação do 
campo. Segundo Gehrke (2010, p. 71):

É preciso analisar que, no interior da organização do MST [...] sua história, 
é possível observar as ações em torno da educação que o movimento social 
se propõe a fazer”. Em 1990 inicia a primeira formação de professores para 
estarem trabalhando com as escolas nos assentamentos. 

Segundo Branford e Rocha (2002, p. 157):

Onde quer que haja uma ocupação, acampamento ou assentamento do MST há 
uma escola” A luta pela terra se tornou, também, uma luta por educação, por 
escolas, pelo direito de saber. Os movimentos sociais devem ser entendidos 
em seus próprios termos.

De acordo com Castells (1999, p.94):

Eles são o que dizem ser, o MST é um sujeito coletivo político com suas 
origens organizacionais em matrizes sindicais, marxistas e religiosas, onde 
faz com que seu movimento tenha autonomia, a partir das lutas sociais que o 
MST busca constantemente, a educação do campo, se torna destaque sendo 
que ela é um espaço de possibilidades e transformações social e a construção 
de vida do campo. 

Para o MST a Educação do Campo tem suas características centradas em três aspectos, 
segundo Souza (2011, p.70):

1) identidade construída no contexto de das lutas empreendidas pela sociedade 
civil organizada, especialmente a dos movimentos sociais do campo; 2) 
organização do trabalho pedagógico, que valoriza trabalho, identidade e 
cultura dos povos do campo; 3) gestão democrática da escola, com intensa 
participação da comunidade. O sujeito é essencial para definir o projeto político 
pedagógico e na organização do trabalho pedagógico. A proposta pedagógica 
que o MST traz para a educação do campo é emancipatória e filosófica.

Quando se fala em educação no campo do MST refere-se a aspectos que remetem a 
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intencionalidade do movimento em levantar internamente questões relacionadas à educação. 
Em um dos questionamentos se fala sobre o entendimento interno do movimento, que tipo 
de pessoa se quer formar, que objetivos tem a escola na formação, que tipo de professor é 
necessário para as escolas. As ações de política organizativas que tem aspecto que educam e 
formam.

A educação do campo para o Movimento tem a necessidade de formar pessoas 
comprometidas. Conforme Caldart (2004, p.25), a utilização da expressão campo tem o intuito 
de propiciar uma reflexão sobre “...o sentido do atual trabalho camponês e das lutas sociais e 
culturais dos grupos que hoje tentam garantir a sobrevivência deste trabalho”.  Ou seja, é refletir 
sobre a realidade muitas vezes esquecida nas escolas em geral. É uma reflexão necessária sobre 
a educação, sobre os conteúdos e identidade, dos que frequentam a escola tanto urbana quanto 
do campo. É não oprimir o educando e o professor. Como Freire escreve na sua obra Pedagogia 
do Oprimido: (2005, p.33 -34), “A falsa caridade, da qual decorre a mão estendida do “demitido 
da vida”, medroso e inseguro, esmagado e vencido. Mão estendida e trêmula dos esfarrapados 
do mundo, dos “condenados da terra”.

A educação do campo para MST é um espaço para reflexões de diversos âmbitos 
quanto à educação. É um espaço de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, cada ação 
gera experiência e prática social diversificada. A prática pedagógica pode ser compreendida 
na prática social. É um “processo de formação humana e definições de objetivos, conteúdos 
e metodologias com sustentação em teorias educacionais que podem levar à emancipação ou 
a conformação” (SOUZA, 2006, p.24) A trajetória humana passa a começa a gerar conteúdos 
no processo educativo, do campo, como conhecimentos históricos e socialmente construídos 
a partir das vivências do campo. Segundo Souza (2006, p.36) “como educadores, temos que 
pensar na força que tem as matrizes culturais da terra e incorporá-las em nossos projetos.

Por sua vez Caldart (2004, p.42) enfatiza que “Existe uma nova prática da escola que está 
sendo gestada neste movimento. [...] Precisamos aprender a potencializar os elementos presentes 
nas diversas experiências e transformá-los em um movimento consciente de construção das 
escolas do campo”.  É uma educação que tem o sujeito como o centro do processo educativo.

A Educação do Campo proposta pelo MST é muito mais simples do que se imagina é 
inerente à prática educativa. É ter o aluno como sujeito no processo educativo e vê-lo como 
sujeito histórico. É o (coordenador) gestor e o professor que devem enxergar um a outro como 
sujeitos que fazem parte da escola do campo. A luta dos Movimentos Sociais Sem Terra é a 
busca de uma nova forma de perceber a de se fazer a Educação do Campo. 

Por isso, entende-se que a educação proposta pelo movimento tem o foco classista, ou 
seja, que atenda a classe trabalhadora, não só do campo. Neste sentido, a educação está presente 
no dia a dia do movimento social, do acampamento do assentamento, é a transformação social. 
No próximo bloco de assunto, entraremos em nosso foco de pesquisa.
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3  COORDENAÇÃO (GESTÃO) SOCIAL ESCOLAR DO CAMPO

Em nosso país, desde o início de sua história de colonização tem-se a forte tradição 
de uma escola excludente, feita para poucos, sendo por muito tempo esta sua função social, e 
embora inúmeras modificações foram realizadas, feitas para mudar este cenário, poucos foram 
as mudanças. Diante deste cenário de exclusão, e reprodução da sociedade hegemônica, o MST 
com o objetivo de construir uma educação de qualidade e transformadora, discute uma educação 
diferenciada, autêntica e coletiva. Neste paradigma educacional que elege a coordenação 
social (gestão) escolar dentro de uma perspectiva democrática progressista como um dos 
meios(ferramentas) para o processo de construção de cidadania emancipadora, autônoma e 
capaz de integrar-se aos processos coletivos de tomada de decisões e ações.

A educação é considerada pelo MST uma atividade estratégica e tão importante quanto 
a conquista da terra. “A democratização do conhecimento é considerada tão importante quanto 
a reforma agrária no processo de consolidação da democracia, o MST luta desde 1984 pelo 
acesso à educação pública, gratuita e de qualidade em todos os níveis” (MST, 2009). O MST 
possui um projeto próprio de educação e de pedagogia, em consonância com sua concepção de 
mundo, crítica ao modo de produção capitalista, e que tem por base a democracia, a cooperação, 
a solidariedade e a posse coletiva dos meios de produção, em especial da terra). “Consideramos 
a educação uma das dimensões da formação, entendida tanto no sentido amplo da formação 
humana, como no sentido mais restrito da formação de quadros para a nossa organização e para 
o conjunto das lutas dos trabalhadores. ” (MST, 1996, p. 8). 

Duas características importantes serão apresentadas para descrever a organização 
educacional e social propostas pelo MST.  Organicidade Educacional Coletiva e Autogestão 
Educacional Coletiva. Devido as características sociais coletivas dentro do MST não é possível 
fazer as coisas isoladas, sem conjunto, sem compartilhamentos, de acordo com Bogo (2009, 
p,5) Dentro do movimento  é construído a cultura de organicidade , aquilo que se relaciona 
outros setores, outras atividades, outras partes .Esta organização não se dá meramente no plano 
formal, mas sim como uma estrutura que acaba incidindo em diferentes tempos e espaços e que 
possibilita por meio da prática política, formar militantes. 

A formação é fundamentada nos princípios organizativos do Movimento, de acordo 
com Stédile (2001, p. 39) “[...] esses princípios, se respeitados, iriam garantir a perenidade da 
organização. Não são normas, não são sugestões. São princípios”. Eles não são apresentados 
como dogmas inquestionáveis, mas são passíveis de novas elaborações, de acordo com Bogo 
(2009, p. 148), precisa-se “[...] permanentemente recolocar a questão do desenvolvimento dos 
princípios. Reelaborá-los e criar novos, que estejam vinculados ao momento histórico. ” 

Os princípios seriam: direção coletiva, divisão de tarefas, estudo, formação de quadros, 
luta de massas, vinculação com a base (STEDILE, 2001) planejamento, disciplina consciente e 
processos de avaliação (PIZETTA, 2005). Princípios, que não se esgotam nesta listagem e que 
também não são pensados de forma separada e fragmentada, mas apontam na mesma direção, 
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estão vinculados a objetivos mais amplos de organização do Movimento e de formação de seus 
militantes visando a transformação social.  A única forma do Movimento ter de fato uma direção 
coletiva, é quando as famílias assentadas e acampadas estiverem organizadas em núcleos e 
possam discutir os problemas enviando sugestões para a direção. (MST, 2008, p. 82). O núcleo 
pelo qual as famílias se organizam é chamado de núcleo de base, e não deve ser entendido 
apenas como uma estrutura formal, mas um coletivo de famílias que existe para possibilitar e 
ampliar a coordenação (gestão) democrática, é um espaço de construção da participação e do 
poder popular, onde se “[...] analisa as demandas, elabora e aprofunda as propostas, participa de 
elaboração e implementação de estratégias. (MST, 2008, p. 63).

Por sua vez, o princípio organizativo da divisão de tarefas, aponta que todos devem 
assumir sua parte na aplicação das tarefas definidas, valorizando a participação de todos e 
evitando a centralização, onde “[...] a decisão é coletiva, mas a responsabilidade é individual”. 
(MST, 2008, p. 65). A divisão de tarefas permite que as pessoas, ao assumirem responsabilidades 
específicas se tornem parte deste todo, que é o Movimento, e também possibilita que a organização 
cresça na medida em que cada um contribui de acordo com sua formação profissional e pessoal. 

Além de ampliar a capacidade de organização e possibilitar ao Movimento enquanto 
organização social ter caráter duradouro, estes princípios se servirem de orientação à ação dos 
integrantes do Movimento também possibilitam formar estes sujeitos. Os princípios, juntamente 
com a forma organizacional que o Movimento assume, são também instrumentos formadores 
de militantes, permite que eles se formem no processo, na prática militante da luta política e 
social. Em suma:

A expressão organicidade indica no Movimento o processo através do qual 
uma determinada ideia ou tomada de decisão consegue percorrer de forma ágil 
e sincronizada o conjunto das instâncias que constituem a organização, desde 
o núcleo de base de cada acampamento e assentamento até a direção nacional 
do MST, em uma combinação permanente de movimentos ascendentes e 
descendentes capazes de garantir a participação efetiva de todos na condução 
da luta em suas diversas dimensões. (CALDART, 2004, p. 162). 

É a partir da intencionalidade de luta do MST que se constrói a organicidade coletiva 
junto às famílias acampadas e assentadas, e ela expressa interesses e intenções de formação 
de militantes vinculados à luta de classes. É um método de organização e ao mesmo tempo 
um espaço formativo que permite aos militantes ampliarem a compreensão acerca da questão 
agrária e da realidade brasileira em sua conexão com o modo de produção capitalista, que os 
produz e sustenta, portanto, possibilita a estes sujeitos terem uma compreensão da divisão de 
classes, e evidentemente, dessa identidade de classe trabalhadora na luta pela terra. O coletivo 
no Movimento não é apenas sinônimo de grupos de camponeses reunidos para lutar pela terra, 
mas, enquanto coletivo, se entende subsumido a luta de classes. O que nos parece fundamental 
é que compreendem que todas estas questões se subordinam à questão da classe, e a dimensão 
educativa que esta forma organizacional ou método de organização que o Movimento assume, 
reafirma constantemente essa clareza. Por sua vez a coordenação/ gestão democrática progressista 
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coletiva é um dos princípios mais importantes do MST, especialmente na educação, em todos os 
níveis e modalidades, sendo as escolas:

[...] geridas pelos próprios alunos [...]”Considerar a democracia um princípio 
pedagógico significa dizer que [...] os educandos [...] precisam também, e 
principalmente, vivenciar um espaço de participação democrática, educando-
se pela e para a democracia social.” (MST, 1996, p. 19)

Outra característica que apresentamos é Autogestão Educacional Coletiva, é a gestão 
autônoma da educação decorrente do cotidiano de uma vida coletiva emancipada socialmente. 
Não inclui a escola enquanto instituição imprescindível a tal processo, uma vez que as habilidades 
necessárias às futuras gerações para a reprodução social podem ser apreendidas naquele cotidiano 
de diversas formas. A autogestão educacional coletiva é tradicionalmente praticada por povos e 
populações originárias que se encontram em elevado grau de autonomia social. Também possui 
contornos específicos dentro dos contextos históricos das lutas autogestionárias.

De acordo com Moraes (2006), Autogestão é um conceito político, muito além de 
um conceito técnico voltado para um novo modo de administração ou gestão. O conceito se 
fortalece através das lutas autônomas e autogeridas de trabalhadores no final do século XIX até 
meados do século XX  e se complexifica nos movimentos populares contemporâneos em prol 
da liberdade e da emancipação social (coletivos libertários, anarquistas, movimentos indígenas 
e de povos originários, trabalhadores rurais sem-terra, trabalhadores urbanos desempregados 
ou sem-teto e outros), cujas renovadas formas de luta e de gestão da sociedade apresentam 
alternativas plausíveis para o autogoverno coletivo. Atualmente, a autogestão educacional 
é realizada no seio de movimentos sociais populares sob suas mais diversas configurações, 
traduzindo-se enquanto práticas pedagógicas fundamentais nas abordagens da política e da 
gestão na educação. 

As vivências de lutas autogestionárias emolduram as bases de pedagogias de levante 
cujos fundamentos filosófico-educacionais se alicerçam na preparação para a vida social livre 
e emancipada. Segundo Tragtenberg (2004) essa força individual, bem como a sua aplicação 
ao processo social, pode ser compreendida como ação direta ao mesmo tempo, a constituição 
de espaços educativos alternativos, ou mesmo de escolas experimentais que inventam modos 
inovadores de afastar a disciplina e o biopoder das estruturas escolares vigentes, auxiliam nas 
heterotopias (espaços com múltiplas significações) educacionais com a criação de canais de 
participação real de professores, estudantes e funcionários nas estruturas de poder obstruiriam 
a esclerose burocrática da instituição, devolvendo à escola um sentido de existência através da 
autogestão pedagógica .

A autogestão com diferentes nuances, em especial no que se refere à educação e ao 
trabalho, é uma questão central entre diversos movimentos sociais é para Meszáros (2002). É 
fundamental para a auto-organização, em termos políticos, econômicos ou culturais, estando 
diretamente relacionada com a questão da desalienação e a educação, tanto a educação formal, 
quanto a não formal ou a informal pode cumprir papel elementar para o processo educativo 
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auto gestionário. Assim, para a execução de uma educação emancipatória ou auto gestionária 
é condição imprescindível o descarte da gestão tipicamente empresarial capitalista e a 
implementação de uma coordenação/ gestão democrática progressista coletiva. A concepção de 
gestão precisa ser consoante com a finalidade a que se propõe a educação. 

O processo de autogestão toma como base os desafios de funcionamento e gestão do 
cotidiano escolar, relacionando-os aos desafios da comunidade. Outro desafio que a autogestão se 
conecta é a luta pela Reforma Agrária, pois além de estudar sobre, participam da sua construção. 
Organizam-se desde os coletivos estudantis para participar das jornadas de luta, mobilizações, 
ocupações de pedágios. Assim, o ensino e a auto-organização perpassem o cotidiano da escola, 
atrelados a intencionalidade formativa para a formação de lutadores e construtores de uma 
sociedade mais justa. Segundo Pistrak (2000), os fundamentos da autogestão são necessários 
para constituir hábitos de saber trabalhar, viver e construir coletivamente. É preciso saber lutar 
pelos ideais da classe trabalhadora, lutar tenazmente, sem trégua; é preciso saber organizar 
a luta, organizar a vida coletiva e para isso é preciso aprender, desde a mais tenra idade, o 
caminho do trabalho independente, de coletivos independentes, por meio do desenvolvimento 
de hábitos e habilidades de organização coletiva. 

Ainda Conforme Pistrak (2009, p. 247):

O valor pedagógico da auto-organização é “determinado como método 
de trabalho formativo/educativo da criança e do adolescente consigo 
mesmo e com o meio social, com a ajuda do adulto”. Deste modo, o papel 
dos educadores é imprescindível, pois a horizontalização das relações 
não significa a transferência da função do ensino e de intencionalidades 
formativas que devem ser assegurados pelos educadores, tampouco, trata-se 
de ignorar a institucionalidade vigente, suas leis e dispositivos. Trata-se de 
criar mecanismos participativos que exercitem a capacidade de organização e 
de decisão dos estudantes para que aprendam a coordenar e ser coordenado, 
e principalmente, desenvolvam posturas de sujeitos construtores de relações 
sociais que questionem a lógica da propriedade privada. 

Autogestão, nesse sentido, significa um espaço autônomo para que os estudantes se 
encontrem, discutam suas questões próprias, tomem decisões, incluindo aquelas necessárias 
para sua participação verdadeira no coletivo maior de gestão da escola).  Outra preocupação do 
Movimento é a criação de coletivos pedagógicos e de formação permanente, tanto de educandos 
quantos dos educadores, pois nesses espaços coletivos é viabilizado o princípio do trabalho 
de educação. Estes espaços de organização são vistos como possibilidades formativas dos 
estudantes, porque desenvolve habilidades para se auto organizarem, exercitando a dimensão 
do trabalho coletivo, ensino e gestão da escola. Para que esta forma de organização seja possível 
a escola precisa redimensionar o seu tempo. Deste modo, os tempos e espaços previstos 
visam articular estas dimensões na formação dos estudantes, que permitem a sua autonomia 
e especialmente aquilo que conhecemos por gestão escolar. A organicidade e a autogestão se 
constroem a partir da estrutura organizativa interna do MST e é considerada o fio condutor para 
o sucesso e desenvolvimento das famílias acampadas e/ou assentadas, bem como uma educação 



Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 9 (n. 29), p.39-51, abr./jun. 2018

48

de qualidade que passa por uma coordenação escolar coletiva social progressista.  

 4 A REALIDADE DAS ESCOLAS DO CAMPO E O MOVIMENTO SOCIAL

Quando falamos em gestão escolar das escolas do campo, não necessariamente estamos 
que tenham ligação com o MST e precisamos esclarecer que o MST não possui rede de educação 
escolar. As escolas de educação básica são da rede municipal ou estadual. Por isso, a entrada 
de uma educação pautada nos princípios da educação do campo proposta por este movimento 
depende do entendimento destas redes. No Estado de Santa Catarina podemos destacar três 
casos emblemáticos da presença da gestão escolar realizada pelo movimento em escolas de 
assentamento: A Escola Estadual 25 de Maio em Fraiburgo, que possui ensino médio técnico 
integrado em Agroecologia, e as duas escolas de Abelardo Luz – SC, Escola Estadual Semente 
da Conquista que está localizada no Assentamento 25 de Maio e Escola Estadual Paulo Freire 
no assentamento José Maria, ambas oferecem o ensino médio.

Os estudantes organizam os grupos de base que definem as tarefas que irão realizar na 
escola, no início da semana discutem as tarefas a serem feitas e no final da semana avaliam sobre 
o que foi realizado. Já a porção da realidade a ser estudada interdisciplinarmente é definida pelo 
conjunto de professores, priorizando a participação coletiva. A porção da realidade insere os 
conteúdos na perspectiva do campo, no caso, nos assentamentos de reforma agrária.

Vale destacar que mesmo tendo ligação com o MST, os gestores são professores servidores 
públicos concursados, mas que participam deste movimento. Por meio de visitas, percebe-se 
que estas escolas apresentam a proposta de educação acima descrita com auto-organização dos 
estudantes, os complexos e porção da realidade e um enfoque classista. O desafio de trabalhar 
esta pedagogia é que os professores são servidores em sua maioria substitutos havendo grande 
rotatividade, além de muitos não compreenderem e não concordarem com a proposta da escola. 

