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Expediente 

 

 A Revista Ciências da FAP (ISSN 2674-6158) de 

periodicidade anual é uma publicação eletrônica da Faculdade da 

Alta Paulista, ligada à graduação. Sua missão é veicular, divulgar e 

promover a produção científica de áreas do conhecimento 

multidisciplinares de professores e alunos. Ela está organizada por 

área do conhecimento dos cursos. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A prática da pesquisa possibilita a articulação do trabalho 

acadêmico com diversos setores da sociedade. Permite também a 

produção de conhecimento na interface instituição-comunidade de 

forma participativa que favorece o diálogo entre categorias, para 

criar e recriar conhecimentos capazes de possibilitar 

transformações sociais. 

A Faculdade da Alta Paulista lança a Revista Ciências da 

FAP, na modalidade digital, com publicação anual, para veicular os 

conhecimentos das áreas dos cursos oferecidos, promover a 

pesquisa e a iniciação científica. 

Em sua primeira edição, os textos abordam questões 

relacionadas às áreas: administração, biomedicina, direito, 

fisioterapia, língua portuguesa e psicologia. Os artigos foram 

escritos por professores e alunos. Estão dispostos por área e em 

ordem alfabética do título. Os trabalhos publicados são de 

graduação. 

A investigação científica desenvolve o espírito crítico, o 

aprendizado do método científico e prepara o profissional, quando 

abordada na graduação sob a forma de iniciação científica. A 

Revista Ciências da FAP contribui para a divulgação desses 

trabalhos e das produções científicas dos docentes da IES. 
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ECONOMIA COLABORATIVA: A NOVA TENDÊNCIA PARA EMPREENDER 

E AJUDAR NO CRESCIMENTO ECONÔMICO. 

Amanda Reis Pereira (Bacharel em Administração pela Faculdade da Alta 
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Sônia Regina De Grande Petrillo Obregon (Docente do Curso de 
Administração da FAP; Docente do Curso de Direito da FADAP, Mestre). 

 
 

RESUMO 
 
O estudo foi realizado para mostrar uma nova realidade empresarial, nova 
tendência que está moldando a visão dos negócios. É esclarecido o que é a 
economia colaborativa, para que é utilizada e quem a utiliza. Traz seus 
benefícios e malefícios, tanto para o consumidor como para as empresas, bem 
como aponta ser ela uma economia sustentável ao combater os desperdícios 
de recursos nas empresas – sejam eles de tempo, dinheiro, ou de matéria 
prima; e como afeta nossa economia. Essa ideia está se tornando uma 
tendência no mercado de empreendimentos, com grande valor para o 
crescimento econômico. Exemplos de empresas que já adotam esse modelo 
no Brasil e no mundo são apontados. 
 
Palavras-Chave: Empresa; Empreendedorismo; Economia Colaborativa; 
Economia Compartilhada. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

No cenário atual, o mundo capitalista que acumula produtos, 

encontram-se uma constante escassez de recursos e altas taxas de 

desemprego. Saídas para nos livrar desse cenário e a busca por alternativas 

de soluções desses problemas é que nos levaram a essa pesquisa, tema que 

está proporcionando mudanças na forma de pensar em consumo, 

empreendedorismo e responsabilidade ambiental. 

Através de uma pesquisa bibliográfica constata-se que a economia 

colaborativa ganha destaque por trazer conceitos novos para consumir e 

empreender. Aborda-se a maneira como esse modelo está conquistando 

espaço no mercado, e a utilização para tal da ferramenta da tecnologia, de uma 
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forma saudável. As pessoas oferecem umas para as outras, serviços e 

produtos. Retrata-se como essa tendência está afetando a economia atual, e 

como pode ajudar no crescimento do empreendedorismo. 

Trata-se de um tema com muitas discussões, pois é um assunto que 

interessa a economia de novos empreendimentos, e as novas tendências de 

economia para com o consumidor. Visa o uso da tecnologia, e a inovação de 

ideias em varias plataformas globais, não se tratando apenas de uma categoria 

de negócio, mas sim englobando todas as categorias sociais. 

 

2. EMPREENDEDORISMO 

Empreender nada mais é do que o ato de criar oportunidades em 

situações de caos e turbulência, inovando ideias em negócios já existentes ou 

criando novos negócios, de maneira que se obtenham os melhores resultados 

em qualquer tipo de situação. Com isso, o empreendedor deve procurar 

diferentes informações, a fim de adquirir conhecimentos sobre diversos 

assuntos, pois quanto mais conhecimento e mais preparado estiver, terá 

condições de explorar novos recursos e criar novas técnicas. 

Empreendedor pode ser conceituado de diversas maneiras. Um dos 

conceitos mais completos e antigos é dado pela teoria de SCHUMPETER 

Joseph, 1949:1 

O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente 
pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas 
formas de organização ou pela exploração de novos recursos e 
materiais. 
 

Empreendedorismo é o processo que envolve o ato de empreender 

com a atividade executada pelo empreendedor. Tal processo ocorre por 

diversos fatores: a) externos – como fatores ambientais e sociais; b) internos – 

vocações pessoais, ou até mesmo por acaso. 

Para que se inicie o processo é necessário um fato gerador, 

possibilitando o começo de um novo negócio. A inovação e o networking (rede 

                                                           
1
 DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: Transformando Ideias Em Negócios. Rio de Janeiro: 

Editora Campus Ltda, 2001, p. 37 
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de relacionamento) são fundamentais para que se dê continuidade a esse 

processo. 

 

O empreendedorismo tem uma influência positiva no crescimento 

econômico, ajudando na criação de novos mercados, usando como estratégia 

a sustentabilidade e economia de recursos, para diminuir gastos de qualquer 

segmento de empresa, facilitando o seu crescimento. 

Atividades de empreender são vistas em empresas e na sociedade. 

Estas apresentam ações de vender, trocar e compartilhar recursos entre si. 

Cria-se daí um mercado de relacionamento sobre algum tipo de atividade, o 

qual será capaz de dar origem a um capital, com a finalidade de renovar 

recursos ao gerar um comércio sustentável. 

 
3. ECONOMIA COLABORATIVA OU COMPARTILHADA 

 

9.1 CONCEITO 

 

A economia colaborativa surge por volta de meados do ano de 2008,2 

em decorrência da grave crise mundial e aumento do aquecimento global no 

planeta. Surge um novo modelo de economia, com o intuito de inovar a gestão 

dos negócios. Trata-se de um tema novo para nosso sistema econômico, 

porém se baseia em algumas definições e exemplos já existentes, trazendo 

mudanças em novas formas de consumir, financiar, vender e produzir. 

Economia colaborativa consiste em compartilhar serviços ou produtos 

de uma maneira mais sustentável e satisfatória, para os desejos e 

necessidades do consumidor, de forma que economize tempo e dinheiro, 

fazendo com que se tenham mais aproximações com as pessoas, tornando-as 

parte de um sistema ativo. 

Sua principal ferramenta são as plataformas digitais, que são os meios 

utilizados para ofertar a venda de produtos e ou a troca deles, fazendo com 

que se agreguem valores de conhecimentos e interação. 

                                                           
2
 Disponível em < http://consumocolaborativo.cc/entendendo-o-conceito-o-que-e-economia-

compartilhada/ > Acesso em 18 de setembro de 2016 
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É um sistema socioeconômico, buscando compartilhar bens, serviços e 

ideias, visando criar oportunidades de negócios para todos, enfatizando 

compartilhar, e não acumular. Por exemplo3: 

 

O carro fica cerca de 22 horas por dia parado na garagem e é 
utilizado basicamente para ir e vir do trabalho. O apartamento tem um 
quarto vazio, usado apenas para guardar objetos que não fazem 
parte do dia a dia: uma furadeira, ferramentas, violão, prancha de 
surfe, patins, vestidos de festa e equipamentos de fotografia. Se você 
não se encaixa nesse cenário, com certeza conhece um monte de 
gente que vive assim. Mas aí vai a pergunta: faz sentido deixar tudo 
isso juntando pó? [...] Na economia colaborativa, você pode alugar 
uma bike para passear, conseguir um vestido de uma grife 
chiquérrima para ir a um casamento, emprestar uma batedeira para 
fazer o bolo do seu aniversário e até arranjar alguém que fique com o 
seu cachorro enquanto você viaja. Nessa nova proposta, o acesso é 
mais importante que a posse e todo mundo pode ser fornecedor e 
consumidor ao mesmo tempo, garantindo uma autonomia financeira 
maior e descentralizando o fluxo entre clientes e empresas. 

 

Com esse modelo econômico as empresas diminuem custo com o que 

está ocioso e com os estoques, evitando o acúmulo de produtos que não 

tenham uma movimentação tão grande. Já existem empresas que se 

adaptaram a essa nova forma de economia, porém ainda existem empresas 

mais tradicionais que estão buscando formas de se adaptar. 

A economia colaborativa enfatiza o acesso a todos, sejam essas, 

empresas, ou pessoas físicas. Evita o desperdício e aumenta o conhecimento e 

interesse das pessoas por negócios e um bom relacionamento, melhorando o 

planeta e a sociedade como um todo. 