Em algumas situações esta inserção do movimento é questionada, pois é entendida como 
ingerência, porém esta prática pedagógica se adequa a realidade do campo principalmente no 
que diz respeito às áreas de assentamentos rurais como é o caso de Fraiburgo e Abelardo Luz.

Para minimizar esta problemática, as escolas têm investido na formação dos professores 
que estudam os princípios tanto da educação do MST, como da pedagogia histórico crítica, que 
se apresenta como uma tendência que dialoga com a proposta do movimento. 

A gestão coletiva progressista destas escolas vai ao encontro das perspectivas elencadas 
nas legislações e diretrizes operacionais da educação do campo, demonstrando que houve 
entendimento das políticas públicas que a tendência histórica crítica e uma perspectiva classista, 
transpuseram as bases do movimento sem terra.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o MST e sua proposta de coordenação social coletiva progressista, o sujeito do 
processo educacional, portanto, será capaz de inserir-se em um novo projeto social do e para o 
campo, educando-se e sendo educado para a ação transformadora na escola e na vida, isto é, a 
prática social dos estudantes deve ser a base do seu processo formativo. Dessa forma a educação 
do campo para o MST se propõe a atender à necessidade de formar pessoas comprometidas 
e responsáveis por uma dinâmica de vida coletiva e emancipada, dos processos anacrônicos 
geradores de miséria e marginalização, os quais caracterizam o contexto civilizatório ao qual 
estamos submetidos. A coordenação escolar progressista do MST articula o trabalho ao ensino, e 
oferece uma formação voltada para as necessidades do próprio Movimento. Diante da pesquisa 
acima exposta, podemos concluir que a coordenação escolar social coletiva progressista 
expressa os princípios filosóficos e pedagógicos propostos pelo MST e o caráter potencialmente 
revolucionário de sua pedagogia que está expresso, isto é, encontra seu valor nesse exemplo 
concreto do próprio Movimento como um todo que busca construir uma sociedade inclusiva. 

MST busca constantemente que a Educação do Campo, se caracterize como um espaço 
de possibilidades com foco na transformação e em mudanças na sociedade, a favor de uma 
vida com maior respeito e valorização das diferenças, como a superação das representações 
preconceituosas relativas à vida do campo. Dessa forma quando se fala em coordenação escolar 
coletiva social progressista se faz referência a aspectos que remetem à intencionalidade do 
movimento ao levantar internamente questões relacionadas à educação emancipadora. Debater 
Educação do Campo é então um processo para refletir sobre a realidade, é fazer da educação um 
processo e uma dinâmica de emancipação da vida pela relação fraterna e honesta de partilha, 
sem que as partes se coloquem umas sobre as outras, para superar o que Freire denuncia como 
a ação educativa de quem se sente superior e que se doa a quem reconhece como inferior. 
Na proposta educativa do MST a prática pedagógica pode ser compreendida como prática 
social, na medida em que se apresenta como um processo de formação humana e definições de 
objetivos, conteúdos e metodologias com sustentação em teorias educacionais que podem levar 
à emancipação. Amparado nessa matriz a sociedade urbanizada caracterizada como civilizada 
e, portanto não selvagem, tem seus sujeitos disciplinados e a ela adaptados, mas a Educação do 
Campo na medida em que busca por uma educação e uma escola que possa levar o educando 
ao esclarecimento e à emancipação diante da opressão vivida no modo capitalista, se configura 
como desafio que ameaça essa condição e por isso ela se caracteriza como “falsa disciplina” 
e passa a ser foco de ações que tentam impedi-la de alcançar seus propósitos de libertação e 
autonomia. 

A coordenação escolar coletiva social progressista se caracteriza como dinâmica em 
construção de processo educativo voltado para a libertação, a autonomia e a emancipação humana 
incorpora os rituais, os gestos e a forma de ser de cada grupo a tal ponto de a força educativa 
do ritual e dos gestos, estar presente e dominar esse processo de tal forma que a sociedade 



aprenda com o movimento do campo, meio de superação da miséria e da marginalização que 
desumaniza e oprime. Com esses propósitos a dinâmica organizativa e processual da formação 
educativa que se desenvolve junto às comunidades nomeadas como dos sem-terra, mostra como 
a experiência de formação humana é possível e isso pode ser constatado na medida em que 
esse processo é compreendido a partir de seus fundamentos e especificidades, que valorizam 
desde as preocupações específicas da pedagogia, aqui entendida como teoria e prática da 
formação humana, até a preocupação com a educação das novas gerações que são desafiadas 
e estimuladas pelos avanços tecnológicos midiáticos, ao quais chegam a todos os rincões do 
planeta, carregados de uma ideologia de consumo e de dominação, que se mostra com natureza 
colonial, colonizadora e colonialista. Esse desafio remete que “olhar para a formação dos sem-
terra é enxergar o MST também como sujeito pedagógico, ou seja, como uma coletividade em 
movimento, que é educativa e que atua intencionalmente no processo de formação das pessoas 
que a constituem.

REFERÊNCIAS

BRANFORD, Sue. ROCHA, Rompendo a cerca: a história do MST. São Paulo: Casa 
Amarela,2004.

BRASIL. Diretrizes Operacionais para a educação básica nas Escolas do Campo . 
Resolução CNE/CEB n.1, de abril de 2002.

BOGO, Ademar. MÉTODO DE TRABALHO DE BASE E ORGANIZAÇÃO 
POPULAR. São Paulo: MST, 2009

CALDART, R. S. Educação em movimento: formação de educadoras e educadores no 
MST. Petrópolis: Vozes, 1997.

CALDART. R.S: Pedagogia do Movimento Sem Terra, 3.ed. São Paulo: Expressão Popular, 
2004.
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Tera, 1999.

FREIRE. Paulo. Pedagogia do Oprimido, 17º Ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1987. 
GEHRKE, Marcos. Escrever para continuar escrevendo: as práticas de escrita da Escola 
Itinerante do MST. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba.

MÉSZÁROS, I. Para além do capital. Rumo a uma teoria da transição. São Paulo: 
Boitempo, 2002.

MORAES, J.D. Pensamento educacional anarquista no Brasil: uma introdução 
histórica. Educação libertária, São Paulo, n. 1, p. 101-106, 2006.



MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Fechar 
escolas itinerantes é atacar a escola pública. Brasília-DF, 2009. Disponível em: . Acesso em: 
23 set. 2017.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Princípios da 
educação no MST. Porto Alegre: MST, 1996.

MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Programa de Formação para a 
Cooperação e Organização dos Assentamentos. Cartilha de Apoio 2. Setor de Produção, 
Cooperação, Meio Ambiente e Formação. 10 ed. Secretaria Nacional do MST. São Paulo, 
2008.

PISTRAK, M.M. Fundamentos da Escola do Trabalho. São Paulo: Expressão Popular, 
2000. 

PISTRAK, M. M. A Escola-Comuna. São Paulo: Expressão. Popular, 2009

PIZETTA, A. J. A delegação de tarefas e poderes como mecanismo para projetar e 
formar militantes. São Pulo, ANCA, 2005. 

SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 
2007.

SOUZA, M.A. Educação do campo: propostas e práticas pedagógicas do MST. 
Petrópolis: Vozes, 2006.

SOUZA, M.A. Práticas Educativas Do/no Campo. Ponta Grossa: UEPG, 2011.

STEDILE, J. P.; FERNANDES, B. M. Brava gente – a trajetória do MST e a luta pela 
terra no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001.

STÉDILE, João Pedro. As tendências do capital na agricultura brasileira. São Paulo, 2011.

TRAGTENBERG, M. Sobre educação, política e sindicalismo. São Paulo: Editora UNESP, 
2004.



Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 9 (n. 29), p.52-70, abr./jun. 2018

52

JUDICIALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL: A VIOLÊNCIA QUE NUNCA OU 
QUASE NUNCA ACABA1
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RESUMO
A presente pesquisa é fruto de uma revisão da literatura voltada para a discussão da violência sexual, principalmente 
aquela que atinge crianças e adolescentes. O estudo objetiva aprofundar a análise das questões que envolvem a 
judicialização da violência e seus possíveis encaminhamentos dentro do Sistema de Garantia de Direitos. Culmina 
no principal foco deste trabalho, a oitiva ou o testemunho da vítima, frequentemente uma das poucas provas 
utilizadas para a condenação ou a absolvição do acusado. Este tipo de testemunho ainda está permeado pela 
dúvida no campo do Direito com relação às provas, quando se conclui que seria uma espécie de mal necessário 
aos processos judiciais. Diversos textos discorrem sobre a atual forma de testemunho das vítimas que, via de 
regra, resulta no indesejável fenômeno da revitimização e na baixa incidência de provas. Este quadro enseja a 
necessidade de mais estudos e, em termos de assistência, de mais profissionais para que a vítima seja efetivamente 
assistida em seus direitos e não o contrário, quando se concentra no que seriam os seus deveres enquanto vítima. 

Palavras-chave: Violência sexual. Judicialização. Provas. Testemunho.

ABSTRACT
This research is the result of a literature review focused on the discussion of sexual violence, especially one that 
affects children and adolescents. The study aims to deepen the analysis of the issues surrounding the legalization 
of violence and possible referrals within the Rights Guarantee System. It culminates in the main focus of this 
work, the hearing or the testimony of the victim, often one of the few tests used for the conviction or acquittal 
of the accused. This kind of testimony is still permeated by doubt in the field of law with respect to the evidence 
when it concluded that it would be a kind of necessary evil to judicial proceedings. Several texts discuss about 
the current form of testimony of victims who, as a rule, results in undesirable phenomenon of revictimization and 
low incidence of evidence. This table gives rise to the need for further studies and in terms of assistance, more 
professionals to the victim to be effectively assisted in their rights and not the other way when it focuses on what 
would be their duties as a victim.

Keywords: Sexual violence. Legalization. Evidence. Testimony.

1 INTRODUÇÃO

 A violência sexual desponta como uma das maiores preocupações no âmbito das 
violações de direitos, inclusive por demandar uma equipe qualificada para atender e acompanhar 
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a problemática e complexa situação. Não há como negar a realidade atual acerca da violência 
e sua alta incidência, a sua continuada perpetração nas relações familiares e as interrogações 
que cercam, principalmente no que tange à sua judicialização. O sistema de defesa realmente 
teria sensibilidade e aportes psicológico e social para tratar desses processos no campo judicial 
ou simplesmente sairia em busca da possível materialidade do fato e aplicaria o que ditam os 
Códigos? Não obstante o contexto familiar em que a violência se prolonga, costuma haver 
escassos índices de provas materiais da violação, culminando com o testemunho ou a posterior 
oitiva da vítima como uma das mais pesadas (e geradoras de sofrimento) provas judiciais. 

Esta revitimização da criança, também taxada por alguns pesquisadores como um 
“mal necessário” poderia ocorrer uma única vez? Ou a legislação vigente exige depoimentos, 
declarações, testemunhos e oitivas de forma a ser presumida a tal realidade dos fatos? No 
contexto de desenvolvimento da criança e do adolescente, as formas de materialização da 
prova contemporaneamente praticadas estariam observando o princípio do estágio peculiar do 
desenvolvimento ou esse assunto ainda carece de reflexões e estudos mais aprofundados para 
ser levado em conta? 

Em síntese, por meio da presente pesquisa bibliográfica, buscamos identificar e analisar 
as eventuais falhas na judicialização da violência sexual, bem como as possibilidades de 
provocar o estancamento do problema. A violação de Direitos também ocorre dentro do Sistema 
de Garantia de Direitos, que visa justamente a proteção da vítima. Essa violação se concentra 
na necessidade de diversas declarações e testemunhos da violência sofrida. A base para o aporte 
teórico da pesquisa partiu do Portal de Periódicos CAPES/MEC e do acervo da biblioteca da 
UNIDAVI, destacando também as legislações vigentes e o Sistema de Garantia de Direitos. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 VIOLÊNCIA

O conceito de violência não se configura como algo fechado ou definitivo. Existem 
diversas tentativas de definição, como a da Organização Mundial de Saúde (OMS), que a define 
como o uso da força física ou do poder, na prática ou sob forma de ameaça, contra pessoa, 
grupo, comunidade ou mesmo contra si mesmo, que gera sofrimento, morte, dano psicológico, 
desenvolvimento prejudicado ou privação. Segundo Dahlberg e Krug (2006), o conceito da OMS 
ressalta a intencionalidade com relação ao ato e ao poder, abrangendo as relações violentas, a 
negligência e todos os tipos de abusos físicos, sexuais ou psicológicos. As consequências não 
podem ser definidas apenas em termos de ferimentos ou de morte e o aspecto mais complexo 
está pautado na intencionalidade da ação.

A violência precisa ser analisada e contextualizada como um produto das relações 
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humanas, com analogia social, ou seja, enraizada nas relações sociais e culturais entre as pessoas 
e que assume diversas formas ao longo das vivências da humanidade. Não podem também 
ser esquecidas as omissões governamentais, que desencadeiam as tradicionais desassistências 
e privações, que atingem inúmeras pessoas, mormente aquelas que mais necessitam. Pode 
ser também mencionada a “falta de assistência do governo”, o que revela a complexidade da 
situação e a inexistência de soluções simples (MALDONADO, 1997, p.6). Neste entendimento, 
prossegue Piedade Junior (2003 p.220): “violência é sempre violência”, pois todas as relações 
implicam algum tipo de violência, tal como sair todos os dias de casa para o trabalho em 
troca de sobrevivência e deparar-se com situações perenes de descaso, desemprego, agressões 
urbanas ou rurais praticadas por rebeldia, capricho, vingança, ambição, futilidade, desejo vil ou 
por qualquer outra banalidade.

Por sua vez, Nascimento (2009) destaca que a violência intrafamiliar surge como 
a principal marca dos atos contra crianças e adolescentes 4, sendo vista como “um segredo 
familiar” e demanda especialização dos profissionais envolvidos no atendimento destas 
situações. De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002b), que apresenta o conceito 
de violência intrafamiliar quando este é praticado dentro da família5, refere-se ao espaço e às 
relações sociais construídas entre membros afetivos. Geralmente estão presentes as relações de 
dominação entre gêneros e idades diversas e podem apresentar diferentes graus de severidade, 
envolvendo episódios de agressões físicas, psicológicas e sexuais.

A violência intrafamiliar é toda ação ou omissão que prejudique o bem-
estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno 
desenvolvimento de outro membro da família. Pode ser cometida dentro ou 
fora de casa por algum membro da família, incluindo pessoas que passam 
a assumir função parental, ainda que sem laços de consanguinidade, e em 
relação de poder à outra [...]. A violência intrafamiliar toma a forma de maus-
tratos físicos, psicológicos, sexuais, econômicos ou patrimoniais, causando 
perdas de saúde ainda pouco dimensionadas (BRASIL, 2002b, p. 11).

Simões (2014 p. 191) afirma que a família, enquanto instância básica, caracteriza-se 
como “um complexo de relações privilegiadas e insubstituíveis de proteção e socialização 
primária dos cidadãos”. A família se estabelece enquanto criação mutável quando da inserção 
de novos membros e da divisão de papéis, gerando uma complexa trama de atos e emoções. 
A sua manutenção ocorre por meio de alianças e afinidades, além da estabilidade das relações 
socioafetivas, ficando acima inclusive das questões de caráter patrimonial ou biológico. 

4 Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 2009a, p.23) em seu artigo segundo “considera-
se criança para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze 
e dezoito anos de idade”.
5 Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002b) o conceito de família é o grupo de pessoas com vínculos afetivos, 
de consanguinidade ou de convivência. Dentro da Política Nacional de Assistência Social, (BRASIL, 2004, p.41) 
a família é conceituada “como espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, provedora 
de cuidados aos seus membros, mas que precisa também ser cuidada e protegida”.
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2.2 VIOLÊNCIA SEXUAL

A questão mais expressiva da violência sexual, que a mantém extremamente diferente 
das demais violações, configura-se por ocorrer no seio familiar, o ambiente onde haveria, supõe-
se, proteção integral à pessoa (TRINDADE, 2014).                      

Com base ainda no Ministério da Saúde (BRASIL, 2002b), a violência sexual é abordada 
de forma ampla, sucedendo em diversas modalidades: estupro, abuso sexual infantil, abuso 
incestuoso e assédio sexual. Provenientes de todos esses casos, costumam advir os danos físicos 
e também os psicológicos à vítima. 

Inclui, entre outras: carícias não desejadas, penetração oral, anal ou genital, 
com pênis ou objetos de forma forçada, exposição obrigatória a material 
pornográfico, exibicionismo e masturbação forçada, uso de linguagem 
erotizada em situação inadequada, impedimento ao uso de qualquer método 
contraceptivo ou negação por parte do parceiro (a) em utilizar preservativo, 
ser forçado (a) a ter ou presenciar relações sexuais com outras pessoas, além 
do casal (BRASIL, 2002b, p. 18).

A linha adotada pelo III Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes conceitua de forma clara a violência sexual como um macro 
conceito que envolve o abuso sexual e a exploração sexual como dois conceitos base. Define-se 
basicamente por atos praticados contra o desenvolvimento sexual de crianças e adolescentes, 
por pessoas na condição de poder sobre elas (BRASIL, 2013).

Ao abordar a incidência do abuso sexual, Sanderson (2005) esclarece que este tipo de 
agressão não evidencia um número preciso, porque apenas 10% dos casos chegam ao sistema 
judiciário. Entretanto, é notório que a maioria dos atos, cerca de 87% dos que ocorrem, são 
praticados por pessoas conhecidas da criança ou do seu meio familiar. É imperioso considerar, 
portanto, o contexto cultural, histórico e social em que sucedem em uma sociedade multicultural, 
fazendo-se urgente e imprescindível uma estrutura de proteção às crianças e adolescentes, a 
parte mais frágil do complexo problema. 

Tomar consciência do abuso significa ter de se deparar com a impotência da doença 
social, que a todos convoca para uma tomada de atitude em relação ao fato.  Constitui-se como 
um novo segredo familiar e social, com intrincadas decorrências, dentre elas o fato de a culpa 
recair, muitas vezes, sobre a própria vítima. Esta vítima, geralmente frágil e ameaçada pelo 
abusador e seu poderio, tem seu drama aumentado por conta do sentimento de solidão que 
enfrenta na própria família. A ausência de um apoio externo ajuda a provocar a perda ou mesmo 
a morte simbólica do sentimento de amor próprio (TRINDADE, 2014).

Trindade (2014) e Sanderson (2005) concordam ao asseverar que o abuso sexual não 
se consolida apenas com o ato sexual. O espectro da agressão sexual inclui o abuso sem um 
contato maior, que se configura por meio de toques, carícias, exibicionismo, uso de crianças na 
criação de imagens, observar crianças e adolescentes se despindo ou manter comportamentos 
sexuais na frente desses jovens. O abuso sexual com contato físico inclui episódios de beijos, 
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toques, obrigações de atos ou jogos sexuais, masturbação, sexo oral, penetração e outros que 
envolvam um toque direto na vítima. Williams (2012) acrescenta que o ofensor sexual costuma 
utilizar-se de técnicas de aliciamento e de sedução para obter êxito nos assédios que envolvem 
crianças e adolescentes.

O Ministério Público de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2015), por meio do 
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CIJ) informa que anualmente são 
instaurados acima de mil procedimentos criminais em casos de violência sexual contra crianças 
e adolescentes. Todavia, estes fatos correspondem a apenas dez por cento do total de eventos 
que envolvem violência sexual no Estado. Este número de casos não atingidos pelo sistema 
judiciário, também denominado de cifra oculta da violação, precisa ser igualmente denunciado 
para que a realidade venha à tona e que essas pessoas possam receber as devidas intervenções 
profissionais. A fim de que tais providências sejam tomadas, parece ser necessário que haja 
uma maior conscientização e maior divulgação dos meios de denúncia, quais sejam: o Disque 
100, o Conselho Tutelar, as Polícias e as Delegacias. Por óbvio, além desta porta de entrada, as 
intervenções seguintes não podem ser esquecidas, como as dos órgãos de saúde, de assistência 
e de educação, dentre outros. 

2.3 SUSPEITA E REVELAÇÂO

Há que manter um caminho aberto entre a violência sexual e os órgãos de defesa, 
caminho por onde precisam fluir as situações de suspeita e de revelação de violência sexual. 
Existem geralmente duas formas de revelação ou suspeitas: por meio da procura da vítima 
dirigida a pessoas do seu ciclo familiar ou social, e por parte dos órgãos de atendimento e 
defesa que recebem denúncias referentes a crianças e adolescentes. Vanrell (2003) defende que, 
consoante as políticas de Saúde ou Educação, qualquer vítima com suspeita de violação e/ou 
alguém que dela tenha tomado conhecimento, deve realizar a denúncia à autoridade. Com isso, 
evita o agravamento do crime e sem incorrer em ilícito penal6, por deixar de comunicar o fato à 
autoridade competente. Caberia, portanto, uma crítica ao atendimento psicossocial que recebe 
uma situação e, após análise, se limita a passar orientação à família. De acordo com Vanrell 
(2003), haveria necessidade de informar as autoridades, como consta no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), a fim de buscar medidas resolutivas. 

6 Decreto-Lei Nº 3.688, de 3 de Outubro De 1941. “Art. 66. Deixar de comunicar à autoridade competente; II – 
crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde 
que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal”.
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2.3.1 Suspeita relatada a pessoas do ciclo familiar e ou social.

Características culturais de criação e de educação das crianças influencia diretamente 
nas possibilidades futuras de denúncia sobre atos contra elas praticadas. As crianças do sexo 
masculino tradicionalmente são ensinadas a revidar qualquer agressão perpetrada, enquanto 
as crianças do sexo feminino são ensinadas a ignorar e/ou se afastar de opressores ruins. Este 
ensinamento da cultura ocidental está relacionado a qualquer ato de violência, desde as verbais 
até as mais graves (SANDERSON, 2005).

Para Trindade (2014) quando uma criança ou adolescente passa por uma experiência de 
violação ou se encontra em uma violação permanente, pode apresentar dois comportamentos 
mentais, sugerindo certa dissociação da realidade. Num deles, o jovem sabe da agressão em 
alguns momentos, se reconhece como vítima e relata o abuso. Em outros momentos, sentindo-
se totalmente impotente para lidar com a situação, ele regride a culpa e tenta negar a realidade, 
para que possa sobreviver ao abuso. Todavia, os sinais físicos são um pouco mais contundentes, 
principalmente se observados entre 24 e 48 horas ulteriores a algum abuso. Podem surgir 
inflamações, sangramentos, lesões, fadiga, distúrbios alimentares, do sono, afetivos, de 
adaptação, isolamento, fuga, masturbação compulsiva, conduta sexual inadequada à faixa etária 
da criança, jogos sexuais com objetos e rompimento do hímen. 

Lamour (1997) afirma que existe uma projeção nos adultos familiares ou de confiança 
da vítima que ouvem a denúncia. Ao escutarem o relato, se remontam a si próprios em um 
movimento defensivo, fazendo brotar certa dúvida sobre o relato da vítima, vendo-a como 
mentirosa. E esta acaba sendo vítima por duas vezes: inicialmente, pelo abuso sexual que sofre. 
Depois, pela incredulidade dos adultos. Esta reação também é conhecida como a síndrome 
de adaptação da criança vítima de abuso sexual. Diante da falta de credibilidade, é possível 
entender porque a vítima persiste no segredo com relação ao seu abusador. As crianças ainda 
na tenra idade são ensinadas a confiar nos adultos que delas deveriam cuidar e desconfiar dos 
estranhos. Seguindo esta lógica, a revelação torna-se ainda mais difícil. Com o abuso sofrido 
e sentindo medo de revelar o que vivenciou, a solitária criança começa a adaptar-se à situação, 
projetando em si mecanismos de defesa diversos, num esforço quase que desesperado para 
esquivar-se da total degradação mental.

2.3.2 Suspeita denunciada a órgãos de defesa, intervenientes.

Os intervenientes profissionais precisam lidar com seus próprios receios no momento de 
uma revelação. No entanto, por vezes se mostram inquietos, perplexos e angustiados, com seus 
medos e influências culturais ao se deparar com a situação. Ainda que não seja uma situação 
compreensível, não são raros os casos em que essas demonstrações ocorrem. O profissional 
precisa aceitar a realidade da relação sexual entre uma criança e um adulto para, deste modo, 



Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 9 (n. 29), p.52-70, abr./jun. 2018

58

oferecer possibilidade de diálogo com a vítima quando da ocasião do testemunho. Quanto mais 
apurado for o preparo e a formação destas pessoas, bem como o seu equilíbrio emocional, maior 
será sua abertura para aceitar a realidade dos fatos. Poderá então oferecer uma abordagem 
preventiva e terapêutica referente aos abusos sexuais. É necessário que a vítima tenha confiança 
no interveniente de modo que seria de grande valia uma ação interdisciplinar onde se possa 
trabalhar uma trajetória que abranja a identificação, a compreensão e a efetiva proteção. Quando 
não muito bem trabalhada, a revelação pode provocar uma sensação de catástrofe na relação 
familiar e, com isso, a vulnerável vítima pode voltar atrás e negar a violência sofrida. Por vezes, 
os interventores temem mais as possíveis consequências e encaminhamentos da revelação do 
que o ato fático do abuso (SUMMIT, 1983 apud LAMOUR, 1997).

Furniss (1993) esclarece que as intervenções se classificam de duas principais formas: 
a intervenção punitiva primária e a intervenção protetora da criança. A primeira foca apenas 
no possível abusador, com objetivos de punição. É geralmente efetuada pela polícia e pelos 
tribunais, principalmente no que tange aos atos ilegais. A segunda intervenção é a protetora da 
criança. Voltada para resguardar o desenvolvimento da vítima, este processo por vezes expõe 
os pais como fracassados em seu papel parental, ameaçando a criança com sua remoção da 
família. Conforme o autor, a equipe também precisa distinguir o dano primário, que é gerado 
pelo próprio abuso, do dano secundário, provocado pela intervenção profissional, que causa 
a revitimização da criança. Isso fica claro ao evidenciar que o sistema legal ainda não está 
completamente preparado para respeitar os direitos humanos da criança, enquanto sujeito de 
direitos e ainda dependente do poder protetor adulto.

Quando se refere aos profissionais que trabalham neste contexto, Trindade (2014) 
ressalta que não basta apenas um olhar técnico para a vítima ou para o processo. É necessária 
uma acurada percepção acerca dos indicadores sugestivos do acontecimento, mas liberta das 
influências de suas próprias emoções.   

Além do delicado problema da revelação, Furniss (1993) pondera que, possivelmente 
devido ao fato de envolver um número elevado de profissionais, acaba por se instalar uma crise 
na rede. Alguns exemplos: o trabalho dos profissionais que, por vezes, intervém no contexto 
errado; quando não levam em consideração o efeito crime na intervenção que realizam; e a 
remoção das crianças a esmo, sem a efetiva confirmação da existência e das decorrências legais 
do eventual abuso. Por vezes a criança retorna para a família sem qualquer trabalho de proteção, 
os efeitos do abuso então se enlaçam como a síndrome do segredo e adição, o que pode fazer 
com que a criança seja submetida a abusos ainda mais graves. Por sua vez, o dano secundário 
também pode ser motivado pela não intervenção, quando o profissional nega o abuso óbvio, 
imaginando que pode lidar com o problema.
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2.4 SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS 

Segundo o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência (BRASIL, 2013, p.12) “a 
ideia de proteção à infância surgiu apenas no final do século XIX e início do século XX”, 
quando o marco normativo de proteção à infância e à adolescência foi configurado na Declaração 
Universal dos Direitos da Criança, em 1959 e, anteriormente, já na Declaração dos Direitos 
Humanos em 1948, garantindo a todas as crianças e adolescentes o direito à proteção e ao 
desenvolvimento em prioridade. A partir destes, a Constituição da República Federativa do 
Brasil (CRFB), em seu artigo 227, apresenta a proteção integral à criança e ao adolescente 
como prioridade. De sua parte, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, prevê 
à criança e ao adolescente a condição de proteção especial do desenvolvimento. 

A revelação consiste na peça fundamental deste sentido protetivo. Conforme Bouchet, 
Pérard e Zorman (1997 p.41), “[...] a revelação do abuso deve ser uma das prioridades dos 
programas de prevenção”. Somente com essa revelação serão possíveis as ações de defesa 
frente à violência. Os profissionais, como os médicos, psicólogos, assistentes sociais, policiais e 
advogados precisam estar sensibilizados com o tema, para que seja possível dispensar cuidados 
à família nos planos social e psicológico e ir em busca de ações resolutivas. 

Martins (2010) corrobora esse entendimento asseverando, baseado no ECA, que o 
atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de violência perpassa quatro momentos: a 
denúncia, a recepção da denúncia, a intervenção e o atendimento articulado em Rede.

O Sistema de Garantia de Direitos foi instaurado com base nas regulamentações do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2006 p.03), sendo uma 
“articulação e integração das instâncias públicas, governamentais e da sociedade civil”. Sua 
função necessita ser exercida em rede, com base em três eixos estratégicos: Defesa, Promoção 
e Controle dos Direitos. A defesa precisa assegurar a responsabilização dos agentes que violam 
os direitos da criança e do adolescente. Estes são viabilizados por meio da proteção das vítimas 
com integração operacional entre o Conselho Tutelar (que, dentro do município, dispõe de 
status de autoridade pública7) e os profissionais encarregados de apurar a ocorrência do crime. 
Ou seja, Poder Judiciário, Polícia Civil e Militar, Promotorias, Varas e Tribunais específicos, 
dentre outros. Na promoção, desenvolve-se a política de atendimento à criança e ao adolescente 
respaldada pelo ECA. Quem coordena são os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA), em contato direto com os conselhos setoriais das demais políticas 
públicas, propondo estratégias por meio de debates com representantes de todas as instituições. 
Estes têm a incumbência de garantir a implementação das políticas específicas de atendimento 
às crianças, adolescentes e suas famílias pelo poder público, firmando assim o controle social. 

7 Segundo Digiácomo (2014, n.p.) “[..] órgão dotado de poderes (e deveres) equiparados aos da autoridade judiciária 
(inclusive o poder de requisição de serviços públicos) criada justamente na perspectiva de desjudicialização (e 
assim agilizar) o atendimento”.
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Com intuito de aprimorar o Sistema de Garantia de Direitos, em 1997 foi criado o 
Disque Denúncia Nacional, por organizações não governamentais e, em 2003, sua coordenação 
e execução passaram à responsabilização federal, ficando a cargo da Secretaria de Direitos 
Humanos. Segundo Gomes (2009), o popular “Disque100” possui um importante papel no 
combate à violência no Brasil. O serviço ouve a denúncia, orienta e encaminha à rede de 
proteção, com posterior monitoramento das providências tomadas. 

Na rede local, todos os profissionais que a integram devem conhecer o conjunto dos 
serviços que a compõem e os seus papéis, a fim de assegurar uma atuação mais assertiva em 
casos de suspeita ou confirmação do fato de violência sexual. Não cabe a eles a verificação da 
ocorrência de violência. O que lhes compete inicialmente é comunicar, com base no artigo 13 
do ECA, preferencialmente ao Conselho Tutelar. Este acionará a Polícia Civil e posteriormente 
o Poder Judiciário para todas as providências cabíveis, inclusive no que se refere à investigação 
e à eventual culpabilização do agressor (HOHENDORFF, HABIGZANG e KOLLER, 2014).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, para Digiácomo (2014), constitui-se num 
avançado diploma legal, que possui como norteadores o princípio da prioridade absoluta e da 
proteção integral à criança e ao adolescente. O artigo 136 prevê as requisições do Conselho 
Tutelar, que é o zelador dos Direitos da criança e do adolescente.

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: atender as crianças e 
adolescentes […] Com direitos violados […] Aplicando as medidas previstas 
no art. 61 […] Atender conciliar os pais ou responsáveis […] Requisitar 
serviços públicos nas áreas de saúde educação serviço social previdência 
trabalho e segurança representar junto autoridade judiciária nos casos de 
descumprimento injustificado de suas deliberações; encaminhar ao Ministério 
Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra 
os direitos da criança ou adolescente; Encaminhar autoridade judiciária os 
casos de sua competência;… Expedir notificações; requisitar certidões de 
nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário […] 
Assessorar o poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária 
para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente; representar, em nome da pessoa da família, contra a violação dos 
direitos previstos na Constituição Federal (ECA, 1990 apud HOHENDORFF, 
HABIGZANG e KOLLER, 2014, p. 77).

2.4.1 Política de atendimento

O ECA institui a Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
com o intuito de articular os serviços que compõem a rede de proteção para que, em âmbito 
municipal, haja uma rápida identificação dos setores e profissionais a serem acionados em 
casos de violações. Os serviços disponibilizados para o atendimento às vítimas de violência 
possibilitam condições a elas e suas famílias de resgate e de garantia de direitos, por meio do 
acesso aos serviços de saúde, assistência social, educação, esporte, lazer e cultura, embasados 
no compromisso multidisciplinar (DIGIACOMO, 2013). Conforme Azevedo e Guerra (2000), 
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as prioridades são a integridade física, mental e social da criança, com proteção e apoio a toda 
a família.

As políticas de saúde teriam um papel importante quando da notificação compulsória 
de vítimas de violência8. Essa notificação não se restringe apenas às situações de violência 
confirmada, mas alcança também os casos de suspeita de violação. Cabe ao órgão de Saúde 
todos os procedimentos no que tange aos cuidados específicos da área, tais como a ingestão 
de medicamentos e até mesmo o aborto legal, que seria a interrupção da gestação decorrente 
de violência sexual, respaldado pelo Decreto Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), incluindo o 
acompanhamento psicológico à vítima e à sua família (PAIXÂO e DESLANDES, 2009). 

Uma política de relativa importância nos atendimentos a vítimas de violação de direitos 
é a política de Assistência Social, instituída com a Constituição Federal de 1988: “A Assistência 
Social será prestada a quem dela necessitar” (BRASIL, 1988, p.67) e sua organização é conferida 
pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) n. 8.742 de 07/12/1993, por meio do Conselho 
Nacional de Assistência Social. O campo de incidência da Assistência Social são os direitos 
socioassistenciais e a LOAS define como um de seus objetivos a política de proteção social, 
básica ou especial, segundo os níveis de complexidade da atuação (BRASIL, 1993).

A Política Nacional de Assistência Social promove a defesa e a atenção aos interesses 
e necessidades sociais da família, integrando-a no Sistema de Garantia de Direitos. A proteção 
social básica ocorre em forma de prevenção, proteção básica, promoção e inserção social 
dos usuários, cujos direitos não foram violados. É realizada por meio de ações articuladas no 
equipamento Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Ao falarmos de proteção 
social especial, são incluídos os atendimentos voltados para os usuários por estarem em 
situação de risco9, quando seus direitos já foram violados. Pode ser proteção especial de média 
complexidade quando, apesar da violação, ainda existem vínculos familiares. E constitui 
proteção social especial de alta complexidade, quando os vínculos familiares foram rompidos, 

8 Ficha de Notificação/Investigação Individual de Violências Doméstica, Sexual e/ou outras Violências, disponível 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A notificação é uma obrigatoriedade para os 
profissionais de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche. Nela são informados dados da 
suspeita de violação de direitos perpetrados contra crianças e adolescentes. O conceito de notificação é “uma 
informação emitida pelo Setor Saúde ou por qualquer outro órgão ou pessoa para o Conselho Tutelar, com a 
finalidade de promover cuidados voltados para a proteção da criança e do adolescente, vítimas de maus-tratos”. 
O ato de notificar inicia um processo que visa a interromper as atitudes e comportamentos violentos no âmbito 
da família e por parte de qualquer agressor. A definição citada e o objetivo proposto significam, portanto, que 
notificação não é e nem vale como denúncia policial. O profissional de saúde ou qualquer outra pessoa que informa 
uma situação de maus-tratos está dizendo ao Conselho Tutelar: “esta criança ou este adolescente e sua família 
precisam de ajuda”. Ao registrar que houve maus-tratos, esse profissional atua em dois sentidos: reconhece as 
demandas especiais e urgentes da vítima; e chama o poder público à sua responsabilidade. (BRASIL, MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2002a, p.14).
9 Segundo Simões (2014 p. 323) “situação de risco, entende- se a dimensão subjetiva na qual o indivíduo 
contrabalança as condições de vulnerabilidade com as suas possibilidades de capacidade de enfrentá-las. Diante 
de uma mesma situação objetiva de vulnerabilidade, os indivíduos detêm maior ou menor capacidade de agir, 
estando, assim, em maior ou menor risco de violação de direitos, decorrente de negligência, violência, abandono, 
situações circunstâncias ou conjunturais de abuso e exploração comercial ou sexual”.
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incluindo encaminhamento às instituições de acolhimento e serviços de família substituta, por 
exemplo.

A proteção especial de média complexidade atende, por exemplo, as situações de 
violência sexual. São operacionalizadas por meio do Centro de Referência de Assistência Social 
(CREAS), que trabalha com o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI). Constitui um serviço de apoio, orientação e acompanhamento às famílias 
e indivíduos com direitos violados. Cabe-lhe primar pelo acesso das famílias e dos indivíduos 
aos direitos socioassistenciais e à inclusão na Rede, com vistas ao fortalecimento da capacidade 
protetiva da família e do empoderamento de seus membros, prevenindo a recorrência (SIMOES, 
2014), com base nas orientações técnicas (BRASIL, 2011, p.26). Entretanto, não compete ao 
CREAS “assumir a atribuição de investigação para a responsabilização dos autores de violência, 
tendo em vista que seu papel institucional é definido pelo papel e escopo de competências do 
Sistema Único de Assistência Social” (SUAS).

Um fenômeno muito importante que costuma ocorrer dentro da rede de profissionais, 
segundo Furniss (1993), é o chamado espelhamento, ou seja, um tipo de identificação. No 
decorrer de um processo familiar na rede profissional, cada membro da família pode desenvolver 
uma identificação com um profissional da rede. Este processo tende a gerar certo estranhamento, 
porém não devido a uma situação de incompetência, mas por conta de uma assimilação familiar.

2.5 TRÂMITES LEGAIS OU JUDICIAIS

Quando existe algum sinal ou uma mínima expressão de violência sexual por parte da 
vítima, há que recorrer ao caminho judicial, de acordo com Trindade (2014). O artigo 130 do 
ECA (BRASIL, 2009a, p.48) destaca que “verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou 
abuso sexual”, está aí o ponto de partida para os trâmites legais da violação de Direitos. O 
esboço de uma revelação ou alguma suspeita por parte de familiares ou membros do círculo 
social, incluindo órgãos de Educação, Saúde e outros, deve percorrer um caminho muito claro. 
Tanto a suspeita, como a confirmação de ocorrência de violência sexual precisam ser notificadas 
ao Conselho Tutelar e este orientará a família ou fará a notificação junto à Delegacia. 