 

3.2 TIPOS DE SISTEMAS COLABORATIVOS 

 
A economia colaborativa tem como característica três tipos de 

sistemas4 que facilitam sua definição, e aspectos que ela atua, são esses: 

                                                           
3
 Disponível em < http://www.hypeness.com.br/2015/05/economia-colaborativa-como-o-senso-de-

comunidade/ > Acesso em 20 de setembro de 2016 
 
4
 Disponível em < http://aprendainvestimentos.com/economia-colaborativa-nova-tendencia-mundial/ > 

Acesso em 20 de setembro de 2016 
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 Mercados de redistribuição – baseia-se no conceito de troca de 

produtos entre duas pessoas, onde um produto sai de um lugar 

para outro, e vice versa, deslocando-se de onde estão para 

outro lugar que serão mais úteis. Há a necessidade de serem 

produtos seminovos, com capacidade de proporcionar 

reutilizações e consequentes distribuições, ainda que para isso 

seja preciso fazer reciclagens ou reparações. Como, por 

exemplo, troca de vestidos de festas; sapatos; bolsas, etc. 

 

 Lifestyles colaborativos – é compartilhamento de conhecimentos 

e de habilidades. É uma valorização dos conhecimentos e das 

habilidades das pessoas, que serão úteis umas para com as 

outras, a fim de agregarem necessidades próprias. Como 

exemplo, cita-se a troca que se faz entre pessoas de 

nacionalidades diferentes, a fim de que uma aprenda a língua da 

outra sem nenhum custo. 

 

 Sistemas de produção e serviços – Tem como princípio o 

benefício do produto e não o produto em sim, ou seja, é quando 

se paga pelo benefício do produto num determinado momento, 

por exemplo, um DVD, não se precisa do físico do DVD, e sim 

do filme que está nele, como acontece com a Netfix, outro 

exemplo, é alugar uma furadeira para se utilizar num 

determinado momento e depois devolver. 

 

Os sistemas colaborativos auxiliam na divisão dos segmentos da 

economia colaborativa, visando mostrar como cada sistema atua nesse novo 

modelo, facilitando o discernimento de sua estrutura. 
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3.3 COMO A ECONOMIA COLABORATIVA AFETA NOSSA ECONOMIA 
 

 
As empresas tradicionais, dentro da economia, tem como base o 

capitalismo, ou seja, a acumulação de bens. Nesse pensamento faz com que o 

consumidor queira cada vez mais adquirir um produto. Logo, a economia gira, 

nesta ideia, em torno de compras incessantes, por produtos que as indústrias 

nos despertam o desejo da necessidade em adquiri-los, impactando também 

no desperdício de recursos e custos. 

Devido a essa tradição, a entrada da economia colaborativa no 

mercado sofre conflitos com a economia tradicional das empresas, pois seu 

conceito central é a não acumulação. Essa nova mentalidade econômica está 

forçando as empresas tradicionais a se adaptarem a esse novo formato. 

Em razão da crise econômica e ambiental que vivemos hoje, essa ideia 

vem se tornando cada vez mais forte, pois com taxas altas de desemprego, as 

pessoas estão à procura de novas soluções para conseguir viver nesse cenário 

de consumismo. Desta forma, utilizam oportunidades de empreender e ajudar 

na sustentabilidade. 

A economia colaborativa ainda sofre muitos desafios, por ser um 

conceito novo. É normal a insegurança para se investir nessa novidade. A 

economia colaborativa precisa encontrar normas claras de atuação, para 

despertar a confiança da sociedade e das empresas. 

Este novo modelo veio para ficar e cada vez mais se desenvolver em 

prol do meio ambiente, dos consumidores e dos custos das empresas, ao 

tentar de alguma maneira ajudar a combater o cenário que vivemos hoje. 

Alguns apontamentos são citados sobre os benefícios e malefícios da 

economia colaborativa: 

a) Benefícios: 

a.1) em relação ao consumidor – 1) diminui os custos dos produtos ou 

dos serviços, ampliando o relacionamento das pessoas, de maneira eficaz, 

com a diminuição de gastos e consequentemente aumento da renda individual; 

2) reduz a escassez de recursos, pois permite a utilização de produtos já 

existentes e produzidos; 
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a. 2) em relação às empresas – 1) ajuda a compartilhar ambientes de 

trabalho, com a utilização de lugares vagos para outras empresas, ou até 

mesmo a utilização dos mesmos espaços em horas diversas por várias 

empresas, mediante o pagamento de aluguéis mais módicos. Com isso as 

empresas dividem os custos; 2) agrupam-se pessoas com conhecimentos 

específicos, proporcionando maior facilidade de criação de novos produtos ou 

ideias, com isto tem-se uma economia de tempo e uma realização de múltiplas 

tarefas;  

b) Malefícios: 

Como todo novo conceito, a economia colaborativa está se adaptando 

ao mercado, a fim de se alinhar com as necessidades da sociedade. Falhas 

ainda existem sobre os serviços ofertados, como a falta de privacidade ou o 

mal uso de produtos em determinados casos, pois não se tem ainda um 

normativo de regras para o uso dessa economia.  

 
 

4. EMPREENDEDORISMO NA ERA DA ECONOMIA COLABORATIVA  

 

O empreendedorismo e a economia colaborativa tem em comum fazer 

parte de um ambiente de inovação. Sendo assim, o ato de empreender se 

tornar mais ativo e perceptível neste modelo, despertando nas pessoas o lado 

de criar negócios sem dispor de dinheiro, tendo em vista que esse modelo 

baseia-se, conforme anteriormente citado, numa troca de bens ou serviços. 

Esse novo conceito está atraindo principalmente novas empresas, que 

já estão aderindo à economia colaborativa como uma grande estratégia para os 

negócios. Faz com que se aumente o compromisso com a responsabilidade 

ambiental.  

Esse novo jeito de empreender está sendo muito usado, e já se tem a 

percepção da mudança nos negócios e nos lugares que o aderem, com 

resultados positivos também ao meio ambiente. 
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Segundo a matéria do site Diário do Comércio, escrita pela autora 

Mariana Missiaggia5, existem pessoas criando oportunidades e crescendo em 

seus negócios, citam-se exemplos de casos que deram certo, como: Em São 

Paulo um empresário, da área de lavanderias, importa lavadoras e secadoras 

da marca Speed Queen, produzidas nos Estados Unidos, para sua utilização. 

Sua ideia deu certo, tanto é que hoje possui várias lavanderias utilizando essa 

mesma marca. Outras pessoas viram que a máquina era boa e começaram a 

comprar também no exterior, fato que levou a empresa fornecedora de tais 

máquinas a abrir um escritório em São Paulo. Outro caso também interessante 

é de um homem que fez uma análise da falta de lavanderia nos apartamentos 

em condomínios, e viu uma grande oportunidade em criar Smartlav (lavanderia 

compartilhada) nesses condomínios. O pagamento é de acordo com a 

utilização do serviço, sendo contratada pelo administrador do condomínio, essa 

ideia gerou um ganho grande para os moradores e para a economia de água, 

segundo a matéria se obteve os seguintes resultados: 

 

Uma lavadora residencial com capacidade para cinco quilos de 
roupas gasta entre 120 e 130 litros de água por ciclo enquanto a 
industrial para 10 quilos gasta 70 litros para o mesmo processo. 
Em um edifício com 100 apartamentos, se cada morador realizar 
apenas dois ciclos de lavagem por semana, o prédio economizará 
480 mil litros de água por ano. Atendendo a cerca de 60 condomínios 
na capital paulista, além de trabalhar com outras cidades de São 
Paulo e do País, a Smartlav trabalha com o sistema de venda, 
aluguel e pay per use. 
Para venda, os conjuntos (lava e seca) partem de R$ 11 mil até R$17 
mil – a recomendação é de um conjunto a cada 50 apartamentos. No 
aluguel, o equipamento pode custar entre R$ 700 e R$ 1100 
(mensal). 

6
  

 

                                                           
5
 Disponível em < 

http://www.dcomercio.com.br/categoria/sustentabilidade/economia_colaborativa_muda_acao_de_em
preendedores > Acesso em 21 de setembro de 2016 
6
 Disponível em < 

http://www.dcomercio.com.br/categoria/sustentabilidade/economia_colaborativa_muda_acao_de_em
preendedores > Acesso em 21 de setembro de 2016 
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A economia colaborativa, cada vez mais forte no mercado, cria 

diversos setores de serviços. Observam-se alguns setores de serviços 

compartilhados, que estão entrando no mercado, sendo eles7: 

 

 CouchSurfing – é um site que proporciona às 

pessoas que gostam de viajar pelo mundo, conhecidos como 

“mochileiros” a se conectarem para que não paguem pela 

estadia, de uma forma muito simples. Existem pessoas que se 

aventuram para conhecer culturas diferentes, e também existem 

aquelas que gostam de receber pessoas com culturas diferentes 

em sua casa, dessa forma o site tem uma plataforma ampla de 

vários perfis de pessoas, facilitando assim o contato entre elas. 