Em casos de violência sexual, a ação penal é pública e incondicionada. Ou seja, não 
depende da autorização das vítimas ou responsáveis para registrar a queixa. O próprio Ministério 
Público oferece denúncia ao Juizado da infância e juventude contra o suposto agressor, mesmo 
sem manifestação favorável das vítimas. Cabe ao Conselho Tutelar ações de proteção elencadas 
no artigo 101 do ECA, sendo que o possível afastamento do agressor da moradia comum, 
determinada pela Autoridade Judiciária, pode ser a medida mais eficiente para a manutenção 
do direito à convivência familiar da vítima. Usualmente, é bem pouco praticada, tendo em 
vista que a maior incidência é de violência intrafamiliar. Ocorre que a falta de investigação e 
de condições financeiras dificultam tal medida (HOHENDORFF, HABIGZANG e KOLLER, 
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2014).
De acordo com a ordenação jurídica do Código de Processo Penal de 1941 (BRASIL, 

1941), após a denúncia do Conselho Tutelar ou de quaisquer outros meios que chegam até a 
Polícia, inicia-se o Inquérito Policial. Este é um procedimento de caráter investigativo que 
visa dar alguma materialidade à denúncia para propor ação penal. Por vezes esta materialidade 
é prestada mediante o depoimento de testemunhas e da vítima, não observando nesta fase o 
princípio do contraditório (ambos os lados, vítima e suspeito, tendo a mesma equivalência de 
possibilidades e princípio de ampla defesa, conceito este que se caracteriza por depoimentos 
com a presença de defensor). Esta fase é concentrada nas mãos da Autoridade de Polícia, 
podendo ser requisitados exames periciais, como o exame de corpo de delito. O Inquérito 
Policial é finalizado com o envio do relatório da autoridade policial ao juizado, que abrirá 
vista ao Ministério Público (MP). O MP pode oferecer denúncia no prazo de cinco a quinze 
dias. Em casos de violência sexual, a ação penal é pública, pois o titular é o Ministério Público 
(DIGIÁCOMO, 2013).

Enviada a denúncia para vistas do Ministério Público, prosseguem, segundo Hamon 
(1997), os ritos preparatórios contidos na fase de instrução, quando o indiciado ainda é presumido 
como inocente. Todos os rituais da instrução, que são incriminação, primeiro comparecimento e 
acareação (esta consiste em colocar duas ou mais pessoas envolvidas, cujos depoimentos sejam 
conflitantes, em presença uma da outra para que expliquem as inconstâncias, mas em respeito 
ao princípio do caráter especial de pessoa em desenvolvimento da criança e adolescente, não 
deve ser utilizado), visam classificar a tipificação do ato ou categoria jurídica. Nesta fase podem 
ser requisitadas perícias psicológicas em ambos os envolvidos. 

A apuração dos fatos culmina com a sentença, que nada mais é do que a decisão definitiva 
da causa. Poderá ser condenatória (com eventual prescrição de pena) ou absolutória. Ambas 
devem ser baseadas em fundamentação mediante processo, com direito a recursos das partes. 
Se houver dúvida com relação às provas, esta situação já pode ser suficiente para a absolvição. 

2.5.1 Tipologia dos Crimes

As tipologias e classificações são embasadas no Código Penal Brasileiro, de 1941, 
especialmente em uma abordagem crítica do artigo 213. Gomide (2012) lembra que o referido 
artigo estabelece que o crime de estupro consiste no ato de “constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique 
outro ato libidinoso”. A autora destaca que, atualmente, o estupro se configura quando existe 
conjunção carnal violenta e também quando existem atos libidinosos diversos, acompanhados 
de violência física ou de grave ameaça. Sua crítica se concentra no fato de o termo estupro não 
considerar os atos que não são acompanhados de violência física ou sua ameaça. Gomide (2012) 
adverte que atos abusivos não acompanhados de violência física podem tanto ser pontuais, 



Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 9 (n. 29), p.52-70, abr./jun. 2018

64

como perpetuados por muitos anos. A autora salienta os artigos 240 e 241 do ECA, que tratam 
de várias formas de abuso sexual infantil por meio da utilização de criança ou adolescente para 
produção de pornografia infantil. E aponta ainda a inobservância dos crimes praticados pelos 
genitores, padrastos ou cuidadores em geral, que figuram nos maiores índices de casos. Muitas 
vezes, o próprio magistrado precisa buscar, por meio das características do indiciado, a melhor 
composição da terminologia do ato violento.

Entretanto, de acordo com Piazza (2001), os atos violentos tipificados mais frequentes 
contra crianças e adolescentes seriam o estupro e o atentado violento ao pudor. O assédio sexual 
teria uma presunção de hierarquia. E a fraude, uma questão de consentimento por parte da 
vítima, afirmações que se mostram questionáveis, com relação a crianças e adolescentes.

2.6 PROVAS DE ACUSAÇÃO

Segundo o Código de Processo Civil (BRASIL, 1973), a prova consiste em tudo que 
visa esclarecer a existência do fato ou a existência do delito, auxiliando no julgamento do 
magistrado. As provas ditas como proibidas são admitidas no processo em caráter de única 
defesa do indiciado.

As provas podem ser de natureza objetiva ou prova direta e material, com conclusão 
imediata e valoração por meio de exames técnicos. Por exemplo, o exame de corpo de delito, 
com o intuito de analisar vestígios materiais deixados pelo possível delito em estudo, pode 
ser requerido já na fase de Inquérito Policial. Há também as provas indiretas ou testemunhais, 
geralmente requeridas a terceiros, e/ou a testemunha do ofendido. Cabe ressaltar que, muitas 
vezes, no intuito de produzir provas contra o acusado, ocorre um doloroso processo de 
vitimização da criança e/ou adolescente que pode suceder nas Delegacias, Conselhos Tutelares 
e outras instâncias da Justiça. Esses efeitos são também chamados de danos secundários e 
podem ser tão graves quanto o próprio abuso sexual sofrido (TRINDADE, 2014).

Digiácomo (2013), efetuando uma referência o art. 100 do ECA no inciso VI, defende 
que a intervenção precoce das autoridades competentes necessita ser efetuada logo que a 
situação de perigo for conhecida. As ações precisam estar pautadas por fluxos e protocolos de 
atendimentos criados dentro das políticas de atendimento para as diversas violações existentes. 
Nos casos de violência sexual, as vítimas devem ser ouvidas, preferencialmente, uma única vez, 
preferencialmente por intermédio de uma equipe interprofissional habilitada. Furniss (1993) 
acrescenta que a prova forense de evidência médica encontra-se disponível numa minoria dos 
casos e, mesmo nestes, raramente consegue ligar o autor aos fatos, a não ser que ele os admita. 

Trindade (2014) explana que, para os operadores do Direito, a percepção/conhecimento 
da realidade fica prejudicada. Para estimular as revelações e as informações do eventual abuso, 
a avaliação psicológica surge como uma alternativa auspiciosa, por viabilizar maior contato do 
profissional com a vítima. Esse atendimento preambular por um profissional evita que a criança 
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tenha que ser ouvida inúmeras vezes e em diferentes esferas. Diga-se, a ciência psicológica não 
pode reconstruir o fato ocorrido, mas pode auxiliar no estudo dos indicadores do abuso.

De acordo com Cesar (2007, apud Jacinto, 2009on-line), a oitiva da vítima poderia 
ser realizada por meio de “depoimento especial”. Esta modalidade consiste em um ambiente 
diferente para audiência. Por meio de interlocução audiovisual com profissionais capacitados 
para refazer os questionamentos jurídicos, os interessados, em outra sala, fariam questionamentos 
ao profissional que transmitiria à vítima com uma linguagem acessível. Este modelo já se 
encontra em análise no Senado Federal, com o projeto de lei número 35/2007 (BRASIL, 
2009b), mas sobre ele existem posicionamentos favoráveis e posicionamentos contrários. O 
depoimento especial poderia configurar-se como de menor vitimização, se for seguida a linha 
do “mal necessário”. No Código Penal em vigor não existe previsão legal exclusiva para oitiva 
de crianças e adolescentes. É preciso dizer, porém, que a vítima já foi submetida a um crivo 
de várias entrevistas, fazendo relatos na fase de Inquérito Policial, depois na fase judicial, para 
pessoas que lhes são estranhas, incluindo o Conselho Tutelar, psicólogo, assistente social e 
médico, sendo constrangida, portanto, por inúmeras vezes.

Em uma pesquisa envolvendo o depoimento de crianças, Brito e Pereira (2012) 
analisaram processos julgados nas varas de crimes contra crianças em São Paulo, Rio de Janeiro 
e Curitiba nos anos de 2009 e 2010. Ressaltam que o Código de Processo Penal Brasileiro não 
obriga os menores de 14 anos ao compromisso de dizerem a verdade. Na pesquisa sobre os 
processos já julgados, foi observado que, na grande maioria dos casos, a prova testemunhal das 
vítimas configurou-se como a prova de maior peso. Por vezes, com o risco de deixar impunes 
grande parte dos crimes sexuais, o que evidencia que tal prova deveria ser a última alternativa 
a ser acionada. Foi também constatada uma extensa lacuna temporal entre o suposto crime e 
a tomada do depoimento da criança. Em nenhum dos casos analisados foi dada ênfase nesta 
diferença temporal. Há que se avaliar o fato de instituir a inquirição infantil como prática 
primeira e recorrente, pois estaria transformando o direito em um dever da vítima, a fim de 
produzir provas contra o acusado. Quando se tem a proposta de ouvir uma criança, a postura 
precisa ser outra, deixando que ela mesma tome a liderança da fala, uma vez que a criança 
pode amar e odiar o acusado ao mesmo tempo e, por vezes, ela nutre por ele um sentimento de 
afeição, desejando apenas que a violência ou abuso acabem.

Existe uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça com o número 33/2010, 
mencionada por Digiácomo (2013 p.143). Ela orienta os Tribunais de Justiça de todo o País 
a “criar serviços especializados destinados à escuta de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência nos processos judiciais (depoimento especial)”. O autor explana que 
poucos são os profissionais que estariam capacitados para tanto. Além disso, tal sistemática 
não seria a mais adequada, principalmente por ser realizada em um ambiente pouco acolhedor, 
como uma delegacia ou fórum, não favorecendo a imprescindível relação de confiança entre os 
técnicos e a possível vítima. 

Digiácomo (2013) sugere uma abordagem completamente diferenciada, que dispensaria 
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a realização da coleta de um depoimento audiovisual em sala específica, podendo ser efetuada 
em ambientes neutros ou até em ambientes familiares, desde que respeitado o tempo da vítima. 
A equipe técnica interdisciplinar e qualificada vinculada ao Sistema de Justiça seria chamada a 
intervir logo da suspeita da ocorrência de violação. Por meio de um trabalho de acompanhamento 
e análise do caso, daria subsídios inclusive para as medidas protetivas do Conselho Tutelar. 
Com isso, já angariaria embasamentos para a perícia judicial, preferencialmente por meio de 
atendimentos gravados em áudio e vídeo. A equipe técnica estaria qualificada para elaborar 
uma proposta de atendimento diferenciado em parceria com a rede de proteção. Valer-se-ia 
de protocolos pré-estabelecidos e estaria registrada como um serviço da Rede no CMDCA, 
que é o órgão com competência legal e constitucional para formular e controlar as políticas de 
atendimento a crianças e adolescentes no município. Este seria um caminho menos invasivo 
e menos traumático e assumiria o verdadeiro contorno da perícia técnica interdisciplinar, 
respeitando as declarações da vítima e teria como base uma política pública intersetorial e em 
Rede. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise bibliográfica efetuada apresenta a possibilidade de conceituar a violência 
sexual e intrafamiliar de forma clara. Referimo-nos a uma violação de direitos repousada no 
seio da família, fenômeno ainda tão pouco explorado ou superficialmente analisado, a ponto 
de convivermos com uma cifra oculta da violação que chega a 90%. É necessário compreender 
a lógica do problema, em que o agressor impinge contra a vítima poder de coerção e, muitas 
vezes, a vítima nutre pelo acusado sentimentos de afeto, desejando apenas que o abuso cesse.

Na perspectiva de que o abuso tenha fim, existe a necessidade da denúncia da situação, 
o que consiste numa medida muito delicada, pois envolve o círculo familiar em que a criança 
está inserida, vindo a envolver também os órgãos de defesa do sistema público. Por inúmeras 
vezes os órgãos de defesa demonstram despreparo no atendimento a estas denúncias, inquirindo 
a vítima por inúmeras vezes, além de projetar nela questões afirmativas.                         

Cabe ressaltar que o tema principal deste estudo alude à judicialização da violência. 
Parece ser possível inferir que a violência tem se perpetuado dentro do sistema judiciário, ao 
ponto em que não existe uma coerência aplicável a todos os tribunais de justiça. Como medida 
de respeito e proteção à vítima, sua prova testemunhal deveria configurar apenas como um peso 
a mais, junto às demais provas anexadas.

Com base nos resultados verificados, na maioria das situações existe apenas a prova 
testemunhal. Ainda não existe no Código Processual Civil uma forma clara e objetiva de colher 
declarações ou testemunhos da vítima. Após a constatação de inúmeros relatos das crianças e 
adolescentes, fica evidenciado que precisamos, com urgência, pensar em formas que minimizem 
a revitimização ou sobrevitimização da criança e do adolescente e, ao mesmo tempo, protegê-
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los do ofensor.
O atual projeto sobre “depoimento especial”, encaminhado ao Senado Federal, ainda 

incita polêmicas entre os profissionais e necessita voltar ao debate cientificamente fundamentado. 
No que se refere à oitiva das crianças e adolescentes, insta que seja realizada o menor número 
de vezes possível e num prazo máximo de 30 dias, para uma real proteção destas vítimas. Para 
maior eficácia, precisaria ser efetivada de forma clara e objetiva, utilizando de um sistema 
audiovisual, prescindindo de novas abordagens. 

É possível inferir, pelo presente estudo, que o testemunho da criança e do adolescente 
vítimas de violência constitui o mal necessário a fim de que estes mesmos jovens possam ser 
protegidos. Para que de fato ocorra esta proteção, o testemunho deve ser planejado e levado 
a efeito com um menor dano possível para o infante. Concomitante, precisa ser oferecido um 
acompanhamento psicológico à vítima e às demais pessoas relacionadas direta e indiretamente 
com o problema. Afinal, não basta tentar controlar a conduta. Há que considerar também o que 
leva as pessoas a apresentarem determinadas condutas.
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O LÚDICO COMO FERRAMENTA AUXILIAR DO ENSINO E APRENDIZAGEM 
ESCOLAR1
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas ideias a respeito do lúdico enquanto uma ferramenta auxiliar 
do ensino e aprendizagem nas escolas, capaz de tornar as disciplinas e conteúdos mais interessantes e significativos 
para as crianças/alunos. O tema do artigo faz parte dos estudos realizados no grupo de pesquisa, envolvendo as 
professoras e acadêmicas do curso de Pedagogia, da UNIDAVI de Rio do Sul, Santa Catarina. As informações 
foram reunidas a partir de pesquisa bibliográfica, e fizeram parte dos estudos do grupo durante todo o ano de 2017. 
O que foi possível concluir, embasando-se nas diferentes dimensões apontadas por diversos autores, é que a escola 
e os professores precisam utilizar estratégias estimulantes para o desenvolvimento da criança/aluno, concorrendo 
com uma sociedade altamente competitiva e tecnológica. Nesse sentido, o lúdico pode ser um recurso capaz de 
contribuir com resultados eficazes, desde que se compreenda sua funcionalidade e intencionalidade.

Palavras-chave: Lúdico. Ensino. Aprendizagem.

ABSTRACT
This paper aims to present some ideas about play as an auxiliary teaching and learning tool in schools, capable 
of making the subjects and contents more interesting and meaningful for the children/students. The topic of the 
article is part of the studies carried out in the research group, involving the professors and academics of the course 
of Pedagogia, from UNIDAVI of Rio do Sul, Santa Catarina. The information was gathered from bibliographic 
research, and was part of the group’s studies throughout the year 2017. What could be concluded, based on the 
different dimensions pointed out by several authors, is that the school and the teachers need to use stimulating 
strategies for the development of the child/student, competing with a highly competitive and technological 
society. In this sense, the playfulness can be a resource capable of contributing with effective results, provided it is 
understood its functionality and intentionality.

Keywords: Playful. Teaching. Learning.

1 INTRODUÇÃO

 O lúdico é um recurso metodológico que pode ser utilizado em sala de aula como uma 

1 Projeto desenvolvido no ano de 2017, no grupo de pesquisa do curso de Pedagogia da UNIDAVI.
2 Coordenadora do Grupo de Pesquisa. Professora do curso de Pedagogia da UNIDAVI.
3 Vice coordenadora do Grupo de Pesquisa. Professora do curso de Pedagogia da UNIDAVI.
4 Aluna voluntária do Grupo de Pesquisa. Acadêmica do curso de Pedagogia da UNIDAVI.
5 Aluna bolsista do Grupo de Pesquisa. Acadêmica do curso de Pedagogia da UNIDAVI.
6 Aluna bolsista do Grupo de Pesquisa. Acadêmica do curso de Pedagogia da UNIDAVI.
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ferramenta pedagógica.
 A partir desta afirmação, é necessário antes de tudo, questionar de que forma realmente 

é compreendido o lúdico na comunidade escolar: uma estratégia auxiliar para aprendizagem, 
ou uma forma de distrair os educandos, preenchendo um tempo restante após a realização das 
atividades?

 Em função desse questionamento, o objetivo da pesquisa é apresentar algumas ideias 
a respeito do lúdico enquanto uma ferramenta auxiliar do ensino e aprendizagem nas escolas, 
capaz de tornar as disciplinas e conteúdos mais interessantes e significativos para as crianças/
alunos. 

 O tema foi escolhido por ser o objeto de estudo do grupo de pesquisa composto por 
professoras e acadêmicas do curso de Pedagogia, da UNIDAVI de Rio do Sul, Santa Catarina.

 Para efetivação deste trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica e é importante ressaltar 
que, durante todo o ano de 2017, o grupo realizou estudos para entendimento e aplicação eficaz 
do lúdico em sala de aula. Além disso, as informações fornecidas por diferentes autores, serão 
utilizadas em atividades posteriores sobre o lúdico, previstas no projeto original, em escolas da 
rede municipal de Rio do Sul e região.
 

2 DEFININDO O LÚDICO

São muitas as definições e visões a respeito da palavra lúdico, mas comumente é 
associada ao brincar, conforme diferentes autores. Para Tubino (2010), o lúdico sempre remete 
a algo prazeroso, e o brincar simplesmente para se divertir, é a forma de alcançar essa sensação. 

 Roloff (2010), menciona que a palavra Lúdico vem do latim Ludus, que significa jogo, 
divertimento, gracejo, escola. Para a autora, o brincar está relacionado à conduta daquele que 
joga, que brinca e se diverte.

 Segundo Brougère (1998), o brincar supõe, de início, que, no conjunto das atividades 
humanas, algumas sejam repertoriadas e determinadas como “brincar”, a partir de um processo 
de designação e de interpretação complexo.

 Ainda para Rolim, Tassigny e Guerra (2008, p.177): “Ao consultar um dicionário, 
deparamo-nos com diversos significados para a palavra brincar, e todos eles nos passam a ideia 
de diversão, distração, agitação, faz de conta. A brincadeira é o lúdico em ação. ” 

3 O LÚDICO E A ESCOLA

  Como indica Alves (2003), na escola as crianças/alunos vão gradualmente perdendo o 
direito ao lúdico, já que é um espaço legitimamente designado para estudar e não para brincar.

Conforme Macedo, Petty e Passos (2011), no mundo de hoje, a escola é necessária para 
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uma formação acadêmica, social, pessoal, preparando o indivíduo para um mundo extremamente 
competitivo, mas não basta que esse direito seja valorizado apenas pelos adultos. Para que as 
crianças e alunos compreendam a importância da escola, é preciso que esta instituição ofereça 
recursos que vão além da obrigatoriedade em frequentá-la. É nesse sentido que o lúdico se torna 
uma ferramenta auxiliar na aprendizagem de diferentes conteúdos, tornando esse espaço um 
pouco mais interessante.