O site permite explorar o mundo, sem gastar muito com isso, e 

ainda cria relacionamentos com diferentes povos. No site se 

encontram experiências de pessoas que usaram o 

CouchSurfing, garantindo ter dado certo, ajudando mais pessoas 

a se conectarem com essa plataforma. O site possui certificados 

de seguranças para dar mais segurança às pessoas que o 

usam. Retiramos do site CouchSurfing uma experiência que deu 

certo:8 

 

Quando eu estava viajando sozinho em toda a Europa neste verão, 
eu usei Couchsurfing para conhecer novas pessoas. Zack estava no 
evento semanal Couchsurfing em Barcelona e eu me sinto tão 
sortuda por tê-lo encontrado! Em nossas conversas sobre a vida, ele 
me mostrou a melhor loja para pegar um autêntico milk-shake 
batido. Depois de apenas alguns dias curtidos na cidade, eu senti 
como se o conhecia há anos. 

 

 TaskRabbit – se trata de aplicativo e websites 

que tem a função de localizar e conectar pessoas da vizinhança 

disponíveis para se ajudarem entre si, a fim de realizar serviços 

que estejam precisando no momento. Faz com que se  
                                                           
7
 Disponível em < http://wikihaus.com.br/blog/o-setor-de-servicos-dentro-da-economia-colaborativa/ > 

Acesso em 25 de setembro de 2016 
8
 Disponível em < https://www.couchsurfing.com/ > Acesso em 25 de setembro de 2016 
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 economize dinheiro, pois se tem uma troca de 

interesses e habilidades. No Brasil já existe esse formato de 

aplicativos que tem os nomes de FaZoQuê, GetNinjas e 

a Servz que expressam a mesma finalidade. O uso desses 

websites e aplicativos são de fácil acesso, com instruções e 

tipos de serviços que se quer contratar. Várias propostas 

aparecem na tela, e o interessado faz a escolha na que lhe for 

melhor, posteriormente finaliza a atividade, depois é só aguardar 

o retorno do profissional que foi escolhido. Auxilia também os 

profissionais que querem divulgar seus serviços, criando perfis 

para serem contratados. 

 

 EatWith – é uma plataforma online onde 

pessoas que cozinhem bem conectam-se com pessoas que 

gostam da gastronomia e de experimentar diferentes comidas. 

Os pratos são definidos por quem cozinha e são testados 

rigorosamente por um dos representantes da plataforma. Quem 

quer comer, também tem que efetuar um cadastro no site.  A 

forma de pagamento é feita com cartão de crédito ou débito no 

site,  baseando-se no tipo de cardápio que foi escolhido, pois na 

plataforma estão descritas as informações das horas que as 

refeições são servidas, qual será o cardápio e o seu valor. 

Segundo o site da Época SP9 no Brasil podemos encontrar treze 

anfitriões que fazem refeições em diferentes regiões, sete em 

São Paulo, cinco no Rio de Janeiro e um em Ribeirão Preto. 

Essa novidade tem muito mais para crescer, pois existem mais 

pedidos de adesão a essa plataforma. 

 

 Wairon – é um serviço exclusivo para lavar 

roupas e passar, tem como ferramenta um site onde se faz  

                                                           
9
 Disponível em < http://epoca.globo.com/regional/sp/morar/noticia/2013/09/bo-site-eatwith-conecta-

quem-curte-cozinharb-quem-gosta-de-gastronomia.html > Acesso em 25 de setembro de 2016 

http://www.fazoque.com/public/
https://www.getninjas.com.br/
http://www.servz.com.br/
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cadastros para quem deseja o serviço e para quem faz o 

serviço. A ideia tem como finalidade ajudar quem não tem tempo 

para fazer tais serviços, e economizar com lavanderias. 

Conectam-se as pessoas através de cadastros no site, e 

informam os desejos e necessidades, a fim de encontrar uma 

pessoa que queira o serviço. Não é um benefício somente para 

quem paga pelo serviço, mas também para quem pratica o 

serviço, fazendo com que se ganhe um dinheiro extra sem 

precisar sair de casa.  

 

 Shippify – se trata de um aplicativo e site onde 

tem a disponibilidade de reunir diversas pessoas que tenham um 

veículo e que queiram fazer parte de um serviço de entrega, 

ganhando comissões com as entregas feitas, tornando mais 

rápido a chegada dos pedidos das pessoas. As entregas são 

distribuídas conforme a localização facilitando o deslocamento e 

a eficiência. O cadastro de quem quer ser entregador é rigoroso, 

por meio da conferência dos documentos. O pagamento é de 

80% do frete e é feito quinzenalmente referente aos históricos 

de tarefas que são relatados no aplicativo. É um serviço novo, 

com várias cidades ainda em sistema de teste, porém já existem 

cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro que 

utilizam essa forma de entrega compartilhada. 

 

 Bynd – é um serviço que tem como finalidade 

reduzir o impacto da poluição dos carros e o tempo que as 

pessoas ficam no trânsito. Sendo um aplicativo de 

compartilhamento de carona para o trabalho, ajudando a 

encontrar colegas mais próximos que estão indo para o mesmo 

destino. Algumas empresas já adotam esse tipo de serviço para 

seus colaboradores, adicionando todos em uma rede 
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colaborativa do aplicativo, gerando economia com vale 

transporte nas empresas e melhorando o relacionamento dos 

colaboradores. 

 

 TimeReplublik – é uma rede de 

compartilhamento de tempo e habilidades, tem como 

fundamento a troca de habilidades. Com isso pode-se adquirir 

conhecimentos sem pagar nada por isso. O cadastro é feito pelo 

site, onde se encontram as necessidades e habilidades das 

pessoas, enquadrando assim os perfis que combinem com as 

necessidades e habilidades. No Brasil a ideia está se 

desenvolvendo através do Bliive, podemos encontrar pessoas 

para compartilhar habilidades e conhecimentos. Essa novidade 

faz com quem se tenha a percepção do valor de cada um e de 

como faz a diferença, quando se compartilha em vez de guardar. 

 

 DogHero – São prestações de serviços de 

hospedagem para animais. Existem várias plataformas para 

quem gosta de animais, e se interessa em cuidar 

temporariamente de algum. O cadastro é realizado pelo site. São 

realizadas pesquisas com os anfitriões e as informações são de 

acesso aos visitantes que pretendem adquirir o serviço. O 

pagamento é realizado online, de acordo com o tipo do serviço e 

o preço que está sendo comprado pelo anfitrião. Esse tipo de 

ideia tem ajudado muito as pessoas que precisam viajar e não 

gostam de deixar seus animais em pets shops, com o benefício 

de receber informações diariamente de como está sendo a 

hospedagem. Os animais também ganham com isso, pois ficam 

livres, sentindo-se em casa. No Brasil já contamos com esse tipo 

de prestação de serviço, em sites como DogHero e PetRoomie. 

  

https://www.doghero.com.br/
http://www.petroomie.com.br/
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 Coworking – São conjuntos de empresas que 

compartilham espaços físicos e recursos de escritórios. 

Diminuindo custo de aluguéis e/ou de secretárias, pois é um 

ambiente compartilhado por vários empreendedores ou 

autônomos. Tem a característica de atrair empresas de pequeno 

e médio porte, devido à economia de custos de manutenção. 

Cria-se um lugar de diversas oportunidades e negócios. Esse 

modelo estabelece um relacionamento para a criação de novas 

ideias e projetos entre as empresas. Em São Paulo existem 

espalhados diversos espaços de Coworkings. 

Foram retratados alguns dos setores onde a economia colaborativa 

está atuando, todos com as mesmas semelhanças, voltada para a tecnologia e 

usando como ferramentas de comunicação os aplicativos e sites. Por se tratar 

de um conceito novo, os serviços irão se desenvolver cada vez mais, para 

esclarecer as dúvidas e medos de se contratar esses serviços, pois esse novo 

modelo de economia só está começando e já está ajudando várias empresas e 

pessoas a saírem da crise que vivemos, portanto é uma novidade que surgiu 

para ajudar no desenvolvimento sustentável, social e empresarial. 

 

5. PRODUÇÃO E FINANCIAMENTO COLABORATIVO 

 

A produção colaborativa tem o intuído de promover atividades, que são 

realizadas por plataformas digitais ou grupos, a fim de solucionar problemas e 

debater sobre novos conceitos. Dessa forma se facilita a criação de um novo 

produto ou solução de algum problema. 

Ao usar esta produção colaborativa nas empresas, pode-se notar a sua 

atuação em áreas como: marketing e vendas, TI (tecnologia da informação), 

desenvolvimento e produção, fazendo com que se agreguem informações e 

ideias para elaboração de projetos. 

A necessidade de inovação das empresas faz esse conceito ser usado 

como estratégia para se destacar no mercado, pois aderem diversos 
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conhecimentos, estabelecendo uma proximidade com os desejos do 

consumidor. Cita-se um exemplo de produção colaborativa: 10 

 
O projeto Fiat Mio foi criado com o objetivo de desenvolver um carro 
por meio de um processo aberto e utilizar os consumidores como 
participantes ativos. O processo de desenvolvimento do FCCIII 
apresenta a colaboração dos consumidores com maior intensidade 
nas fases de geração de ideias e lançamento do produto. Além dos 
consumidores, contudo, a empresa utilizou outras fontes externas de 
conhecimento para o desenvolvimento desse carro, por meio de 
diferentes tipos de relação. 
 

O financiamento colaborativo é uma forma de se investir, emprestar ou 

financiar projetos que não tenham recursos suficientes para se desenvolverem 

no mercado. A contribuição é feita através de divulgações da ideia em redes 

sociais, plataformas virtuais, com propósito de pessoas contribuírem com o 

projeto ou negócio. 

Existem vários sites que praticam esse financiamento colaborativo, 

conectando quem tem dinheiro e quer investir e quem precisa de investimento. 

Deve ser estipulada uma meta para ser arrecadada. Se o projeto não consegue 

a arrecadação do valor mínimo, o dinheiro volta para quem investiu.  O retorno 

é feito em prêmios para quem ajudou a investir, tendo o intuito de beneficiar a 

sociedade com o desenvolvimento de alguns projetos. 

Em uma matéria do SEBRAE11 com Diego Reeberg (empreendedor e 

fundador da Catarse.me, primeira plataforma de financiamento colaborativo do 

Brasil) relata como é o funcionamento de sites com a mesma finalidade. 

 

Há várias plataformas diferentes. No Brasil, destacam-se as de 
crowdfunding em geral e as de nicho. O primeiro tipo são sites mais 
amplos que aceitam projetos diversos (de cultura, de 
empreendedorismo, de jornalismo etc.). 

Normalmente, tem-se uma curadoria para avaliar os projetos que 
podem entrar no site. Em seguida, são definidos o prazo de captação, 
a meta financeira e as recompensas (produtos e serviços oferecidos 
para quem apoiar o projeto, de acordo com o valor colaborado). Se o 

                                                           
10

 Disponível em < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902012000500004 
> 26 de setembro de 2016 
11

 Disponível em < http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-o-que-e-
crowdfunding,8a733374edc2f410VgnVCM1000004c00210aRCRD > Acesso em 26 de setembro de 2016 
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projeto atinge a meta no prazo estipulado, ele é considerado bem-
sucedido, e o realizador recebe o dinheiro. Se não, o valor é 
devolvido para os apoiadores. 

Sobre as plataformas de nicho, há o exemplo do Queremos, uma 
produtora de shows que financia bandas e músicos através 
de crowdfunding. O Queremos arrecada pelo site o montante 
necessário para o show acontecer. 

Depois disso, são vendidos ingressos normalmente. De acordo com o 
tanto de ingressos vendidos, as pessoas que fizeram o show 
acontecer vão recebendo o dinheiro de volta, sendo que elas podem 
acabar recebendo todo o “demanding” e ir ao show gratuitamente. 

6. EMPRESAS QUE JÁ UTILIZAM A ECONOMIA COLABORATIVA 

Existem empresas que já atuam dentro do modelo de economia 

colaborativa usando como estratégia competitiva o compartilhamento. Citam-se 

algumas dessas empresas: 

1) a Toyota12 – que presta o serviço de aluguel de carros de algumas 

de suas concessionárias selecionadas, pensando na sustentabilidade e no 

compartilhamento de serviços, tendo como consequência a divulgação de seu 

produto; 

2) o Citibank13 – também se adapta a essa tendência da economia 

colaborativa, ao patrocinar uma rede de compartilhamento de bicicletas em 

Nova York, incentivando o uso desse recurso , ao mesmo tempo em que 

investe para que cresça cada vez mais; 

3) a Fiat14 – a qual criou uma plataforma para proporcionar aos seus  

consumidores um compartilhamento de suas  ideias, de modelos e estilos de 

carros, que gostariam de ter. Trata-se de uma rede de informações mais 

precisa e sem custo, ao facilitar a criação de novos carros baseados no desejo 

do consumidor. 

                                                           
12

 Disponível em < http://blog.sebrae-sc.com.br/economia-colaborativa-como-diferencial-competitivo/ 
> Acesso em 26 de setembro de 2016 
13

 Disponível em < http://blog.sebrae-sc.com.br/economia-colaborativa-como-diferencial-competitivo/ 
> Acesso em 26 de setembro de 2016 
14

 Disponível em < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902012000500004 
> Acesso em 27 de setembro de 2016 
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As empresas têm forte influência na economia do mundo. Devem se 

atentar as novas tendências que influenciam seus consumidores e negócios. 

Espera-se que mais empresas se moldem a economia colaborativa, com 

pensamentos voltados ao consumidor e ao meio ambiente. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste trabalho, baseado numa pesquisa bibliográfica, podemos 

ressaltar a importância que o tema traz sobre a economia colaborativa na 

sociedade. Os impactos positivos que a mesma causa, inclusive quanto ao 

meio ambiente, não só sob o aspecto de preservação, mas também na 

reconstrução ambiental, na forma de consumo e no crescimento do 

empreendedorismo. 

  O assunto trabalhado destaca-se por ajudar a equacionar os 

problemas da atualidade, como a crise econômica, o desemprego e a 

degradação do ecossistema, enfatizando o relacionamento entre as pessoas. 

Trata-se de uma ideia que traz influências para mudanças na forma de 

pensar de grandes organizações e de novos empreendimentos. São 

alternativas que se apresentam às empresas para que alcancem os resultados 

de uma forma mais sustentável. Evita o desperdício e diminui os custos e ainda 

estabelece uma relação entre consumidor e empresa, de forma que ambas as 

partes saiam ganhando alguma coisa. 

É sabido que a tecnologia vem crescendo cada vez mais. A economia 

colaborativa, nesse compasso, traz formas de como usar corretamente essa 

tecnologia. Aproxima as pessoas e estabelece relações de economia entre 

elas. A tecnologia é uma forte aliada para o crescimento da economia 

colaborativa. 

É promissor o sucesso de quem decide empreender por meio da 

economia colaborativa. A mesma traz diversas oportunidades para que com 

muito pouco qualquer empreendedor com uma boa ideia seja bem sucedido em 

seu negócio, enfatizando sempre o objetivo de satisfazer as necessidades do 

consumidor, de forma com que ele pense no beneficio que o produto pode lhe 

trazer e não no desejo de adquirir o produto. 
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Trata-se de um tema que tem muito a se desenvolver, pois ainda gera 

incerteza para consumidores e empresas. É um conceito recente para estudos, 

porém através desse estudo tentou-se informar a variedade de benefícios e 

segurança que essa economia traz para nosso atual cenário econômico. 

É conveniente, sobre o assunto, a continuidade de seu estudo e 

debate, para que mais pessoas tenham conhecimento e comecem a aderir ao 

modelo colaborativo, ajudando no crescimento econômico e sustentável da 

sociedade. 

 

COLABORATIVE ECONOMY: THE NEW TREND TO JOIN AND HELP 
ECONOMIC GROWTH. 

  

ABSTRACT 
 
The study was conducted to show a new business reality, a new trend that is 
shaping the business vision. It is clear what is the collaborative economy, what 
is used and who uses it. It brings its benefits and harms to both consumers and 
businesses, as well as being a sustainable economy by combating the waste of 
resources in companies - be they time, money, or raw materials; and how it 
affects our economy. This idea is becoming a trend in the business market, with 
great value for economic growth. Examples of companies that already adopt 
this model in Brazil and in the world are pointed out. 
 
Keywords: Company; Entrepreneurship; Collaborative Economics; Shared 
economy. 
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Resumo  
 
O presente trabalho, que buscou esclarecer os benefícios do exercício físico no processo do 
envelhecimento, ressaltou aspectos importantes da percepção de pessoas da Melhor Idade de 
que não é preciso acreditar que o envelhecimento significa o fim de uma vida, mas sim o 
começo de uma nova fase surpreendentemente cheia de novidades que se renovam a cada 
dia, trazendo para todos, experiências antes não vividas como as atividades recreativas, 
modalidades adaptadas, estilos de lutas, danças entre outros, fazendo com que cada momento 
se torne único e prazeroso, e que todos os indivíduos sintam-se úteis dentro de qualquer 
ambiente que frequentem. O trabalho foi realizado com fundamentos na pesquisa bibliográfica 
e com coleta de dados com dez indivíduos, sendo assim um trabalho qualitativo. Ressaltando 
que o exercício físico sempre agirá de forma positiva e compensatória para as etapas que 
encontrará dentro de cada fase da vida de cada indivíduo. 

 
Palavras chave: envelhecimento; exercício físico; benefícios 

 
1. Introdução 

O envelhecimento para muitas pessoas é algo totalmente aterrorizante, 

principalmente, para aquelas que vivem em função de um corpo perfeito. Este 

trabalho busca elucidar, através da bibliografia existente e entrevistas 

realizadas com dez indivíduos com idade média de 59,3 anos e 66,3 anos, 

pontos positivos e negativos quanto ao envelhecimento. E de que forma cada 

um deles veem os olhos da sociedade voltados para este público. Como 

encarar de maneira positiva a decadência fisiológica do corpo humano. Desta 

forma a proposta inicial é demonstrar que depende de cada indivíduo conduzir 

o seu ritmo de vida, para que esta aconteça de forma produtiva e prazerosa, 

podendo inclusive retardar por um período o processo de envelhecimento. 
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Sabendo que este processo é inevitável é através do exercício físico e 

da adoção de um estilo de vida saudável que a pessoa poderá aprender a lidar 

melhor com a chegada da melhor idade e encarar de forma positiva todas as 

nuances que o tempo trará, para que não sofra por antecipação, tornando 

ainda mais difícil a aceitação do novo para o velho do seu próprio eu. 