Para Macedo, Petty e Passos (2011, p.17):

Escola obrigatória que não é lúdica não segura os alunos, pois eles não sabem 
nem têm recursos cognitivos para, em sua perspectiva, pensar na escola como 
algo que lhes será́ bom em um futuro remoto, aplicada a profissões que eles 
nem sabem o que significam. As crianças vivem seu momento. Daí́ o interesse 
despertado por certas atividades, como jogos e brincadeiras. 

 Uma escola que se prende apenas em atividades automatizantes e tradicionalistas, perde 
a chance de despertar o encantamento da criança/aluno. O trabalho com atividades lúdicas na 
aprendizagem aguça o interesse dos educandos, de forma que seja significativa e os guie para 
o conhecimento dos conteúdos escolares e do mundo. Especificamente com as crianças bem 
pequenas, o brincar é considerado o ponto de partida de todas as atividades realizadas.

 Para Macedo, Petty e Passos (2011, p.17):

Nessas atividades, o que vale é o prazer, é o desafio do momento. Depois, serão 
outros jogos e outras brincadeiras, mas isso não interessa no momento. O que 
vale é o prazer funcional, a alegria, que muitas vezes também é sofrimento, 
de exercitar um certo domínio, de testar uma certa habilidade, de transpor um 
obstáculo ou de vencer um desafio. 

 Concordando com essa visão, Tubino (2010) expõe que o jogo se mostra como uma 
manifestação prazerosa ou de conflitos. Somente por intermédio de vivências significativas, a 
criança consegue aprender. Essas vivências significativas em grande parte, são experimentadas 
no âmbito escolar, uma vez que neste espaço as crianças passam a maior parte do dia, 
socializam e recebem os devidos estímulos para o desenvolvimento e aprimoramento de amplas 
competências.

Para Macedo, Petty e Passos (2011), se o professor souber observar a presença, maior 
ou menor do lúdico, poderá compreender resistências, desinteresses e toda a sorte de limitações 
que tornam, muitas vezes, a escola sem sentido para as crianças de faixa etária diferentes. 

É observando a criança, suas particularidades e dificuldades, que faz sentido utilizar o 
lúdico como uma ferramenta complementar aos processos de ensino-aprendizagem, uma vez 
que, o brincar, o jogo, a brincadeira, aproximam o real do imaginário, de forma natural.

Gonzales (2013, p.13) complementa:

[...] não se refere ao riso fácil ou simplesmente a uma atividade infantil. 
Trata-se do uso que a criança faz do objeto, expandido, no adulto, para o 
viver criativo. É algo semelhante ao que Freud e Jung chamaram de líbido, os 
metafísicos, de impulso vital, Bergson, de evolução criadora e Shopenhauer, 
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de vontade de poder. 

O lúdico pode trazer à aula um momento de felicidade, seja qual for a etapa da vida, 
acrescentando leveza à rotina escolar e fazendo com que o aluno registre melhor os ensinamentos 
que lhe chegam, de forma mais significativa. (ROLOFF, 2010, p. 2)

Para Zats, Zats e Halaban (2006, p. 15):

Nos dias de hoje, a aptidão lúdica do homem continua presente, apesar de 
todas as intempéries que a vida moderna acarreta. As crianças vão cada vez 
mais cedo à escola e as escolas aceleram seus programas e currículos. A 
infância é encurtada e o processo de transformação em adulto ocorre mais e 
mais cedo, como se isso fosse uma exigência da sociedade em que vivemos. 

 A escola precisa adequar-se para atender uma sociedade que tem acesso a uma enorme 
quantidade de informações rápidas e fáceis, buscando alternativas para atrair o interesse dos 
alunos. O lúdico, neste sentido, pode tornar possível um ensino e aprendizagem mais interativo.

4 O LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM SALA DE AULA

Segundo Sant’Anna e Nascimento (2011), o objetivo da utilização do lúdico na 

educação, é desenvolver o aprendizado de uma forma que seja mais atrativa para o aluno. Desde 

a infância o ser humano adquire diferentes formas de conhecimento: o conhecimento religioso, 

popular, científico, entre outros, aprendendo assim de maneiras diversas. A criança tem seu 

mundo lúdico e ilusório e, o adulto, se abstém da ludicidade sendo realista. 
O lúdico é uma estratégia que pode ser utilizada na construção do conhecimento e na 

elaboração de habilidades dos educandos. Além disso, também contribui para o fortalecimento 
do desenvolvimento cognitivo, físico, emocional e social e do coletivo, uma vez que favorece a 
interação social como um todo. 

Concordando, Rufino (2014, p.19) expõe que:  “[...] dentre as ferramentas fundamentais 
para uma aprendizagem significativa têm-se as atividades lúdicas, reforçando a ideia de que 
enquanto brinca, o educando aprende, demonstrando maior participação e envolvimento nas 
ações realizadas. ” 

Através do lúdico, o educando se aproxima de situações reais, solucionando problemas 
ou conflitos dentro de um universo simbólico próprio: “Valorizar o lúdico nos processos de 
aprendizagem significa, entre outras coisas, considerá-lo na perspectiva das crianças. Para elas, 
apenas o que é lúdico faz sentido. ” (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2007, p. 16)

Na perspectiva de Biasi (2012), o lúdico é o laboratório da fantasia humana, o espaço 
ou momento de criação de situações imaginárias à imagem da realidade vivenciada.
  Para Rufino (2014, p. 17): “Através da brincadeira e dos jogos as crianças terão maior 
facilidade para compreenderem o mundo à sua volta e a sua realidade; pois brincando, ela 
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aprende, assimila e reconstrói princípios morais e modelos sociais. ”
Biasi (2012, p. 9) expõe que:

[...] É imprescindível ao professor compreender que o lúdico é uma forma 
privilegiada de aprendizagem. Pois, na medida em que vão crescendo as 
crianças trazem para suas brincadeiras o que veem, escutam, observam e 
experimentam. Estas ficam ainda mais interessantes quando os diversos 
conhecimentos a que tiveram acesso podem ser combinados. Nessas 
combinações, muitas vezes inusitadas aos olhos dos adultos, as crianças 
revelam as suas visões de mundo, suas descobertas. 

Entretanto, Tubino (2010), chama a atenção para o fato de que o lúdico em sala de 
aula não seja reduzido ao relaxamento e recreação, mas como uma forma do discente interagir 
e interpretar as diferentes dimensões do mundo em que vive. Dependendo das intenções do 
professor, o lúdico pode assumir uma função educativa, desde que haja um planejamento 
adequado à faixa etária e aos conteúdos a serem desenvolvidos.

Desta forma, a aprendizagem ocorre de maneira espontânea e indireta, pois o aluno 
se envolve com mais intensidade e interesse nas atividades e, naturalmente, aprende de uma 
maneira mais fácil e dinâmica. 

Mas, conforme as crianças crescem, seus interesses e atenções se voltam a outros 
pontos, exigindo uma forma diferenciada de encarar as questões lúdicas. A respeito dessas 
novas necessidades, Roloff (2010, p.4), faz a seguinte colocação:

Os anos passam e os alunos crescem. Quando chegam ao quinto ano, por volta 
dos dez ou onze anos, em plena fase da pré-adolescência, a ludicidade também 
deve passar por uma transformação. Não basta mais cantar, dançar, jogar 
apenas. As aulas lúdicas devem ser direcionadas para as necessidades dos 
alunos, buscando a proximidade entre a escola e o meio em que o aprendente 
vive. 

Uma dimensão do lúdico, evidenciada por Sant’Anna e Nascimento (2011, p. 21), é o 
uso do jogo na aprendizagem e desenvolvimento das crianças/alunos: 

Segundo as teorias de Vygotsky o ser humano se desenvolve a partir do 
aprendizado, que envolve a interferência direta ou indireta de outros seres 
humanos, sendo que a mediação faz a diferença, interferindo na relação 
de aprendizagem da criança e fazendo com que as funções psicológicas 
superiores se desenvolvem no ser humano. Cita que o jogo é um instrumento 
importante para esse desenvolvimento, sendo que os jogos e suas regras criam 
nos alunos uma zona de desenvolvimento proximal (ZDP), proporcionando 
desafios e estímulos para a busca de conquistas mais avançadas, ensinando 
também a separar objetos e significados. Vygotsky explica que a zona de 
desenvolvimento proximal (ZDP) é o percurso que o ser humano faz até 
chegar a um nível de amadurecimento real, sendo chamado por ele de zona 
de desenvolvimento real (ZDR) que é a capacidade do ser humano realizar 
tarefas independentes. 

O jogo, além de estimular, propõe regras, desafios e resultados. 
Portanto, o objetivo do jogo não é apenas o lazer. Enquanto a criança está interagindo 
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com o jogo, suas capacidades e habilidades são desenvolvidas por completo, sem que seja 
maçante, tornando-se algo prazeroso e divertido.

 Conforme Macedo, Petty e Passos (2005, p. 14):

O jogar é um dos sucedâneos mais importantes do brincar. O jogar é o brincar 
em um contexto de regras e com um objetivo predefinido. Jogar certo, segundo 
certas regras e objetivos, diferencia-se de jogar bem, ou seja, da qualidade 
e do efeito das decisões ou dos riscos. O brincar é um jogar com ideias, 
sentimentos, pessoas, situações e objetos em que as regulações e os objetivos 
não estão necessariamente predeterminados. No jogo, ganha-se ou perde-se. 
Nas brincadeiras, diverte-se, passa-se um tempo, faz-se de conta. No jogo, as 
delimitações (tabuleiro, peças, objetivos, regras, alternância entre jogadores, 
tempo, etc.) são condições fundamentais para sua realização. Nas brincadeiras, 
tais condições não são necessárias. O jogar é uma brincadeira organizada, 
convencional, com papéis e posições demarcadas. O que surpreende no jogar 
é seu resultado ou certas reações dos jogadores. 

Na faixa etária de 4 a 7 anos e, sobretudo, entre 7 a 11 anos, Friedmann  (1995), ressalta 
a consolidação dos jogos de regras, dentre as brincadeiras realizadas.

O jogo de regras aparece quando a criança sai da fase egocêntrica, possibilitando o 
desenvolvimento dos relacionamentos afetivos e sociais.

É através dos jogos de regras que a criança pode descobrir o mundo, desenvolvendo 
algumas áreas importantíssimas através das diversas situações dela decorrentes.

 Conforme Moratori (2003), os jogos de regras são classificados em jogos de exercício 
sensório-motor, intelectuais. A caracterização do jogo de regras é o conjunto de leis imposto 
pelo grupo. Caso ocorra o descumprimento dessas regras, normalmente é penalizado, e isso 
gera uma competição entre os indivíduos. Para o autor, o jogo de regra traz a existência de 
parceiros e um conjunto de obrigações, que se denomina às regras, e assim lhe confere um 
caráter eminentemente social.

 De acordo com Duarte (2012), o jogo de regras possibilita ao educando desenvolver 
estratégias de enfrentamento de problemas. Ao se deparar com situações difíceis, as crianças 
de diferentes faixas etárias poderão ter desenvolvido, através dos jogos, mecanismos que as 
auxiliam a controlar seus atos, conseguindo até mesmo traçar estratégias de estudo. Para ganhar 
um jogo, é preciso estudar, projetar caminhos a seguir. 

 Os jogos, independentemente de suas modalidades (competitivos, cooperativos, de 
regras, tradicionais), podem ser amplamente utilizados como recursos pedagógicos.

De acordo com Duarte (2012), a imagem de aprendizagem está associada diretamente 
com a visão de uma escola, e, consequentemente, da sala de aula. Nestes ambientes, faz-se 
necessário que sejam oferecidos recursos para que se proporcione às crianças aprendizagens 
significativas.

Segundo Biasi (2012, p. 10):

Sabendo que a criança enxerga o mundo com base no que vivencia em 
suas brincadeiras, é necessário ressaltar que o jogo não se limita a resgatar 
o interesse do educando no processo de aprendizagem, mas ultrapassa 
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as fronteiras do cognitivo, fortalecendo à medida que dá subsídios para as 
crianças expressarem as diversas formas de linguagem. 

Para Duarte (2012), o jogo é um recurso que cria um ambiente em que a participação do 
aluno acaba sendo ativa. 

 E Lima (2008, p. 19) complementa:

Destacamos, portanto, que as opções pedagógicas e políticas são decisivas 
para a sensibilização e a incorporação do jogo como recurso pedagógico, 
pois se referem a um conjunto de conhecimentos que possibilita ao professor 
decifrar o seu papel social, as repercussões da sua atuação na aprendizagem e 
no desenvolvimento dos alunos e, também no questionamento ou reafirmação 
dos valores sociais dominantes no contexto histórico no qual está inserido. 
O jogo concebido como atividade de natureza histórica e social incorpora 
diferentes aspectos da cultura: conhecimentos, valores, habilidades e atitudes, 
portanto, a sua utilização como recurso pedagógico requer do educador um 
posicionamento frente às suas possibilidades e limitações. 

 O jogo permite que o professor consiga trabalhar de modo diferenciado com a criança/
aluno, oferecendo assim, situações que os levam a pensar e a relacionar o conteúdo com sua 
vida cotidiana. 

5 BREVE HISTÓRICO DO JOGO E DO BRINCAR

De acordo com Sant’Anna e Nascimento (2011), desde a história antiga há relatos que 
o ato de brincar era desenvolvido por toda a família. Os povos primitivos consideravam a 
educação física muito importante, deixando suas crianças livres para aproveitarem o exercício 
dos jogos naturais.

A partir da visão dos autores, na Grécia antiga, os ensinamentos eram passados às 
crianças através dos jogos. 

Os jesuítas, na Idade Média, ensinavam utilizando brincadeiras como instrumentos da 
aprendizagem. 

Desde a Antiguidade, a metodologia lúdica foi valorizada pelos povos. Hoje ainda, os 
índios ensinam seus costumes através da ludicidade.

São inúmeros os registros feitos por historiadores a respeito do jogo e do brincar, mas 
não se sabe corretamente sua verdadeira origem.

De acordo com Freire (2002), é possível identificar a existência do fenômeno jogo, 
porque é perceptível em vários acontecimentos que envolvem pessoas, de um modo geral. 
Acredita-se que ele existe porque a percepção humana o registra. Através de suas manifestações, 
existe ao ponto de conseguir vê-lo, tocá-lo e ouvi-lo.

Para Nasário et. al (2014, p.11): 

Já foram realizados vários estudos sobre os jogos tradicionais, porém sua 
origem ainda é desconhecida, e seus criadores são anônimos. É difícil obter 
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essas informações, pois a transmissão da cultura dos jogos foi passada de 
geração em geração por meio de conhecimentos empíricos e de forma verbal. 

Os jogos, segundo Duarte (2012), foram inseridos na educação escolar a partir do início 
do século XX, com o propósito de auxiliar o processo de ensino aprendizagem.

 Apesar de toda a evolução da ação de brincar, Macedo, Petty e Passos (2005, p. 14), 
fazem a seguinte alusão:

O brincar é sério, uma vez que supõe atenção e concentração. Atenção no sentido 
de que envolve muitos aspectos inter-relacionados, e concentração no sentido 
de que requer um foco, mesmo que fugidio, para motivar as brincadeiras. O 
brincar supõe também disponibilidade, já que as coisas mais importantes da 
vida da criança – o espaço, o tempo, seu corpo, seus conhecimentos, suas 
relações com pessoas, objetos e atividades – são oferecidas a uma situação 
na qual ela, quase sempre, é a única protagonista, a responsável pelas ações e 
fantasias que compõem essa atividade. 

Os mesmos autores expõem que o brincar vai além, uma vez que pode despertar 
sentimentos anteriormente vividos, assumindo uma função de extrema importância na 
construção de uma identidade própria, independente da faixa etária do indivíduo.

Zatz, Zatz e Halaban (2006, p. 14) “Ao brincar, a criança conta o mundo a si mesma 
e exercita sua imaginação. A brincadeira de faz de conta desempenha papel fundamental na 
formação da criança. ”

Assim, mesmo com tantos recursos tecnológicos disponíveis, o brincar, o faz de conta, 
os jogos tradicionais, ainda devem ser utilizados (ou ao menos repensados) enquanto estratégias 
didáticas e pedagógicas para o desenvolvimento do indivíduo.

6 O PAPEL DO DOCENTE

Segundo Duarte (2012), o papel do professor é de extrema importância na educação 
escolar. Dessa forma, o ensino não pode ficar preso a exercícios mecanizados e repetitivos, 
devendo proporcionar aos educandos situações-problemas que lhe tragam oportunidades de 
pensar sobre sua aprendizagem. 

O docente é de suma importância, pois tem um papel ativo no processo de aprendizagem 
da criança, sendo o responsável por auxiliar a mesma em todas as atividades no âmbito escolar.

 De acordo com Rollof (2010, p. 6):

O professor deve provocar o aluno a pensar, criar situações para interação, 
solicitar que ele acompanhe a construção do conhecimento com uma aula 
lúdica, porém o mais próximo possível da sua realidade, porque assim ficará 
mais fácil para este estudante identificar, investigar e resolver o problema. 
Pode parecer contraditório, mas é através do lúdico (brincar) e da realidade 
(razão) que o professor pode construir situações de problematização que serão 
desencadeadoras de conhecimentos. Ele não pode elaborar respostas para o 
aluno, mas deve colaborar para que isto aconteça dentro do sujeito aprendente, 
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criando um ambiente interativo, de respeito mútuo e confiança, onde toda 
dúvida é importante. 

 Duarte (2012), expõe que os professores desconhecem os amplos benefícios de se 
trabalhar com jogos, e isso acaba prejudicando a sua utilização como um recurso didático, 
muitas vezes usado apenas como uma premiação por atitudes positivas da turma. O professor 
cria um preconceito a respeito dos jogos, e, na maioria das vezes, não busca conhecer como 
utilizar materiais diversos em sua aula. 

Conforme Sant’Anna e Nascimento (2011), ao propor uma atividade lúdica, o professor 
deve ter conhecimento dos objetivos a serem alcançados e observar a adequação metodológica 
que deseja utilizar à faixa etária que trabalha. Caso isso não ocorra, o jogo torna-se uma 
brincadeira sem objetivos, não oferecendo uma aprendizagem significativa para a criança.

 Os mesmos autores ainda trazem a ideia que o professor, ao propor o ensino com o uso 
do lúdico, deve ter em mente que o educando já traz consigo diversas formas de brincar que 
devem ser exploradas para o uso desse instrumento metodológico. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A partir desta pesquisa e estudos realizados, fica evidente que o lúdico é um recurso 
metodológico que, utilizado nos diferentes conteúdos escolares, de forma consciente e com 
planejamento, proporciona resultados positivos, tornando o ensino mais interessante e a 
aprendizagem realmente significativa, não meramente mecânica. 

 As crianças/alunos estão inseridas em uma sociedade altamente tecnológica, estimulante, 
informativa, desafiando a escola a encontrar formas de atrair e mantê-los em seu espaço 
educacional. Para tanto, é necessário que a comunidade escolar compreenda o que é o lúdico 
e como aplicar no seu cotidiano, cuidando para não o relacionar com descanso, relaxamento, 
distração. Se não houver esse entendimento, é provável que o lúdico seja irrelevante em sala de 
aula, não cumprindo o papel de ferramenta auxiliar para o ensino e aprendizagem.