É possível mostrar um caminho para que as pessoas aceitem e 

convivam de uma forma sadia este declínio do corpo, buscando manter e 

melhorar a cada década da sua vida com ações afirmativas e a prática de 

exercícios físicos bem orientados por profissionais da área de Educação Física. 

 

2. ASPECTOS DO ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento é um processo natural que envolve muitas variáveis, 

por exemplo, aspectos genéticos, estilo de vida, doenças crônicas adquiridas, 

que Irão interferir diretamente na forma com que o indivíduo envelhece. “O 

envelhecimento começa no nascimento e acaba com a morte do indivíduo.” 

(VELASCO, 2006 P. 21). 

Para compreendermos o envelhecimento é necessário definir idade 

biológica, social e psicológica. 

O envelhecimento Biológico, para Velasco (2006, p. 21), será definido 

respeitando a individualidade do ser humano, mudando assim suas variações 

entre o comportamento que cada um tem, durante o seu tempo de vida, pois 

certamente, com o passar dos anos a dessincronização do relógio interno será 

inevitável. 

Para este estudo foram entrevistadas sete pessoas do sexo feminino 

com idade média de 59,3 em anos e três do sexo masculino com idade média 

de 66,3anos. 

Ao longo das entrevistas, relataram que os primeiros sinais mais 

acentuados do envelhecimento ocorreram, após os cinquenta anos de idade, 

dos dez entrevistados nove declararam que sempre buscaram a prática dos 

exercícios físicos não importando a modalidade, somente uma se declarou 

sedentária, por este motivo procurou iniciar a prática do exercício físico. 
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A idade biológica para Corazza (2005, p.19), é o envelhecimento 

através de mudanças nos processos biológicos ou fisiológicos, vai depender do 

modo de vida de cada pessoa, prática de exercícios físicos, bons hábitos 

alimentares e do seu estado de saúde. Se uma pessoa possui bons hábitos, 

sua idade biológica pode parecer menor do que uma pessoa da mesma idade 

cronológica que não os possui. 

A idade social ou envelhecimento social está diretamente condicionado 

aos hábitos que a pessoa teve, durante sua vida dentro da sociedade, é 

definida pela cultura que essa pessoa tem como principal característica. 

O envelhecimento social no Brasil apresenta dados muito 

deprimentes,pois são consideradas velhas pessoas a partir dos quarenta anos, 

interferindo em sua vida produtiva. 

 

Quadro1: fatores do envelhecimento social 

Fatores do Envelhecimento Social e o Bem estar físico 

 em relação ao ambiente que o cerca. 

 relacionamento no ambiente familiar. 

 convívio e contato com gerações, o seu dia a dia neste universo. 

 Atividades que dizem ser próprias e as atividades que não são próprias. 

 Equipamentos sociais inadequados, os serviços oferecidos nem sempre podem ser 

usufruídos por todos os cidadãos gerontes.  

 Condições de moradia. 

 Perdas fisiológicas, físicas e cognitivas. 

 Expectativa de vida que cada geronte traz consigo, sua repercussão no processo vital, 

os acontecimentos dos anos que somados e integrados constituem a história de uma 

vida”, fundamentada na carga hereditária, na bagagem genética, nos hábitos de vida 

adquiridos (alimentação, higiene, oportunidade escolar, oportunidade profissional e 

cultural, etc.) e na intercorrência desses hábitos, direcionando situações de sucesso 

ou insatisfação.  

Fonte: VERDERI, 2004, p.51. 

 

Vive-se por mais tempo do que há vinte anos, porém, o envelhecimento 

não vem acompanhado de qualidade, fazendo com que as pessoas não 

consigam desfrutá-lo, por sua precária condição financeira e social, estando 
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exposta a riscos sociais sem no mínimo o saneamento básico necessário para 

sobreviver, além de isolamento, tornando o envelhecimento mais triste. 

 

Algumas pesquisas apontam que atualmente temos perto de 600 
milhões de idosos no mundo e teremos 2 bilhões em 2025. No Brasil 
temos, hoje, cerca de 14 milhões em 2025, esse número chegará aos 
33 milhões de pessoas com mais de 60 anos ou mais, colocando-nos 
em 6º lugar no ranking dos países com maior número de idosos. 
(VELASCO, 2006, p. 45). 
 

Nessa etapa da vida são comuns idosos se sentirem só, a família, os 

amigos e a participação em um grupo social é fundamental para que esse 

idoso não se sinta só e inútil, quando eles não têm esse apoio, acabam 

entrando em depressão. 

Segundo Verderi, (2004, p. 50) a aposentadoria, é uma etapa muito 

difícil que sempre contribui para um desequilíbrio psicossocial, porque o 

individuo não tem perspectiva, diminui a renda familiar, dificuldade em 

participar de eventos culturais e fica em casa sem ter o que fazer. É real o 

crescimento deste público no nosso país, e todos os lugares que você 

frequente, sempre os encontrará, em grupos ou algum amigo até mesmo um 

familiar praticando algum tipo de exercício físico como caminhada entre outros. 

Ao serem questionados sobre o ponto de vista de como a sociedade 

enxerga a participação da melhor idade dentro das academias, todos os 

entrevistados acreditam e veem uma aceitação positiva em relação ao público 

da Terceira Idade dentro das academias. 

O que realmente merece preocupação é o fato de que alguns só 

procuraram exercícios físicos a partir do momento que descobriram uma 

patologia, diabetes, hipertenção arterial entre outros nesse processo do 

envelhecimento. 

Grande parte das pessoas entrevistadas, responderam que hoje em dia 

com o grande bombardeio de informações feitas pela mídia, sobre exercícios 

físicos para a melhor idade, a sociedade tem encarado de forma positiva o 

grande fluxo desses indivíduos dentro das academias, clube, praças e outros 

lugares que eles buscam uma melhor qualidade de vida, não importa as 
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modalidades que eles (as) executem, mas sim o empenho que eles têm em 

relação as suas capacidades funcionais e físicas. 

 Colaborando assim para que sua autoestima eleve-se e consiga tomar 

suas próprias decisões em relação a sua qualidade de vida e manutenção do 

seu corpo. Quando digo qualidade de vida entra suas funções diárias, suas 

amizades e seus relacionamentos, dentro das comunidades onde cada grupo 

está inserido. Lembrando que os jovens dentro da nossa sociedade capitalista 

e consumista que só enxergam um corpo perfeito acordem para realidade e 

sinta o prazer do amadurecer cada dia de sua vida, valorizando assim o valor 

que o envelhecimento oferece aos mais inexperientes, passando assim seus 

ricos conhecimentos adiante. A família é fundamental nesta fase da vida, ela 

tem que incentivar a pessoa aposentada a participar de exercícios físicos, a 

entrar em grupos voluntários, a fazer parte de instituições que promovam 

grupos da melhor idade, mas não só incentivar, mas sim proporcionar 

oportunidades para que essas mudanças ocorram. Cabe ao profissional de 

educação física fazer a interação com a melhor idade, possibilitando e tornando 

prazerosa a convivência junto ao grupo, adaptando as atividades que são 

propostas de acordo com a necessidade e anseios de cada pessoa da melhor 

idade, também atender as necessidades do grupo, fazendo com que a 

autoestima deste aumente. 

De acordo com os indivíduos entrevistados para este trabalho, relatam 

que realmente: sentiu o envelhecimento chegar a partir dos seus 50 anos de 

idade, já um outro diz que até agora “a minha ficha não caiu” e o mais 

interessante que esse individuo é do sexo feminino, ela acredita que isso 

ocorre, porque sempre foi uma pessoa extremamente vaidosa e preocupada 

com o envelhecimento de qualidade. Sempre procurou estar em atividades 

constantes por este motivo não há uma neurose em relação ao envelhecer 

aceito com naturalidade. 

Trabalhar com a melhor idade, não é oferecer só as facilidades e 

benefícios dos exercícios físicos, mas também possibilitar e facilitar a sua 

participação na sociedade. 
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A idade psicológica é a capacidade que cada pessoa tem em envolver 

a dimensão mental ou cognitiva como a autoestima, aprendizagem e a 

memória. 

“A idade psicológica relaciona-se com as competências 

comportamentais que a pessoa pode mobilizar em resposta às mudanças do 

ambiente; inclui a inteligência, memória e motivação”. (CANCELA 2007, p. 2). 

A idade psicológica vai levar em consideração as relevâncias de 

grandes fatores ocorridos durante todas as etapas da sua vida, sendo ela a 

fase infantil, adolescente, jovem, adulto e por final a melhor idade, com todo 

esse conjunto a uma grande mudança da sua perspectiva pessoal de como 

cada um enxerga o mundo e tudo o que ocorre dentro dele e como isso afetou 

e afeta a sua vida de maneira positiva ou negativa, a grande maioria dos 

indivíduos tem uma carga de experiência incrível, não importa o seu grau de 

escolaridade. Ele é uma história viva tendo vivenciado fatos que marcaram a 

história do nosso país e sua própria história. Por este motivo há uma carga 

psíquica imensa que poderia ser dividida com outras pessoas, elevando assim 

a sua autoestima, sabendo que poderá dividir todos os seus conhecimentos 

com outras pessoas, passando assim para elas algo que ainda não é do 

conhecimento de todos. 

Todos os entrevistados para este estudo afirmam que buscaram a 

pratica dos exercícios físicos para promover seu próprio bem estar físico, 

outros focaram em diminuir a quantidade de medicamentos que são forçados a 

tomar devido alguma patologia, salientaram, como é importante o apoio dos 

familiares para que continuem nesta luta pela saúde. Diante do que foi relatado 

os filhos sempre apoiaram e levarão como exemplo o desempenho e vitalidade 

que cada um apresentam em relação as suas próprias experiências de vida.   
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3. FATORES FISIOLÓGICOS 

 

O grande problema do envelhecimento, não é só envelhecer e pronto, 

junto com ele começam a aparecer toda a degradação física, motora e mental. 

Pele e pelos, na maioria das vezes, para os homens, a calvície é a 

grande vilã, causando até mesmo constrangimentos. De acordo com Geis 

(2003, p.24), a pele se tornará mais frágil, diminuindo sua capacidade de 

resfriamento para todo seu corpo, a pele se tornará mais rígida, perdendo sua 

elasticidade por motivos de perda do colágeno, essencial para sua elasticidade, 

tornando-se uma pele desidratada, essas alterações ocorrem mais na pele que 

fica mais exposta ao sol e somada à diminuição da espessura da pele e do 

subcutâneo dá origem às rugas. No dorso das mãos começam a aparecer 

algumas machas brancas que são chamadas de machas hiperpigmentadas. 

Ocorre também a perda de pelos no corpo, menos nas narinas e sobrancelhas. 

A estatura começa a diminuir a partir dos 30 anos de idade, ela ainda frisa que 

nem todas as pessoas aparentam a idade que tem, e que esta mudança do 

novo para o velho vai depender de como ela leva sua vida. Sua forma 

anatômica mudará muito com o passar dos anos, diminuirá 1(um) centímetro 

por década. (Velasco,2006, p.30). 

Sistema ósseo, os ossos irão sofrer com o envelhecimento, eles 

possuem dois aspectos, compacto e esponjoso com o envelhecimento irão 

sofrer alterações. A perda óssea ocorre de maneira diferente no homem e na 

mulher. Nas mulheres a perda óssea é maior, depois da menopausa 

comparada com a perda óssea dos homens. 

Sistema articular. 

Nas suturas do crânio, os ossos são unidos por tecido fibroso. Com o 
envelhecimento, o tecido vai sendo substituído por osso, processo 
que começa por volta dos 30 anos, desaparecendo por completo em 
épocas diferentes em cada sutura. O crânio tende, portanto, a 
apresentar menor número de ossos, diminuindo sua resistência a 
fraturas. (Velasco, 2006,31). 

 

O seu sistema muscular será muito afetado, com a perda da força, que 

antes era notável e agora está causando a sarcopenia, dificultando assim suas 
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atividades da vida diária. Sarcopenia é a quando o músculo diminui junto com 

sua área de secção, ocorrendo à perda da massa muscular. 

Há vários fatores que contribuem para a perda da massa muscular, a 

diminuição do hormônio do crescimento, aumento de lipídeos (gordura) no 

corpo, falta de exercício físico, perda de unidades motoras, diminuição de 

estrógeno e andrógenos e diminuição de proteínas. 

A também há perda da força muscular, com o envelhecimento da força 

muscular em atividades especializadas, força dinâmica, das contrações 

excêntricas, contrações de velocidade rápida, de produção de potência, de 

força angular nas grandes articulações e menor força muscular no caso do 

sexo feminino. Algumas características são conservadas como a força dos 

músculos envolvidos nas atividades do dia-dia, a força isométrica, as 

contrações excêntricas, as contrações de velocidade lenta, as contrações 

repetidas de baixa intensidade, a força angular de pequenas articulações e a 

maior força muscular em relação ao sexo masculino. 

De acordo com Carvalho, Papaléo, (2006, p.53), o processo de 

envelhecimento, causa a perda muscular de 30% a 40%, em pessoas de 80 

anos, comparadas com indivíduos de 30 anos. Durante a necropsia foram 

observados que o número de fibras vasto lateral, em pessoas de 19 a 37 anos 

eram de 478.000 e observaram que em pessoas de 70 anos ou mais este 

número era 364.000, confirmando-se  então a diminuição de 23% de perda de 

fibras musculares em indivíduos da melhor idade. É comprovado que ocorrerá 

diminuição da força dos membros inferiores e até 40% e 30% dos membros 

superiores, comparados a indivíduos de 80 anos com os de 30 anos, 

comprovando que de fato o declínio muscular começa a ocorrer dos 30 aos 40 

anos, evoluindo de forma lenta até os 60 anos de idade. 

Sistema nervoso, o peso e o tamanho do cérebro diminuem com a 

chegada do envelhecimento, também ocorre à atrofia cerebral com o passar 

dos anos, há uma perda contínua de neurônios, muitas células neurais sofrem 

muitas alterações, podendo evoluir para a morte da célula neural. 
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Com a diminuição das células neurais com a chegada do 

envelhecimento podem chegar algumas doenças como Parkinson, Alzheimer, 

ocorre também à diminuição do controle motor. 

Com o envelhecimento ocorrerá à diminuição de alguns 

neurotransmissores como acetilcolina, dopamina, serotonina, noradrenalina e 

GABA. 

No Sistema Circulatório, nas artérias, ocorre acúmulo de cálcio em 

suas paredes que é chamado de arteriosclerose, que também atinge arteríolas 

e artérias menores, não só a artéria aorta. Ocorre aumento da pressão nas 

artérias, nas arteríolas menores ocorre mesmo com hipertensão a diminuição 

do diâmetro nas arteríolas menores, comparando com uma pessoa jovem o 

diâmetro do mesmo é maior. 

Com o passar dos anos ocorrerá um aumento no peso do coração e na 

sua espessura na parede do ventrículo esquerdo. No jovem o nodo sinoatrial é 

constituído por células musculares, pequenas fibras de tecido conjuntivo em 

quantidades moderadas, já em uma pessoa da melhor idade ocorrem à entrada 

de gordura e aumenta o tecido conjuntivo, há diminuição das células 

musculares. Já nas válvulas ocorrem alterações mais intensas na válvula mitral 

e na válvula aorta. E começam a aparecer placas de gordura nas artérias do 

coração que são chamadas de arteriosclerose. 

Sistema respiratório 

Caixa torácica: Os elementos que compõem a caixa torácica são 
muito importantes para a mecânica respiratória. Entre o esterno e as 
cartilagens costais há articulações sinoviais. Com o envelhecimento, 
elas desaparecem, os elementos ósseos e cartilaginosos se fundem. 
Nas cartilagens costais muitos condrócitos degeneram, diminuindo 
seu número, as fibras colágenas se espessam, o depósito de cálcio 
aumenta e as cartilagens ficam mais rígidas. O manúbrio e o corpo do 
esterno são unidos por fibrocartilagem. Com a idade, ela pode 
desaparecer, unindo-se às duas partes ósseas. Com a mobilidade da 
caixa torácica na respiração, dependendo dessas articulações, as 
alterações citadas provocam importantes diminuição em todo o 
sistema.(Velasco,2006, p.34). 
 

Nos pulmões no envelhecimento, ocorre uma discreta diminuição total 

de alvéolos, também ocorre uma dilatação nos alvéolos e também a fusão dos 
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mesmos formando cistos. O conteúdo de elastina aumenta com o passar da 

idade.  

Sistema Digestivo 

No tubo digestivo: O epitélio escamoso estratificado, na parte distal 
do esôfago, às vezes é substituído, com a idade, por epitélio colunar. 
Por ser resultado de repetidas desnudações epiteliais - pelo reflexo 
do ácido gástrico – há substituição das células parietais no estômago 
e diminuição da superfície do jejuno. A musculatura do colo se 
espessa, e a musculatura da parede intestinal parece degenerar-se 
discretamente no idoso. (Velasco, 2006, p.35). 

 

No fígado seu peso diminui , após os 65 anos,  e ocorre à diminuição 

no número de células, essas ocorrências podem prejudicar o funcionamento 

correto desse órgão. 

Sistema urinário “O fato mais evidente no envelhecimento anatômico 

do rim é a diminuição do número de glomérulos com o aumento do tecido 

fibroso que os substitui”. (Velasco, 2006, p. 35). 

Os rins necessitam de 25% de tecido original para seu funcionamento 

normal.  

No sistema genital feminino ocorreram (Carvalho e Papeléo, 2006, 

p.40) várias transformações durante o processo de envelhecimento, diminuição 

dos seus hormônios estrogênio e progesterona, diminuição dos ovários, 

causando na sequência a diminuição e largura da vagina, provocando a falta 

de lubrificação na região, causando com o tempo uma atrofia, tornando-se 

pouco elástica e com esse processo avançado se dá o começo da menopausa, 

tornando-se uma vagina seca para o ato sexual. 