  O lúdico pode ser um recurso capaz de contribuir com resultados eficazes, desde que se 
compreenda sua funcionalidade e intencionalidade.
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O TRABALHO MULTIDISCIPLINAR NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO 
DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)

 ALIANDO A PSICOTERAPIA À PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA

Andreza Iolanda Dolzan1

Carolina Machado de Oliveira2

RESUMO
O presente artigo objetiva refletir sobre os resultados apresentados em estudos científicos que associam à atividade 
física ao tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Através das bases eletrônicas 
Google Acadêmico, Scielo e Pepsic, buscou-se trabalhos datados a partir dos anos 2000 que abordassem a utilização 
do exercício físico como técnica auxiliar no tratamento do TDAH. Procurou-se neste estudo compreender o TDAH 
e as nuances em seu diagnóstico, apontar as evoluções no tratamento deste transtorno pela adesão da abordagem 
psicoterapêutica, e a partir disto, refletir de que forma a atividade física pode auxiliar o profissional no trabalho 
com crianças e adolescentes com TDAH. Apesar dos avanços medicamentosos para o tratamento deste transtorno, 
percebe-se que os prejuízos vão além do biológico. Dificuldade de interação social e baixa autoestima são algumas 
das consequências provindas do TDAH, e só através de técnicas alternativas é possível diminuir os efeitos negativos 
na vivência do indivíduo. Aliar a psicoterapia a atividade física é uma das tentativas de reduzir os problemas 
causados pelo TDAH na vida da criança. Este trabalho se justifica a partir da necessidade de se repensar formas de 
tratamento mais eficazes e com menos danos ao portador deste transtorno, muitas vezes estigmatizado e excluído. 
Para isso na primeira seção optou-se por discutir o diagnóstico do TDAH, levantando as consequências de uma 
determinação equivocada. Depois, expôs-se sobre o tratamento medicamentoso, para assim trazer a psicoterapia e 
finalizar com a associação da atividade física no tratamento deste transtorno. Os trabalhos encontrados durante a 
pesquisa demostram que esta é uma técnica ainda em desenvolvimento, sem diretrizes específicas, mas que vem 
ganhando atenção pelos resultados positivos que a literatura traz. O número de pesquisas nacionais é reduzido 
em comparação com o montante de trabalhos estrangeiros. Vê-se a necessidade de serem realizados mais estudos 
sobre essa técnica multidisciplinar de tratamento do TDAH.

Palavras-chave: TDAH. Psicoterapia. Atividade Física.

ABSTRACT
The present article aims to reflect on the results presented in scientific studies that associate physical activity 
with the treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Through the electronic databases Google 
Scholar, Scielo and Pepsic, we searched for works dating from the 2000s that addressed the use of physical 
exercise as an auxiliary technique in the treatment of ADHD. This study aimed to understand ADHD and nuances 
in its diagnosis, to point out the evolutions in the treatment of this disorder by adherence to the psychotherapeutic 
approach, and from this, to reflect in what way the physical activity can help the professional in the work with 
children and adolescents with ADHD. In spite of the medical advances for the treatment of this disorder, it is 
perceived that the damages go beyond the biological one. Difficulty in social interaction and low self-esteem are 
some of the consequences of ADHD, and it is only through alternative techniques that it is possible to reduce the 
negative effects on the individual’s experience. Combining psychotherapy with physical activity is one of the 
attempts to reduce the problems caused by ADHD in the child’s life. This work is justified by the need to rethink 
more efficient and less damaging forms of treatment for this disorder, which is often stigmatized and excluded. For 
this reason, in the first section we chose to discuss the diagnosis of ADHD, raising the consequences of a wrong 
determination. Afterwards, he was exposed on the drug treatment, in order to bring the psychotherapy and finalize 
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UNIDAVI. 
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with the association of the physical activity in the treatment of this disorder. The works found during the research 
show that this is a technique still in development, without specific guidelines, but that has been gaining attention 
for the positive results that the literature brings. The number of national surveys is reduced compared to the amount 
of foreign jobs. It is necessary to carry out further studies on this multidisciplinary ADHD treatment technique.

Key words: ADHD. Psychotherapy. Physical Activity.

1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas viu-se crescer a preocupação com a fase da vida denominada 
infância. Se antes a criança era vista como um pequeno adulto, hoje se entende que essa fase é 
tão ou mais complexa que qualquer outra. As vivências nesse período constituirão o indivíduo 
e serão levadas por toda sua existência.

Visto isso, a psicologia vem aguçando seu olhar sobre as psicopatologias caraterísticas 
da infância e adolescência. Um exemplo bastante relevante são os numerosos trabalhos sobre 
o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), em especial aqueles que unem 
diferentes campos de estudo, afim de desenvolver métodos de tratamento mais eficazes e que 
reduzam os prejuízos que essa patologia traz.

A abordagem medicamentosa ainda é uma das principais técnicas utilizadas para reduzir 
os sintomas do TDAH. Porém, inúmeros estudos demonstram que a inserção da psicoterapia 
traz ganhos positivos no tratamento. Isso se dá ao fato de que os sintomas do TDAH, como 
desatenção e impulsividade, acabam por gerar prejuízos nas relações sociais da criança, em 
especial na família e escola, daí a necessidade do viés psicológico ao tratamento.

Surge desse contexto estudos que trazem a associação da psicologia às atividades 
físicas como forma de tratamento ao TDAH. Os prejuízos sociais provindos da patologia são 
trabalhados nessa prática, buscando assim substituir as atitudes desajustadas que a criança 
desenvolveu por formas de pensar e agir saudáveis.

Neste trabalho objetivou-se refletir sobre os resultados encontrados na literatura acerca 
da utilização da atividade física como técnica complementar no tratamento do TDAH. Para isso, 
optou-se por realizar uma revisão de literatura, usando como buscadores as palavras chaves 
“Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade”, “Atividade física” e “Psicoterapia”.

Segundo Bento (2012), por ser uma revisão de literatura, esta pesquisa é de cunho 
qualitativo, visando a verificação dos trabalhos já publicados sobre o tema, através de revistas 
cientificas, livros resumos, artigos, entre outros.

Apesar de um número reduzido de trabalhos sobre esse tema, neste artigo buscou-se 
as experiências de profissionais que se aventuraram nesse viés, sempre visando desenvolver 
um tratamento eficaz e com redução de danos para essas crianças e adolescentes muitas vezes 
estigmatizados e incompreendidos.

Optou-se por desenvolver o trabalho da seguinte maneira: na primeira parte discutiu-se o 
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diagnóstico do TDAH, levantando as consequências de uma determinação equivocada. Depois, 
expôs-se sobre o tratamento medicamentoso, para assim trazer a psicoterapia e a associação da 
atividade física no tratamento deste transtorno, finalizando com os resultados encontrados nos 
estudos levantados.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 TDAH: O TRANSTORNO E CUIDADOS NO DIAGNÓSTICO

A patologia nomeada atualmente como TDAH é, segundo Pereira et al (2005), uma 
das hipóteses de diagnósticos nos casos em que a criança demonstra ter comportamentos não 
esperados para sua faixa etária, trazendo prejuízos ao seu desenvolvimento intelectual e social. 
Um estudo de Polanczyk et al (2007), traz que o TDAH acomete cerca de 5% das crianças e 
adolescentes em todo o mundo.

Segundo Mattos (2005, p. 42) o TDAH “deve ser diagnosticado por um médico ou um 
psicólogo, embora o tratamento em geral seja coordenado por um médico, uma vez que existe 
a necessidade muito comum de se utilizar medicamentos.”.

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística nas Doenças Mentais V (2014) 
o diagnóstico é obtido quando o paciente atende a pelo menos seis dos critérios de um ou de 
ambos os domínios da síndrome, descritos no Quadro 1. Esses sintomas devem aparecer em 
pelo menos dois ambientes distintos que a criança frequente regularmente, como por exemplo 
em casa e na escola.

Quadro 1: Critérios diagnósticos para TDAH
1. Desatenção: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos seis meses em um grau que 
é inconsistente com o nível do desenvolvimento e têm impacto negativo diretamente nas atividades sociais e 
acadêmicas/profissionais:
Nota: Os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento opositor, desafio, hostilidade ou 
dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para adolescentes mais velhos e adultos (17 anos ou mais), 
pelo menos cinco sintomas são necessários.
 a. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no 
trabalho ou durante outras atividades (p. ex., negligencia ou deixa passar detalhes, o trabalho é impreciso).
 b. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas (p.
ex., dificuldade de manter o foco durante aulas, conversas ou leituras prolongadas).
 c. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente (p.
ex., parece estar com a cabeça longe, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia).
 d. Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou 
deveres no local de trabalho (p. ex., começa as tarefas, mas rapidamente perde o foco e facilmente perde o 
rumo).
 e. Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades (p. ex., dificuldade em gerenciar 
tarefas sequenciais; dificuldade em manter materiais e objetos pessoais em ordem; trabalho desorganizado e 
desleixado; mau gerenciamento do tempo; dificuldade em cumprir prazos).
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f. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado 
(p. ex., trabalhos escolares ou lições de casa; para adolescentes mais velhos e adultos, preparo de relatórios, 
preenchimento de formulários, revisão de trabalhos longos).
 g. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (p. ex., materiais escolares, lápis, livros, 
instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, celular).
h. Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos (para adolescentes mais velhos e adultos, 
pode incluir pensamentos não relacionados).
 i. Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas (p. ex., realizar tarefas, obrigações; 
para adolescentes mais velhos e adultos, retornar ligações, pagar contas, manter horários agendados). 2. 
Hiperatividade e impulsividade: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos seis meses 
em um grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento e têm impacto negativo diretamente nas 
atividades sociais e acadêmicas/profissionais:
Nota: Os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento opositor, desafio, hostilidade ou 
dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para adolescentes mais velhos e adultos (17 anos ou mais), 
pelo menos cinco sintomas são necessários.
 a. Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira.
 b. Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado (p. ex., sai do 
seu lugar em sala de aula, no escritório ou em outro local de trabalho ou em outras situações que exijam que se 
permaneça em um mesmo lugar).
 c. Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado.
(Nota: Em adolescentes ou adultos, pode se limitar a sensações de inquietude.)
 d. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente.
 e. Com frequência “não para”, agindo como se estivesse “com o motor ligado” (p. ex., não consegue ou se 
sente desconfortável em ficar parado por muito tempo, como em restaurantes, reuniões; outros podem ver o 
indivíduo como inquieto ou difícil de acompanhar).
 f. Frequentemente fala demais.
 g. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída (p. ex., termina 
frases dos outros, não consegue aguardar a vez de falar).
 h. Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez (p. ex., aguardar em uma fila).
 i. Frequentemente interrompe ou se intromete (p. ex., mete-se nas conversas, jogos ou atividades; pode 
começar a usar as coisas de outras pessoas sem pedir ou receber permissão; para adolescentes e adultos, pode 
intrometer-se em ou assumir o controle sobre o que outros estão fazendo).
 B. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estavam presentes antes dos 12 anos de 
idade.
 C. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em dois ou mais ambientes 
(p. ex., em casa, na escola, no trabalho; com amigos ou parentes; em outras atividades).
 D. Há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou profissional ou 
de que reduzem sua qualidade.
 E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou outro transtorno psicótico e 
não são mais bem explicados por outro transtorno mental (p. ex., transtorno do humor, transtorno de ansiedade, 
transtorno dissociativo, transtorno da personalidade, intoxicação ou abstinência de substância).

Fonte: DSM V (2014).

A partir desses critérios percebe-se o papel essencial que os pais e escola tem no detecção 
e tratamento do TDAH. Segundo Coutinho et al (2009), devem ser realizadas entrevistas com 
os pais e com os professores, pois as crianças nem sempre conseguem fazer um relato objetivo 
acerca do seu comportamento.

De acordo com Pereira et al (2005), o diagnóstico da TDAH geralmente acontece após 
o ingresso no ensino básico. Isso por que a hiperatividade e a desatenção geram prejuízos ao 
aprendizado da criança, então, os sintomas já existentes acabam por criar problemas secundários 
que antes eram pouco perceptíveis. Porém, existem casos em que se percebe comportamentos 
característicos ainda na pré-escola, sendo possível o diagnóstico precoce.
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Uma situação bastante preocupante é rotulo que se criou acerca do TDAH. Profissionais 
de outras áreas e até genitores acabam por usar esta alcunha sem o devido diagnóstico. De 
acordo com Goldstein e Goldstein (2003), o TDAH deve ser compreendido como um quadro 
diagnóstico complexo, de início precoce e evolução crônica e não somente com sintomas 
causados por problemas emocionais e de ajustamento social.

Silva (2003, p.20) traz que “uma pessoa com comportamento DDA pode ou não 
apresentar hiperatividade física, mas jamais deixará de apresentar forte tendência à dispersão”, 
dessa forma a alteração dos estados de atenção é o sintoma mais característico em um quadro 
de TDAH.

2.2 EVOLUÇÕES NO TRATAMENTO

Rohde e Halpern (2004) trazem que em nosso país, utiliza-se o metilfenidato como 
intervenção psicofarmacológica para o tratamento do TDAH. Segundo estes autores, o viés 
medicamentoso é de suma importância quando prescrito de maneira ética e responsável, mas 
não compreende a complexidade desse transtorno, uma vez que controla os sintomas, porém 
não trabalha com os prejuízos sociais e psicológicos manifestados na vida da criança ou do 
adolescente. 

Sobre essa situação, Missawa e Rossetti (2014) refletem que as ciências biológicas 
realizam estudos sobre o TDAH há tempos, assim, o tratamento usualmente utilizado se faz 
através do viés medicamentoso. Porém, percebe-se a complexidade desse transtorno, que 
perpassa a explicação médica de causa-efeito, trazendo a necessidade de levar as pesquisas 
acerca do TDAH para o campo da Psicologia.

Mesmo a área médica vê a necessidade de entender o TDAH para além da neurobiologia. 
Em 2001, a Academia Americana de Pediatria (AAP) publicou diretrizes voltadas ao pediatra 
clínico sobre o tratamento desse transtorno. Esse documento prioriza, por exemplo, o trabalho 
em conjunto com pais escola e a inserção da psicoterapia no tratamento.

2.3 O ENFOQUE PSICOTERAPÊUTICO

Atualmente existem diversas abordagens psicoterapêuticas utilizadas em clínica. 
De acordo com Rohde e Halpern (2004), uma das correntes que vem trazendo os melhores 
resultados no tratamento do TDAH é a cognitivo-comportamental. Nessa modalidade terapêutica 
utiliza-se de técnicas especificas com o objetivo de modificar o meio físico e social para que os 
comportamentos disfuncionais sejam substituídos por ações mais saudáveis.

Segundo Daou e Pergher (2015), a abordagem cognitivo-comportamental traz 
algumas técnicas assertivas para o trabalho com o TDAH. A psicoeducação, a resolução de 
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problemas, o automonitoramento, a autoavaliação e o diálogo interno. Busca-se refletir sobre 
as potencialidades e limitações do sujeito, entendendo o que faz parte do indivíduo e o que 
é sintoma do transtorno, para assim, terapeuta e paciente encontrem formas de lidar com os 
problemas que surgem.

Outra opção eficaz, segundo estudo de Peixoto e Rodrigues (2008), é a utilização da 
terapia familiar, onde teria se registrado melhora no comportamento em sala de aula após 
a adoção deste método de psicoterapia. É indicado também na presença de comorbidades e 
estresse familiar.

 O Guia Prático elaborado pela AAP (2001), informa que a combinação de psicotrópicos 
com a psicoterapia é significativa, observando-se nos relatos de pais e professores resultados 
positivos após adoção desta prática.

Em consonância com esses estudos, Daou e Pergher (2015) trazem uma compilação de 
estudos que utilizam da prática de atividade física como terapia complementar no tratamento do 
TDAH. Segundo estes autores, o exercício físico proporcionou melhora nas funções executivas 
dos pesquisados, como a resolução de problemas, o planeamento e execução de tarefas e na 
potencialização da memória de trabalho.

2.4 O CONCEITO DE PSICOMOTRICIDADE E A ATIVIDADE FÍSICA COMO ALIADA 
NO TRATAMENTO DO TDAH

Antes de trazer os exemplos práticos em que se utilizou o exercício físico no tratamento 
de transtornos psíquicos, é necessário compreender um termo que vem ganhando muita atenção, 
tanto por profissionais da área da Educação Física, quanto por Psicólogos. 

A Psicomotricidade é definida, segundo Gonçalves (2015), como uma ciência que 
observa o ser humano a partir de seu movimento, vendo o indivíduo como um todo que busca 
o equilíbrio entre o âmbito motor, cognitivo e sócio afetivo.

Barreto (2000) traz que a Psicomotricidade leva o ser à descoberta de si e do ambiente, 
através do corpo em movimento livre e criativo. De acordo com Alves (2008, p.136) a energia 
psicomotora “proporciona ao indivíduo a capacidade de ser, ter, aprender a fazer e a fazer, na 
medida que se reconhece por inteiro, alcançando a organização e o equilíbrio das relações com 
os diferentes meios e a sua distinção”.

Visto isso, de acordo com Sarmento (2008), utiliza-se a Psicomotricidade como base 
para o trabalho com crianças e adolescentes diagnosticados com TDAH, uma vez que com 
adoção desta prática, é possível diminuir o comportamento hiperativo e auxiliar na organização 
psicomotora. Segundo essa autora, a psicomotricidade exerce influência direta no controle da 
emoção, da percepção e também da cognição.

 Outro ponto levantado no estudo da Psicomotricidade é que o emocional influencia o 
intelecto, da mesma forma que a dificuldade no planejamento e execução de tarefas tem relação 
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com a dificuldade motora. Goulardins et al (2011), trazem que no TDAH existe um desequilíbrio 
entre as funções pensar, sentir e agir, refletindo em um descontrole corpóreo. Entende-se que 
a aptidão psicomotora no TDAH é prejudicada se comparada aquela em indivíduos saudáveis.

Lima e Barbosa (2007) que trazem que a psicomotricidade está associada à afetividade 
e à personalidade, sendo fundamental no desenvolvimento dos padrões motores básicos de 
locomoção, manipulação e tônus corporal, explicitando como a desenvoltura física está 
intrinsicamente relacionada à forma como o sujeito se faz efetivo no mundo. 

A partir disso, entende-se que a atividade física é essencial para o bom desenvolvimento 
na vida do ser, e imprescindível sua utilização como ferramenta no tratamento de crianças e 
adolescentes diagnosticados com TDAH. Mattos (2005, p. 91-92) traz que, no trabalho com 
indivíduos com TDAH:

É obrigatória a atividade física, se possível diariamente. Pode ser ginástica, 
esporte, andar de bicicleta, qualquer coisa. Isso facilita a dedicação a outras 
atividades que exigem ficar mais tempo parado ou concentrado. A atividade 
física pode anteceder os estudos.

Silva et al (2016), por exemplo, em suas dicas sobre as adequações que a escola deve 
adotar para auxiliar crianças e adolescentes diagnosticadas com TDAH, trazem que a sala de 
aula deve ser bem estruturada, com poucos alunos, com rotinas sequenciais, tarefas curtas 
e esmiuçadas, aulas de reforço e em especial, estratégias de ensino ativo que incorporem a 
atividade física.

Winnick (2004) traz estratégias para que o Educador Físico ou o Psicólogo desenvolvam 
seu trabalho. De acordo com este autor, o trabalho deve ser bem estruturado, com instruções 
dadas a priori e evolução sutil das atividades, visando a boa adaptação do sujeito a atividade 
proposta. Torna-se importante o estímulo da autoinstrução, do planejamento motor e da 
focalização aos jogos sociais não baseados na competitividade.

Segundo Best (2010), para o exercício físico ser uma ferramenta na intervenção no 
TDAH, é necessário cuidado na eleição das atividades. Dentro dos esportes, deve-se considerar 
a modalidade que a criança ou adolescente mais se identifica e tem melhor desempenho. Dar 
o protagonismo ao indivíduo auxilia no combate aos sintomas secundários do TDAH, como a 
baixa autoestima e a dificuldade na tomada de decisões. 

No que se refere a vitória ou derrota nos jogos propostos na intervenção, Daou e Pergher 
(2015, p. 47) instruem que:

no esporte, deve-se sempre instruir as crianças a verem o sucesso como a 
superação de suas próprias metas, realidade, limites e não meramente como 
vitórias em competições. Deve-se sempre orientar a comparação em relação 
ao melhor que poderia ter feito e não com performances de outras pessoas.