As alterações no sistema genital masculino serão menos agressivas no 

caso dos homens do que para as mulheres, seus testículos não sofrerão 

mudanças significativas, mas ocorrerá a redução dos níveis de hormônios, 

sendo eles a testosterona, que é produzida pelas células intersticiais, causando 

assim a diminuição da sua força muscular. No caso dos espermatozoides 

sofrerão quedas muito significativas, o mais intrigante não atrapalhara sua 

fertilidade, sendo assim prolongada até os extremos de sua vida, a próstata 

terá um aumento significativo, isto ocorrerá a partir dos 50 anos de idade, 

devido ao processo de atrofia, causando uma dificuldade de este órgão 
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expandir e contrair, como consequência disto, o líquido prostático diminui 

bastante e aos 70 anos esta próstata terá um tamanho sempre preocupante, 

causando a deficiência do processo urinário. No pênis o tecido se tornará 

pouco elástico, as paredes cavernosas se tornarão bem mais rígidas, 

dificultando assim a sua ereção. 

E com os anos avançando todo seu sistema nervoso, circulatório, 

respiratório, digestivo, urinário, também serão afetados e sua parte hormonal 

será afetada, diminuindo assim a resposta do seu sistema endócrino. 

Sistema endócrino: sua principal função é a ativação e modulações de 

vários órgãos e sistemas, as alterações no sistema endócrino são significativas 

com a chegada do envelhecimento. Irá ocorrer alterações na produção, 

metabolização e atividade biológica dos hormônios em relação à reprodução, 

metabolismo do cálcio e a regulação homeostática da glicose. 

A visão também é afetada, na maioria das pessoas da melhor idade, 

sempre há casos de catarata, causando assim a diminuição da sua capacidade 

de visualizar objetos e pessoas, no caso da catarata ainda há como reverter 

com processo cirúrgico. Já em outros casos não há muitas escolhas. A retina é 

muito vascularizada e inervada, sendo assim uma área muito complexa e que 

não tolera esse processo de envelhecimento. 

 
Na audição a pele que cobre conduto auditivo externo atrofia-se e 
sofre uma descamação. Isso favorece a acumulação de cerume, o 
que faz com que, no idoso, sejam frequentes os tampões de cera e a 
hipoacusia secundária. 
Devido a múltiplas causas, também há degeneração dos elementos 
que compõem a orelha interna. É produzida a denominada 
presbiacusia: A pessoa percebe ruídos molestos (Acúfenos), diminui 
sua capacidade discriminar os sons (ouve, mas não entende) e há 
uma perda na percepção dos sons mais agudos. Tais problemas têm 
difícil solução, e o uso de próteses auditivas nem sempre geram uma 
melhora. (GEIS, 2003, p. 25). 

 
Alterações funcionais, fisiologicamente o envelhecimento tem início no 

final da fase de desenvolvimento, durando por um longo período e pouco 

visível, tornando-se visível, quando as alterações funcionais e estruturais 

ficarem grosseiramente visíveis. 
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As primeiras alterações do envelhecimento começam a aparecer ao 

final da terceira década de vida da pessoa de forma discreta, nessa fase as 

funções de alguns órgãos começam a sofrem declínio ou as funções 

desaparecem, principalmente, os ovários e timo, porém nos demais sistemas 

ocorrem uma diminuição das suas funções. 

A quantidade de água presente no corpo diminui, há o aumento de 

gordura (lipídeos), diminuição do metabolismo basal, alteração na tolerância à 

glicose, redução da síntese de aldosterona e aumento no hormônio 

antidiurético. 

Alterações cardiorrespiratórias: o coração assim como o corpo todo 

também envelhece, com isso ocorre à diminuição do fluxo sanguíneo, em 

estado de repouso ou uma atividade mínima de esforço as condições 

circulatórias do idoso saudável serão adequadas ao que é necessário. 

Segundo (Velasco, 2006, p.38),quando é avaliada a reserva funcional 

do sistema circulatório da melhor idade, verificamos que esta reserva encontra-

se limitada, devido às alterações do miocárdio, fazendo com que haja uma 

diminuição do volume sistólico máximo e a diminuição da frequência cardíaca 

(FC). 

Alterações Respiratórias: com o passar dos anos o pulmão perde sua 

elasticidade, fazendo com que sua capacidade de expiração fique prejudicada, 

aumentando o seu volume residual, prejudicando a capacidade ventilatória. 

Também ocorrem modificações musculoesqueléticas que são responsáveis por 

algumas patologias como a retenção de secreção brônquica que pode ser 

tornar infecciosa. 

Alterações renais ficam iguais aos outros sistemas citados, ocorrem 

alterações na reserva funcional do sistema, os rins começam a diminuir a 

capacidade de concentração e diluir a urina, ocorre à diminuição da absorção 

de sódio e a secreção de ácidos. O processo do envelhecimento é natural e 

absolutamente fisiológico e sua característica é a manutenção de todas as 

funções do corpo em boas condições. Na melhor idade irão ocorrer disfunções, 

isso ocorre por intensa demanda, que o sistema fisiológico é incapaz de suprir, 

esse processo na melhor idade merece atenção diagnóstica e terapêutica. 
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4. EXERCÍCIOS FÍSICOS E O ENVELHECIMENTO  

 

Não é de hoje que vem sendo comprovado que quanto antes o 

indivíduo da melhor idade começar se exercitar, irá melhorar muito seu 

condicionamento e principalmente a sua “qualidade de vida”. 

Seguindo o pensamento de Saba, (2003, p.50) atividade física é tudo 

aquilo que executamos desde o momento em que nos levantamos da cama 

pela manhã como caminhar para o trabalho, correr para pegar ônibus, sentar 

para amarrar o cadarço ou até mesmo varrer a calçada, escovar os dentes, 

pentear os cabelos entre outros. 

Exercício físico é aquele tipo de atividade que é focada em um 

determinado tempo, supervisionada por um profissional de educação física com 

movimentos específicos e sistêmicos dependendo qual seja sua modalidade. 

Focando pontos principais, como as etapas do envelhecimento, de que 

forma? 

Retardando o processo de envelhecimento, melhorando suas 

condições anatômicas, funcionais e psicológicas, elevando a sua autoestima. 

De acordo com a entrevista feita para este trabalho, a maioria relatou 

que mudou e muito seu comportamento afetivo tanto do pessoal como social, 

dentro do grupo de pessoas onde está inserido (a). 

No ponto de vista de GEIS (2003, p. 49) o corpo humano é uma 

máquina que precisa de manutenção constante, sendo assim lubrificada para 

que todas as peças se encaixem que maneira harmoniosa, quando forem 

exigidos movimentos mais complexos e precisos. 

Engana-se aquele que acha que o individuo da melhor idade não 

precisa fazer mais nada de sua vida, é só esperar a morte chegar. Este 

pensamento é muito remoto para os dias em que vivemos. O autor foca muito 

nos benefícios que muitos têm e poderão ter com a prática de modalidades 

quais sejam elas, adaptadas ou não, trabalhando a sua força e resistência 

física, fortalecendo ossos, tendões e músculos, fazendo com que seus órgãos 

trabalhem de maneira harmoniosa sem sobrecarregar outros órgãos, facilitando 

o transporte do sangue para todos os tecidos do nosso corpo, melhorando 
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assim sua oxigenação. Quantos benefícios serão ganhos com a prática de 

exercícios físicos, diminuindo assim a incidência gritante de pressão arterial, 

colesterol ruim (LDL), diabetes tipo II, entre outras. 

Será uma grande conquista ser independente de remédios e, 

principalmente, de pessoas para seus cuidados mais íntimos, no caso de 

indivíduos com problemas de locomoção de um lugar para o outro, mas 

também desenvolver atividades esportivas e recreativas sem fundo competitivo 

para melhor idade. No caso dos gerontes, dependendo das dificuldades que 

cada um se encontra, desenvolver programas de exercícios sem tantas regras, 

facilitando assim a participação de todos dentro das modalidades oferecidas. 

 

[...] A educação permanente, isto é, educação para se saber viver 
plenamente consigo mesmo e com os demais durante a vida, não 
deve apontar só ao esplendor de uma época, mas também a 
satisfação e à vida prazerosa na terceira idade, inclusive na mais 
profunda velhice; riqueza de existência pessoal que fecundará, por 
sua vez, no diálogo social. A figura do idoso equilibrado e otimista 
como elemento de integração e de enriquecimento social foi 
proverbial em algumas culturas. A educação predominante do tempo 
atual visa, exclusivamente, ao período cronológico de esplendor 
humano, que começa com a juventude e vai até a primeira 
maturidade. Isto é injusto tanto com a infância, na qual se age, 
educativamente, só em função do modelo adulto, quanto com a 
terceira idade, pois nessa fase se é considerado inútil e incapaz. Uma 
educação corporal sem grandes desejos de campionismos, 
performances, nem modelos físicos esplendorosos pode significar um 
dos elementos retificadores da avaliação educativa. Geis (2003 p. 51 
apud GAGIGAL, 1981, p. 229). 