Pensando-se nos processos psicológicos que ocorrem durante a prática motora, Huang 
et al (2014) trazem que potencializam-se as funções executivas dos processos cognitivos, além 
de desempenhar um papel regulador as emoções do indivíduo.
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Sabendo-se que a baixa autoestima é característica frequente nas crianças e adolescentes 
com TDAH, sendo assim inserir atividades físicas na rotina do sujeito torna-se essencial, uma 
vez que, segundo Daou e Pergher (2015), muitos estudos trazem que indivíduos que costumam 
praticar atividades físicas possuem uma melhor autoestima em comparação aos que não as 
fazem. 

Outro autor, McAuley (2001), conclui em sua pesquisa que a prática de 6 meses de 
atividade física, contribui para o desenvolvimento da autoestima, além de auxiliar a construção 
e consolidação do autoconceito e percepção de competência.

3 RESULTADOS

A partir da revisão das experiências encontradas acerca da união da atividade física 
à psicoterapia no trabalho com o TDAH, pode-se observar que existem convergências nos 
resultados, apontando para um possível consenso de quais seriam os benefícios na adoção desta 
prática. 

Além dos ganhos na área cognitiva, como concentração e aprendizagem, a melhora da 
autoestima aparece como resultado positivo em vários estudos. Best (2010) fala dos ganhos na 
adesão da prática física no tratamento do TDAH, como a melhora da autoestima, a orientação e 
planejamento de metas, o comportamento pró-social, a lealdade, a resolução de conflito e a auto 
eficácia. Daou e Pergher (2015), trazem que indivíduos que costumam praticar atividades físicas 
possuem uma melhor autoestima em comparação aos que não as fazem. Outro autor, McAuley 
(2001), conclui em sua pesquisa que a prática de 6 meses de atividade física, contribui para o 
desenvolvimento da autoestima, além de auxiliar a construção e consolidação do autoconceito 
e percepção de competência.

Muitos autores também trazem a melhora da desenvoltura social como aspecto positivo 
após a inclusão da atividade física na rotina da criança. Moreira et al (2013) em um estudo 
de caso, concluíram que sessões de intervenção psicomotora influenciavam em um melhor 
desenvolvimento motor, cognitivo e social. Outro estudo, de Poeta e Rosa Neto (2005), também 
com a inclusão da psicomotricidade na rotina de uma criança, trouxe como resultado a melhoria 
no desempenho escolar, no relacionamento interpessoal, na atenção e na concentração.

Pensando-se nos processos psicológicos que ocorrem durante a prática física, Huang et 
al (2014) trazem que potencializam-se as funções executivas dos processos cognitivos, além de 
desempenhar um papel regulador as emoções do indivíduo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Objetivou-se neste trabalho refletir sobre os estudos que versam sobre a utilização da 
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prática da atividade física em consonância à psicoterapia no tratamento do TDAH em crianças 
e adolescentes. 

Por se tratar de um assunto relativamente novo, existem poucas publicações nacionais 
sobre o assunto, fazendo com que o profissional que tem interesse em inserir a atividade física 
com intuito de complementar o tratamento do TDAH busque produções estrangeiras.

Percebeu-se que as pesquisas encontradas trazem resultados positivos, concluindo que a 
atividade física auxilia, por exemplo, na melhora da concentração, da autoestima e da interação 
social, principais prejuízos observados em crianças e adolescentes diagnosticados com TDAH.

A utilização de diferentes técnicas para tratar esse transtorno se faz necessária uma 
vez que o tratamento medicamentoso não é uma cura ao TDAH. Essa neuropatologia se faz 
complexa a medida que os seus sintomas geram diversos prejuízos relacionados a afetividade e 
sociabilidade do indivíduo.

Uma criança com TDAH não diagnosticada ou não tratada levará à sua vida adulta 
diversas dificuldades e comportamentos desajustados, o que pode culminar em outros problemas. 
Assim, justifica-se a necessidade de desenvolver técnicas alternativas de tratamento para este 
transtorno, sempre visando reduzir os danos dos sintomas e auxiliar a criança, a família, a 
escola e a sociedade em geral a lidar da melhor forma possível com esse adoecimento, dando 
possibilidades de desenvolvimento e relacionamento saudáveis.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL PARA 
ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA E DIREITO1

Michela da Rocha Iop2

Lauana Graziéli Forbici3 

RESUMO
O assunto da adolescência em conflito com a lei é debatido por diferentes esferas sociais e causa várias divergências 
entre a população, principalmente quando ocorre algum envolvimento de adolescentes em atos hediondos. O 
presente artigo tem como propósito apresentar a pesquisa de conclusão de curso cujo objetivo geral foi investigar 
as representações sociais em relação à redução da maioridade penal para acadêmicos da psicologia e do direito. O 
método utilizado nesse estudo foi a pesquisa qualitativa, de cunho exploratório-descritivo, tendo como instrumento 
para coleta de dados um roteiro de entrevista semiestruturada. O público-alvo do estudo foi acadêmicas da sexta 
fase dos cursos de Psicologia e Direito da Unidavi. A análise dos dados ocorreu a partir do uso dos núcleos de 
significação, aporte pautado na psicologia sócio-histórica. Os resultados mostram que as representações sociais 
das acadêmicas referentes ao tema são, de modo geral, de oposição à redução da maioridade penal, acreditando 
que esta não resolverá o problema da violência, além de trazer prejuízos aos adolescentes, os quais se encontram 
em período de desenvolvimento. Entende-se a necessidade de novos estudos e reflexões sobre este assunto, assim 
como a importância de a psicologia estar atenta a esta temática. 

Palavras-Chave: representações sociais. redução da maioridade penal. acadêmicos.

ABSTRACT 
The subject of adolescence in conflict with the law is debated by different social spheres and causes several 
divergences among the population, mainly when some involvement of adolescents occurs in heinous acts. The 
purpose of this article is to present the research of conclusion of course whose general objective was to investigate 
the social representations in relation to the reduction of the criminal majority for academics of psychology and law. 
The method used in this study was qualitative research, with an exploratory-descriptive character, having as a data 
collection instrument a semi-structured interview script. The target audience of the study were academics from the 
sixth phase of Unidavi’s Psychology and Law courses. The analysis of the data occurred from the use of nuclei of 
signification, a contribution ruled in socio-historical psychology. The results show that the social representations 
of the academics on the subject are, in general, of opposition to the reduction of the criminal majority, believing 
that this will not solve the problem of violence, besides causing damages to the adolescents, who are in period of 
development. It is understood the need for new studies and reflections on this subject, as well as the importance of 
psychology being attentive to this theme.

Keywords: social representations. reduction of the criminal age. academics.

1 Artigo resultante de trabalho de conclusão do curso de Psicologia, produzido no ano de 2017.
2 Mestre em Psicologia (UFSC). Professora do curso de Psicologia do Centro Universitário para o Desenvolvimento 
do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI).
3 Psicóloga. Egressa do curso de Psicologia do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
(UNIDAVI).
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1 INTRODUÇÃO

Apesar da Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) garantir no 
At. 228 que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis4, sendo aplicadas medidas 
diferenciadas conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, (BRASIL, 
2001), ainda existem muitas discussões em vários âmbitos da sociedade e na mídia sobre o tema 
da redução da maioridade penal.

O presente trabalho traz como objetivo apresentar as representações sociais de 
acadêmicos dos cursos de Psicologia e Direito acerca da redução da maioridade penal. Os 
sentidos e significados que os pesquisados possuem sobre o tema podem estar relacionados 
às suas vivências, ideias familiares, advindas da formação acadêmica em andamento, entre 
outras procedências. É importante compreender as concepções destes acadêmicos sobre este 
assunto, pois futuramente, em sua atuação profissional, estes poderão se deparar com assuntos 
relacionados à temática, além de ser um assunto contemporâneo e que requer posicionamentos 
das mais variadas classes profissionais.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

As representações sociais têm como função dar sentido e significado ao mundo 
(MOSCOVICI, 2009). Jodelet (2001) afirma que as representações sociais são formas de 
conhecimento elaboradas e compartilhadas socialmente, com a função de ajustar-se ao mundo, 
conhecimentos nos quais o indivíduo carrega seus valores e crenças e que se constroem de 
acordo com a realidade na qual está inserido. Desta forma, seu estudo possibilita acessar 
conhecimentos em relação à forma como as pessoas constroem sentidos e significados sobre as 
mais variadas temáticas. 

Deste modo, pode-se perceber que a teoria representações sociais é um vasto campo 
de estudo em psicologia social, possibilitando o estudo dos fenômenos e da forma que estes 
são construídos. Nesse sentido, possui um aparato teórico que permite a investigação do tema 
proposto na presente pesquisa.

4  Não podem ser responsabilizados por seus atos. 
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2.2. ADOLESCÊNCIA E A LEI

2.2.1 Adolescência

Papalia e Feldman (2013) percebem o desenvolvimento humano como hereditário e 
ambiental, considerando também o ambiente no qual o sujeito está inserido, onde os aprendizados 
se constroem através da experiência. Na visão de Ozella (2002), a adolescência é percebida 
como uma criação dada historicamente, sendo construída por fatores sociais presentes nas 
relações e os significados concebidos a estes eventos. Estes significados, presentes na cultura a 
qual o jovem está inserido, são difundidos através da linguagem presente nas relações.

Papalia e Feldman (2013) trazem aspectos do desenvolvimento físico presentes no início 
da puberdade, como alterações hormonais, amadurecimento sexual, o crescimento acelerado, 
o cérebro ainda em desenvolvimento, e outras características que mostram as mudanças 
fisiológicas presentes neste momento. Já em relação ao desenvolvimento psicossocial, as autoras 
descrevem que existem algumas características mais neste período como a formação identitária, 
que conforme Erickson (1968 apud Papalia; Feldman, 2013, p. 422) [grifo das autoras], “a 
principal tarefa da adolescência, [...] é confrontar a crise de identidade versus confusão de 
identidade, ou confusão de identidade versus confusão de papel, de modo a tornar-se um adulto 
singular com uma percepção coerente do self e com um papel valorizado na sociedade [...]”.

Na perspectiva sócio-histórica, conforme Aguiar, Bock e Ozella (2011) o homem é 
concebido como um ser historicamente construído, através do movimento, relações sociais, 
das culturas compartilhadas, etc. A adolescência, dentro desta perspectiva é entendida como 
uma construção social e não uma fase natural do desenvolvimento, pois, apesar de ocorrerem 
mudanças corporais, estas têm os seus significados atribuídos socialmente. Neste sentido, por 
não ser entendido como algo determinado “por natureza” os jovens adquirem referências que 
possibilitam a construção de sua identidade a partir da construção das significações sociais que 
se transformam em individuais (AGUIAR; BOCK; OZELLA, 2011).

Pode-se perceber que o período da adolescência é um momento crucial para a formação 
do indivíduo, momento em que a estruturação identitária se encontra mais aflorada (embora 
esteja sempre se edificando) e aonde o contexto e relações sociais são fundamentais para esta 
construção. 

2.2.2 Adolescentes em conflito com a lei 

A adolescência pode ser construída de formas muito difíceis, devido às desigualdades 
enfrentadas, situações de violência, dificuldades no acesso de políticas públicas e ao mercado de 
trabalho. Todos estes fatos influenciam na autoestima e na forma como ocorre o reconhecimento 
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social destes indivíduos (BRASIL, 2010).
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) caracteriza o ato infracional como 

comportamentos criminosos ou infrações, violações penais, sendo estas praticadas por menores 
de dezoito anos, que são considerados inimputáveis, não podendo ser aplicadas penalidades 
a estes, apenas medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas são variadas, desde 
advertência até internação, porém as medidas sempre levam em conta a capacidade do 
adolescente de realizá-la (BRASIL, 2001).

Silva e Gueresi (2003) descrevem que existem muitas desigualdades entre os adolescentes 
no Brasil, onde se percebe a diferença de renda entre este público de raças/cores diferentes; 
jovens de cor negra são mais pobres comparados aos de cor branca, além de se perceber um 
contingente de jovens entre 12 e 18 anos que não frequentam escolas e nem atuam no mercado 
de trabalho.

Em uma pesquisa sobre o perfil do adolescente em conflito com a lei que se encontra 
em privação de liberdade, apresentada no ano de 2015 em Brasília pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA, 2015), observa-se que em 2013, 95% destes jovens eram do sexo 
masculino e 60% estavam na faixa etária entre 16 e 18 anos de idade. Já alguns dados apresentados 
de adolescentes em situação de privação de liberdade em 2003, 60% eram negros, 66% eram de 
famílias com níveis extremos de pobreza, mais da metade não estavam frequentando a escola e 
49% não trabalhavam na época da infração praticada.

Ao analisar os principais delitos cometidos por estes adolescentes o IPEA (2015) concluiu 
que, nos últimos três anos antes da publicação da pesquisa, as infrações mais cometidas eram 
envolvimento com tráfico de drogas, roubo e furto. No ano de 2013, 40% dos adolescentes 
cumpriam penas por roubo, 2,4% por furto e 23,5% por tráfico de drogas. Já as infrações mais 
graves, como homicídio, correspondiam a 8,75%, por latrocínio 1,9%, lesão corporal 0,9% e o 
estupro 1,1%.

De acordo com os argumentos citados, percebe-se que o perfil predominante encontrado 
em adolescentes em conflito com a lei está o de jovens pobres, negros, desamparados pelos pais, 
sem níveis educacionais elevados e com muitas necessidades, as quais muitas vezes acabam 
sendo satisfeitas a partir de atos infracionais. 

2.2.3 Do Código de Menores à criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

O Decreto nº 17.943-a de 12 de outubro de 1927, denominado de Código de Menores 
trouxe a garantia de direitos a menores de 18 anos de idade que estejam em situação de 
abandono ou delinquência, por meio de criação de leis de assistência e proteção destinadas a 
estes (BRASIL, 1927).

Surge em 10 de outubro de 1979, a lei n. 6.697, o novo Código de Menores, que revogou 
o antigo, trazendo várias mudanças comparadas ao anterior, e tendo como principal preocupação 



Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 9 (n. 29), p.92-107, abr./jun. 2018

96

a assistência, proteção e vigilância de menores que se encontrem em situação irregular, sendo 
as medidas de preventivas aplicáveis a todos os menores de 18 anos independendo da situação 
(BRASIL, 1979).

Em 13 de julho 1990 a lei n°. 8.069, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), revogando a lei n. 6.697/79, o Código de Menores. O ECA garante proteção integral à 
criança e ao adolescente, diferenciando criança, período até os 12 anos de idade e adolescente 
período que inicia aos 12 e vai até os 18 anos de idade. A lei garante vários direitos, sendo 
os direitos fundamentais: à vida e à saúde; à liberdade, respeito e à dignidade; à convivência 
familiar e comunitária; à educação, cultura, esporte e ao lazer; à profissionalização e à proteção 
no trabalho. Além disso, garante que as formas de violência, negligência e discriminação não 
serão sofridas por crianças e adolescentes (BRASIL, 2001). Em relação ao adolescente que 
comete algum ato infracional, o ECA trouxe alguns conceitos diferenciados comparando-se 
com o Código de Menores, onde a nomenclatura de menor foi substituída por adolescente em 
conflito com a lei, assim como a nomenclatura infração penal foi substituída por ato infracional. 

Em relação as crianças e adolescentes que cometem atos infracionais, o ECA descreve 
as medidas (Art. 180) que deverão ser aplicadas após a apresentação do adolescente acusado de 
cometer ou estar envolvido em algum ato infracional (BRASIL, 2001).

Já em relação aos adolescentes em conflito com a lei, o documento ressalta que eles 
também têm seus direitos garantidos, como por exemplo, sem o flagrante do ato ou ordem 
de autoridade jurídica não ser privado de liberdade (Art. 106); comunicação imediata aos 
responsáveis e a autoridade jurídica após a apreensão do adolescente (Art. 107); podendo ficar 
retido por apenas 45 dias antes da sentença, sendo que está internação só poderá ocorrer com 
indícios da autoria e necessidade indispensável desta medida (Art. 108); o adolescente não 
poderá ser submetido à identificação compulsória, salvo em efeito de confrontação (Art. 109).

Pode-se perceber que a revogação do código de menores e a criação do ECA trouxeram 
inúmeros benefícios a criança e ao adolescente, sendo estes agora percebidos como seres 
de diretos, em desenvolvimento, os quais devem ser educados de forma adequada, mas que 
também devem ser responsabilizados pelos atos infracionais cometidos, devendo cumprir as 
medidas socioeducativas adequadas.

2.2.4 Discussões sobre a maioridade penal 

A Proposta de Emenda à Constituição que define a redução da maioridade penal 
dos 18 para os 16 anos é denominada PEC 171/93 (BERTOLDI ET AL., 2017). Este tema 
é considerado polêmico e divide opiniões na sociedade, conforme pode se notar através de 
informações apontadas na mídia. 

O UOL Noticias Cotidiano (2015) apresenta cinco motivos contra e cinco a favor da 
redução da maioridade, como presente o quadro 1:
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Quadro 1 – Motivos a favor e contra a redução da maioridade penal
A favor Contra 

 A mudança do artigo 228 da constituição de 1988 não 
seria inconstitucional, sendo que a sua aprovação não 
tiraria os direitos apenas iria impor novas regras

Fere a constituição ao mudar o artigo 228, aonde 
está claro que todos os menores de 18 anos são 
inimputáveis

A impunidade gera mais violência, eles continuam 
cometendo crimes pois não são punidos

A inserção destes jovens ao sistema prisional não iria 
contribuir para sua reinserção em sociedade. 

Proteção dos jovens pelo aliciamento do crime 
organizado como o tráfico de drogas

Esta pressão pela redução da maioridade está pautada 
em casos específicos, pois menos de 1% dos crimes no 
pais são praticados por adolescentes entre 16 e 18 anos

O Brasil precisa seguir exemplos como de outros 
países como o Estados Unidos, aonde uma criança de 
12 anos pode responder por seus atos igualmente aos 
adultos

Ao invés da redução deveriam ter mais investimentos 
em educação e políticas públicas para diminuir a 
vulnerabilidade destes ao crime

A maioria da população brasileira é a favor da redução 
da maioridade penal

A redução iria afetar em grande maioria os jovens 
negros pobres e moradores de áreas periféricas do 
brasil.

Fonte: UOL notícias Cotidiano (2015).

Após compreender posições sobre a redução da maioridade penal, é importante 
compreender também a posição da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e do CFP (Conselho 
Federal de Psicologia) em relação à temática, tendo em vista este estudo ter como público-
alvo estudantes dos cursos de Direito e Psicologia. Em notícia publicada no site da OAB 
(2015), afirma-se que a constituição fixa a maioridade penal a partir de 18 anos e não pode 
ser modificada, pelo fato de ser uma cláusula pétrea. Manifesta contrariedade à redução da 
maioridade penal, afirmando que o aumento da população carcerária trará como consequência 
a lotação destes espaços, não solucionando o problema da violência. A publicação ainda afirma 
que o que deve ser feito é a busca por meios de melhorar as condições de vida dos adolescentes, 
dando a eles acesso à escola, educação profissionalizante, esportes, entre outros, para que não 
sejam atraídos pelo tráfico, além de um sistema de intenção que possibilite a ressocialização. 

Já o CFP apresenta vários materiais explicitando sua posição contra a redução da 
maioridade penal, como por exemplo, no folder disponível no site do Conselho Federal de 
Psicologia (2015), denominado “a psicologia diz não a redução da maioridade penal”. De 
acordo com a cartilha, as crianças e adolescentes são seres em desenvolvimentos e necessitam 
de proteção, onde se deve atacar as causas da violência e não os indivíduos. Importa lembrar 
que esse público é responsabilizado por seus atos, conforme o ECA, havendo medidas 
socioeducativas estabelecidas aos que comentem atos infracionais. O Estado deve zelar pela 
proteção e promoção dos direitos, devendo cuidar da reinserção do infrator a sociedade, 
pois a redução da maioridade não soluciona o problema da criminalidade e a reversão dos 
comportamentos depende de ações educativas, profissionais e envolvimento familiar. 

Mesmo os órgãos representantes dos profissionais do Direito e da Psicologia se 
mostrando contrários à redução da maioridade penal, as informações acima, obtidas na mídia, 
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reforçam o quanto este tema é gerador de discussões e polêmicas na sociedade, devendo ser 
considerado como foco de reflexões e novos debates.

3 MÉTODO

Pesquisa qualitativa, de cunho exploratório-descritivo. Esta pesquisa se enquadra 
também nas modalidades descritiva e exploratória. O estudo descritivo, “[...] descreve, 
sistematicamente, fatos e características presentes em uma determinada população ou área de 
interesse” (GRESSLER, 2007, p.58). Conforme Oliveira (1998), este tipo de estudo possibilita 
uma análise das variáveis que interferem no aparecimento do fenômeno estudado. 

Destaca-se que essa etapa só foi atingida após o projeto ter sido aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. O público-alvo do estudo foram os acadêmicos da 
sexta fase dos cursos de Psicologia e Direito da Unidavi. O instrumento utilizado para a coleta 
de dados foi um roteiro de entrevista semiestruturada. A análise dos dados ocorreu com uso nos 
núcleos de significação, aporte pautado na psicologia sócio-histórica (AGUIAR; OZELLA, 
2006).

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

São apresentados os resultados obtidos a partir das entrevistas realizadas com as 16 
entrevistadas dos cursos de Direito e Psicologia (oito de cada curso), sendo que através deles 
busca-se compreender as representações sociais das acadêmicas sobre a redução da maioridade 
penal e a partir de quais referenciais foram construídas suas ideias sobre o tema. As entrevistadas 
são identificadas com nomes fictícios, para preservar a sua identidade.

A partir dos assuntos mais mencionados pelas entrevistadas, foram identificados cinco 
núcleos de significação descritos no quadro 2:

Quadro 2 – Núcleos de significação

NÚCLEOS SUBNÚCLEOS TEMAS

Importância da educação 

Educação como base: 
educar para prevenir Mudar a base, investir primeiramente na 

educação. 
Reeducação e 
ressocialização Deveria haver uma reeducação e 

ressocialização que realmente funcionasse.

Concepção sobre os infratores -- Ainda estão em desenvolvimento/ não tem 
uma ideia totalmente formada

Condições do sistema prisional -- Presídios lotados, o sistema não está 
funcionando.

Pontos de vista sobre a mídia -- Mostra apenas um lado.
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Ideias do senso comum -- Bandido bom é bandido morto, tem que 
reduzir a maioridade. 

Em algumas das falas apresentadas a seguir pode-se perceber alguns erros gramaticais, 
os quais serão mantidos para respeitar manter a fidedignidade das falas e expressão das 
entrevistadas. 

4.1 NÚCLEO 1 – A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO

As pesquisadas falaram muito sobre a importância da educação, tanto para a prevenção 
dos atos infracionais, como também sua importância depois que a criança ou adolescente está 
cumprindo alguma medida socioeducativa. Tal núcleo foi subdividido em dois subnúcleos: 
educar para prevenir e a reeducação e ressocialização. 

4.1.1 Educação como base: educar para prevenir

Neste subnúcleo são discutidas as ideias que as entrevistadas têm em relação à educação 
como prevenção de atos infracionais, da necessidade mais investimentos nesta área ao invés 
de investir em cadeias e da garantia dos direitos básicos que deveriam ser proporcionados as 
crianças e adolescentes. Segue abaixo fala de uma entrevistada:

 “[...] primeiro o estado ele teria que ter dado a oportunidade para esses adolescentes 
eles terem acesso a uma educação de qualidade, eles terem acesso a segurança, a cultura, a 
lazer, só que o estado ele nunca proporcionou nada disso para a maioria dessas crianças que 
cometem infração[...] Então além de não garantir ele quer punir essas crianças que muitas 
vezes não tiveram acesso a uma educação, a uma saúde de qualidade, a lazer, a cultura [...]” 
(Eduarda, psicologia) 

Dupret (2015) traz uma ideia que vai ao encontro com a ideia descrita por Eduarda, 
afirmando que as crianças ou adolescentes que cometem atos infracionais são julgados como 
delinquentes, mas que na verdade são provenientes de uma sociedade desigual. Não foram 
proporcionadas a essas crianças e adolescentes oportunidades de vida digna, como a saúde, 
lazer, educação, família, desta forma não tiveram a possibilidade de compreender alguns valores 
éticos e sociais significativos.

Neste subnúcleo pode-se perceber que tanto as ideias das estudantes de psicologia, 
como as ideias das estudantes de direito foram parecidas e se complementaram, pois em ambos 
os cursos as pesquisadas acreditam que a educação é a principal área a ser investida quando se 
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trata da prevenção de atos infracionais. 

4.1.2 Reeducação e ressocialização
Neste subnúcleo serão apresentadas as ideias das pesquisadas referente à reeducação e 

ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei. 

“[...] O que eu penso é que assim, se a gente já não consegue ter uma ressocialização 
desses que estão presos, como que a gente vai ter uma ressocialização de jovens assim, o 
por que... é na lei de Execuções Penais ela propõe tanto trabalho do  presidiários quanto à 
educação e a gente vê que tem alguns países que utilizam este método e a ressocialização 
depois que a pessoa, é, volta ao convívio social é muito grande, só que infelizmente no Brasil 
não acontece isso[...]” (Pamela, direito) 

Pamela fala referente ao sistema prisional, entendendo que este não consegue recuperar 
os presos e desta forma também não recuperaria os jovens. Alvim (2007) afirma que há a 
necessidade de mais humanidade nas instituições penitenciarias, que é preciso que realmente se 
consiga reinserir o preso. Este sai da prisão revoltado, muitas vezes mais ainda do que já entrou, 
e na maioria das vezes volta à criminalidade, 85%, colocando em prática os conhecimentos 
adquiridos dentro da penitenciaria. 

Observou-se que tanto nas falas das entrevistadas, como na literatura apresentada, a 
reeducação é vista como um passo fundamental para a ressocialização na sociedade, tanto dos 
jovens, como dos adultos que comentem algum tipo de crime ou ato infracional. Percebe-se 
também que tanto as acadêmicas de direito, como as de psicologia acreditam na educação 
e reeducação destes jovens como algo indispensável para que eles consigam ter uma visão 
diferente das que lhes foram proporcionadas até o momento e para que consigam realmente ser 
reinseridos na sociedade. 

4.2 NÚCLEO 2 – CONCEPÇÃO SOBRE OS INFRATORES 

Neste núcleo serão abordadas as concepções apontadas pelas entrevistadas no que 
se refere aos infratores diante da questão da redução da maioridade penal, no que tange a se 
mostrar outra visão, outro caminho, dar a eles a possibilidade de realmente serem reinseridos 
na sociedade.

“Ah, assim, eu sou contra, por é... por assim, assim é, por três motivos, primeiro 
porque o adolescente ainda tá em desenvolvimento, né? Então eu acho que, é realmente muito 
prejudicial prender ele [...]” (Nicoli, psicologia).
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Sobre a fase de desenvolvimento da adolescência, a qual as entrevistadas se referiram, 
Jensen e Nutt (2016) afirmam que os adolescentes têm dificuldades na tentativa de elaborar 
algumas experiências afetivas, pois a sua estrutura cerebral responsável por integrar estes tipos 
de informações emocionais com a memória ainda não está completamente desenvolvida. 

No Brasil, a partir da nova Constituição Federal, que vigora desde 1988, adotou-se uma 
doutrina de proteção integral, determinando a prioridade absoluta das crianças e adolescente 
por se tratarem de seres em desenvolvimento (ARANTES, 2005).

Percebeu-se que, entre as entrevistadas do curso de psicologia, mais da metade fez 
menções relacionadas ao fato de os adolescentes estarem em desenvolvimento ainda; já entre 
as entrevistadas do curso de direito, apenas três comentaram sobre o tema. Este dado pode estar 
relacionado ao fato do curso de psicologia enfatizar bastante as fases do desenvolvimento. 
Porém, uma estudante de psicologia se posiciona de forma contrária às suas colegas de curso, 
afirmando que:

“Porque eu acho que com 16 anos os adolescentes têm sim dimensão dos seus atos 
deles, ele tem consciência das atitudes deles, então da mesma forma que ele tem consciência 
ele também tem é, também tem que ter a responsabilidade pra, pra, pra responder pelos atos 
dele.” (Daiana, psicologia).

Já dentre as entrevadas do curso de direito, apenas uma manifestou-se totalmente a favor 
da redução da maioridade penal, afirmando que acredita que atualmente as crianças estão mais 
bem informadas, têm mais acesso às tecnologias e já não são mais tão ingênuas como há algum 
tempo atrás. Segue um trecho de sua fala: 

“[...] Mas o, atualmente, assim se fosse olhar isso, mais, em tempo mais antigos eu até 
concordaria, mas hoje eu vejo que as crianças elas, elas estão cada vez mais bem informadas, 
não é que tão bem informadas, mas, não é mais como antigamente, eu quando era criança eu 
era muito bobinha, eu era uma bobinha que não, não, ingênua que não entendia nada, hoje em 
dia tem tecnologia, estão no meio da adultos o tempo inteiro, o tempo todo no meio de adultos, 
uma crianças que as vezes cresce sem um pai ou sem uma mãe, ela já, assim, não todas, mas 
ela já tenta se encontrar no meio urbano ali [...] ” (Gabriela, direito). 

Em suma, nota-se que as concepções trazidas pelas pesquisadas, predominantemente, 
dizem respeito à questão desenvolvimental dos infratores, considerando o olhar a estes a partir 
da ótica da capacidade e preparos cognitivo e emocional para lidarem com suas decisões por 
cometer crimes. De modo geral, em ambos os cursos, predomina a ideia de que, aos 16 anos, 
os adolescentes ainda não estão devidamente amadurecidos, o que justifica a defesa, pelas 
entrevistadas, da não redução da maioridade penal. 
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4.3 NÚCLEO 3 – CONDIÇÕES DO SISTEMA PRISIONAL

Neste núcleo serão apresentadas as ideologias que as entrevistadas possuem sobre as 
condições do sistema penitenciário. Os temas que mais se repetiram foram principalmente a 
superlotação e o fato de o sistema não ser eficaz, não havendo uma ressocialização a qual seria 
a sua proposta para adolescentes infratores. 

“[...] não tá funcionando então, eu acho que prender mais gente não vai, não vai  
resolver, acho que se quisessem baixar a maioridade antes de fazer isso eles tinham que fazer 
toda uma  reforma no sistema prisional pra fazer algo que realmente funcione e... os presídios 
já são lotados já tem essa, não tem uma qualidade de vida e não tem porque melhorar estando 
ali, então acredito que por isso que não funciona.” (Carla, Psicologia)

Carla diz que dentro dos presídios não há uma qualidade de vida, sendo que Adorno 
(1991) traz uma fala que vai de encontro com as ideias da entrevistada, expondo sobre os 
dilemas e desafios do sistema penitenciário no Brasil, que além da superlotação, há também 
instalações sanitárias precárias, ausência de água, o que dificulta a higiene, restos de alimentos 
acumulados, auxiliam na proliferação de ratos e baratas, pouca iluminação, pouca ventilação, 
maus odores, alimentos de má qualidade, etc. A partir deste quadro apresentado, percebe-se que 
não há uma saúde coletiva razoável, apresentando-se epidemias de tuberculose e várias doenças 
sexualmente transmissíveis.

As das entrevistas também descreveram que o sistema prisional não está cumprindo o 
seu papel e Queiroz (2005) também afirma que os presídios não estão cumprindo o seu papel 
que, teoricamente, seria a ressocialização. 

Neste núcleo percebeu-se que a maioria das entrevistadas, tanto as do curso de 
psicologia, como as do curso de direito demostraram pensamentos parecidos relacionados às 
más condições do sistema penitenciário do Brasil, entendendo tal condição como um aspecto 
contrário à redução da maioridade penal.

4.4 NÚCLEO 4 – PONTOS DE VISTA SOBRE A MÍDIA 

Este item tem o intuito de investigar as ideias que as entrevistadas têm referentes à forma 
como a mídia aborda o tema da redução da maioridade penal. A maioria das entrevistadas, 
quando questionadas acerca do que pensam sobre a forma como a mídia apresenta está temática, 
expõem que esta acaba influenciando as pessoas a serem a favor da redução da maioridade 
penal. 

“É complicado a mídia, né porque eu acho que eles apresentam muito a visão deles 
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e muitas vezes me parece errado o jeito que eles colocam né porque às vezes eles pegam só 
opinião de uma pessoa, não pegam uma opinião talvez da pessoa que fez aquilo se puder ou de 
alguém diferente, é um lado só que eles apresentam, né?  [...] Eu acho isso que eles, é aí eles 
também incentivam, né as pessoas muitas coisas que eu vi sobre a redução da maioridade penal 
incentivando em prender que eles eram bandidos que não deviam anda na rua e não sei o quê. 
Eu acho que eles, é muito, não é pesquisado só informado ali de uma maneira muito superficial, 
sabe?” (Laura, psicologia). 

Laura disse que já viu algumas informações incentivando a redução da maioridade penal, 
as quais diziam que os jovens deveriam ser presos. Completando a ideia de Laura, Garrido et al. 
(2015, p. 60) descrevem que “[...] o grande alcance e a visibilidade dos meios de comunicação 
impressos e televisivos abordam, por vezes explicitamente, a ideia da redução da maioridade 
penal como modo de combater a criminalidade”.

Quando questionadas referentes ao que pensam sobre a forma como a mídia apresenta 
esta temática, quatro das dezesseis entrevistadas afirmaram que não tem muito acesso à mídia, 
ou que não se lembram no momento de terem visto algo em relação ao tema. Duas entrevistas 
acreditam que depende do tipo de mídia, existindo tanto as que mostram o lado contra, como 
também as que mostram o lado a favor da redução. E uma entrevistada disse ter visto mais 
informações contrárias à redução da maioridade penal. 

No geral, pode-se perceber que tanto as entrevistadas do curso de psicologia, como as do 
curso de direito tiveram ideias parecidas quando a este tema, apontando que a maioria entende 
que a mídia influencia a população a acreditar que a redução da maioridade penal amenizaria o 
problema da violência. 

4.5 NÚCLEO 5 – IDEIAS DO SENSO COMUM

Este núcleo tem o intuito de apontar algumas ideias do senso comum citadas pelas 
entrevistadas acerca do tema maioridade penal. Entende-se importante considerar tais ideias 
apontadas pelas pesquisadas no sentido de compreender a amplitude de visões sobre este assunto 
na sociedade, além de considerar se o contato com essas concepções também não possa vir a 
ter algum nível de interferência na construção das representações das acadêmicas deste estudo.

Em relação à opinião das pessoas com as quais elas mais convivem, a maioria afirmou 
que há os dois lados, acreditando que grande parte de seus conhecidos da faculdade é contra, 
mas que a maioria das outras pessoas com as quais convivem é a favor. Seguem algumas falas: 

“M: Na verdade os meus pais são a favor, mas talvez pelo que eles passaram, não tem, 
não pensam para frente, alguma coisa assim, não tem conhecimento do direto, as consequências 
que pode trazer na formação. 
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L: E as outras pessoas que convivem contigo?
M: Os que estudam comigo, os meus amigos são contra também. 
L: E tu acha que a faculdade ajuda...
M: A abrir mais, formar mais a opinião, tu ter mais a certeza, não é certeza assim, mas 

tu saber melhor (Mariana, direito). 

Trindade, Medeiros e Franco (2017) afirmam que a maioria dos brasileiros acredita que 
para a redução da criminalidade há a necessidade de um sistema mais punitivo. O site Datafolha 
(2015) realizou uma pesquisa referente à redução da maioridade penal, concluindo que, se 
houvesse consulta à população sobre está questão, 87% se posicionaria a favor, sendo que 74% 
dos que são favoráveis à redução defendem que está deveria valer para qualquer tipo de crime 
cometido. 

Seis entrevistadas se referiram que as pessoas falam que deveria ter pena de morte ou 
fizeram referência à frase “bandido bom é bandido morto”, mostrando que está ideia se mostra 
bem presente no senso comum. 

“Todos eles no caso que eu convivo minha mãe, minha avó, eles vão dizer que tinha que 
reduzir, eu até nem preciso pensar muito nisso, né? Porque também eles já são daquela idade, 
daquele pensamento antigo, né? Que né, a não tem que matar, ladrão tem que morrer e esse 
pensamento assim [...]” (Gabriela, direito).  

De acordo com uma pesquisa do CNI-IBOPE (2011) sobre segurança pública, 79% dos 
entrevistados acreditam que penas mais rigorosas reduzem a criminalidade, 46% da população 
defende a pena de morte, sendo 31% totalmente a favor e 15% parcialmente a favor, outros 46% 
são contrários, 34% totalmente, 12% parcialmente. Percebe-se que a população se encontra 
dividida em relação a está temática. 

Neste núcleo pôde-se perceber que a maioria dos discursos de senso comum citados pelas 
entrevistadas vai ao acordo da redução da maioridade penal como solução para a criminalidade. 
Pode-se verificar que estas ideias favoráveis à redução da maioridade não são compartilhadas 
entre a maioria dos estudantes dos cursos, mostrando que apesar de os cursos nem sempre 
falarem diretamente sobre o assunto da redução da maioridade penal, provocam reflexões, 
fazendo com que a maioria dos estudantes discorde das ideias do senso comum. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebeu-se que a maioria das entrevistadas não tem muitos conhecimentos referentes a 
proposta da maioridade penal em si, os conhecimentos que elas têm sobre o assunto são mais o 
que ouvem falar, mas sobre a proposta elas não tiveram acesso.  
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A partir dos dados apresentados, pode-se compreender que, de modo geral, as 
representações sociais dos acadêmicos dos cursos de direito e psicologia entrevistados 
levam a ideias contra a redução da maioridade penal, acreditando que não irá resolver o 
problema da criminalidade, assim como não irá trazer nenhum tipo de benefícios aos jovens, os 
quais terão seu processo de desenvolvimento afetado pelas más condições do sistema prisional. 

Entende-se que, apesar de serem dois cursos diferentes, as ideias referentes à redução da 
maioridade penal são semelhantes. Apesar de cada acadêmica ter as suas próprias construções 
sociais sobre o tema, percebe-se que em ambos os cursos, mesmo nem sempre se falando 
diretamente sobre o assunto, trazem temas que propõem reflexões sobre esta questão, pois se 
acaba refletindo sobre a realidade. 

Considerando os resultados da pesquisa, reconhece-se a necessidade de se abordar mais 
o tema da redução da maioridade penal em ambos os cursos, pois as entrevistadas sinalizam 
terem apenas conhecimentos superficiais sobre a proposta, sabendo apenas que querem diminuir, 
mas sem muitos argumentos claros e aprofundados. Assim como também há a necessidade de 
se debater este tema na sociedade em geral, visto que a maioria das entrevistadas mencionou 
que as pessoas, no geral, tendem a ser favorável à redução por não conhecerem a realidade, não 
saberem o que realmente iria acontecer. 

Sugere-se a possibilidade de ampliação de trabalhos com profissionais já formados a 
fim de conhecer a visão destes também sobre o tema da redução da maioridade penal. Além 
disso, embora não tenha sido o objetivo deste trabalho, considera-se que intervenções possam 
ser efetuadas no intuito de problematizar este tema tanto na universidade, como na sociedade 
em geral. 
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