 

A seguir, serão apresentados alguns dados obtidos nas entrevistas 

realizadas para este trabalho: 

 

[...] sinto os benefícios da musculação, como força nos quadríceps, 

mais força nos membros superiores, o que tornam os movimentos de impulsão 

mais ágeis, enriquecendo a qualidade de vida diária. 

Quando completei 40 anos [...], durante muitos anos já procurava a 

prática de exercícios físicos, isso me ajudou muito a buscar o término dos 

meus estudos, enriquecendo assim meu próprio ego e minha autoestima e 
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continuando até hoje com os exercícios físicos, até agora só tem me 

proporcionado benefícios tanto afetivos, quanto físicos. 

Comparando com pessoas da mesma idade [...] me sinto a poderosa. 

Mais força e disposição [...] ganho de massa muscular, principalmente, 

no glúteo, até meu marido percebeu. 

 

Estão satisfeitos em relação à disposição e o ganho de força que 

adquiriram, e ainda citam as capacidades de força e resistência como ganhos 

benéficos para suas vidas. Admiram e reconhecem o profissionalismo dos que 

orientam suas práticas.  

Ainda, através da entrevista foram questionados se se sentem seguros 

em relação ao trabalho que é executado pelos professores de educação física 

que trabalham nessa academia, e as respostas foram positivas, alguns até 

disseram que atenção que eles recebem é extremamente significativa na sua 

vida como um todo. Porque ali se encontram várias pessoas que os filhos já 

não moram mais com eles e só se veem em alguns feriados comemorativos. A 

academia não é um lugar só para se exercitar, mas sim fazer com que estas 

pessoas sintam-se mais próximas uma das outras e preencham o vazio que 

muitas sentem. 

 

 Há professores e professores [...] como em qualquer outra área de 

atuação, mas estou satisfeito. 

Enxergo de forma bastante positiva [...] e o que mais gosto é que são 

comunicativos. 

 

Em relação ao período/horário de treinamento, a grande maioria tem 

preferência pelo período da manhã por terem mais disposição e energia para a 

prática dos exercícios físicos e somente um não faz questão do horário, ele só 

evita horários de pico pelo ambiente não por questões físicas. 
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5. Considerações Finais 

 

O trabalho que procurou salientar os principais benefícios do exercício 

físico para Terceira Idade retrata, como principais pontos a destacar, que o 

envelhecimento traz muitos problemas para todos, principalmente, para os que 

não se importam com o cuidado com a saúde, acarretando em muitos tipos de 

patologias muitas vezes levando até a morte. Infelizmente apenas por este 

motivo muitos têm procurado ajuda de profissionais da área de Educação 

Física.  

Apesar disto, existem pessoas com extrema consciência do passar dos 

anos e suas consequências quanto a isso, portanto, por incentivo da mídia dos 

amigos e familiares muitos procuram os profissionais da área de Educação 

Física para melhora da qualidade de vida. Dentro dos exercícios desenvolvidos 

nas academias, muitos conseguiram trabalhar em grupo e mostrar o que cada 

um tem de melhor para oferecer, é como descrevem o convívio maravilhoso 

com os profissionais que naquele local oferecem os exercícios.  

Outro ponto a destacar são as percepções que têm quanto às mudanças 

em seu estado físico, como o ganho das capacidades físicas; força, equilíbrio, 

agilidade, resistência e mais, sentindo seu corpo forte como quadríceps e 

posteriores de coxas, facilitando assim a sua marcha da vida diária. A 

diminuição do uso de medicamentos de hipertensos, a autoestima elevada e 

muito feliz com um corpo mais firme e resistente e principalmente saudável.   

Consideramos que através deste estudo, muitos outros poderão ser 

desenvolvidos, afim de, ouvir a voz e as experiências do público da melhor 

Idade na elaboração de programas e atividades que não visem apenas o 

aspecto físico, mas que valorizem outras formas de trabalho para contribuir e 

beneficiar a qualidade de vida e a inserção deste público em todos os espaços 

reservados ao exercício e à prática da atividade física com orientação 

profissional. 
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BENEFITS OF PHYSICAL EXERCISE IN AGING: MAIN CONTRIBUTIONS 
 

Abstract 

This current work that intended to clear up the benefits of physical exercise along the aging 
process has highlighted important perception aspects from the senior people that it is not 
necessary to believe that aging is just a natural process of life, but also the beginning of a new 
time full of new nesses that are renewable every day. Aging reveals itself little by little, 
demonstrating to everyone that we are not so young, and that our physical, social, biological 
and psychological body will always be significantly affected, but more emphatically upon 
those people who do not care about their health, the so-called sedentary ones, fact which was 
confirmed through the interviews. Because of researches that have been held it is known from 
the majority of the population that physical exercise together with the supervision of 
professionals of the Physical Education area confirm significant benefits to that public as the 
improvement of physical capacities, strength gain, balance and agility. Due to the adoption of 
experiences never lived by them before like recreational activities, adapted modalities, fighting 
styles, and dances among others, every moment becomes unique and pleasant and all the 
individuals feel useful and participative wherever they are in society, improving that way their 
sociability and autonomy which may contribute to longevity and better health. This work was 
carried out with fundamentals in bibliographical research and data collections with the 
participation of ten individuals, therefore, a qualitative work. 

 
Keywords: aging; physical exercise; benefits 
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Resumo  
 

O presente artigo tem como pretensão elementar, realizar uma abordagem da gestão 
democrática na escola, a partir de uma perspectiva jurídica educacional. Assim sendo, 
pretende-se analisar as questões que envolvem a democracia na escola, com foco na gestão 
destas instituições educacionais. Tem-se, num primeiro momento, uma análise da atual 
conjuntura educacional, com observações das características que marcam este contexto 
histórico e que demonstram a necessidade de mudanças na educação. Posteriormente, 
apresenta-se uma análise da gestão democrática na escola em si, com suas propriedades, 
dificuldades de execução e possibilidades. Por fim, analisa-se a gestão democrática a partir da 
legislação educacional, como princípio constitucional e com previsão em diversos documentos 
da legislação infraconstitucional. 
 

Palavras-chave: Gestão democrática. Legislação educacional. Escola. 
Democracia. Educação. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Observa-se que, nos dias atuais, a escola, enquanto instituição de 

ensino, sofreu diversas modificações, tanto no ensino-aprendizagem, quanto 

na gestão. Nota-se que a universalização da educação básica provocou 

intensas mudanças na sociedade, mas principalmente no ambiente escolar, 

onde o ensino deve ser para todos sem exceção. Destarte, é necessário 

analisar essa nova conjuntura, pois o perfil da escola e as mudanças ocorridas, 

nos últimos anos, precisam da devida atenção. A escola se transformou e 

necessita de um novo olhar sobre este novo público e sobre esta nova 

sociedade que compomos.  
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Vivemos hoje na chamada sociedade da informação, das 

transformações rápidas em campos como a comunicação e as novas 

tecnologias (Werthein, 2000). 

A escola, inserida nessa sociedade em transformação constante e com 

uma clientela que nasceu na era digital, precisa também se transformar e se 

adaptar, ou não conseguirá cumprir seu papel e atingir seus objetivos com 

eficiência e qualidade. 

Nos dias de hoje, podemos dizer que a escola já não é mesma 

instituição de outrora, sobretudo no que diz respeito aos alunos. Estes 

mudaram, nasceram na era digital, num mundo onde as informações, a 

comunicação, as tecnologias transformaram e continuam transformando o 

nosso planeta à velocidade nunca vista antes. Desse modo, os métodos, as 

ações, o currículo e tudo o que envolve o ensino e a aprendizagem precisam 

ser revistos. O professor precisa se adaptar a essa nova função docente, na 

qual não é mais um “transferidor de conhecimento”, mas sim um mediador e 

como tal se posiciona, orienta e ensina o aluno a ser um gestor de 

informações. 

Neste novo cenário, neste novo ambiente, os gestores da educação 

precisam também direcionar suas ações na perspectiva de uma escola 

democrática, onde não existe mais o “eu faço isso e você faz aquilo”, pois 

nessa nova concepção, todos estarão envolvidos e todos transformarão a 

escola juntos. 

É Importante frisar o papel da legislação educacional nesse contexto, 

que sofre a força e influência que esta exerce na educação, em nosso país. 

Entende-se, que uma análise da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assim 

como todo o ordenamento jurídico educacional brasileiro se faz necessário, 

para que possamos compreender melhor o papel da gestão democrática na 

escola. 
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2. GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA 

O ambiente escolar necessita de uma gestão participativa e 

democrática, na qual todos os envolvidos possam dar a sua contribuição, 

enriquecendo, assim, o processo de ensino e aprendizagem. Supervisores, 

diretores, vice-diretores, coordenadores, docentes, discentes, equipe escolar e 

toda a comunidade precisam estar em sintonia, participar de maneira 

democrática para que a escola se torne agradável, acolhedora, produtiva e 

para que cumpra sua função de proporcionar uma educação de qualidade para 

todos os alunos. 

Segundo Heloisa Lück (2009), o diretor é uma peça chave para que a 

gestão ocorra plenamente e da melhor maneira possível, pois aquele deve ser 

competente e precisa ter um olhar macro sobre a escola, uma visão 

abrangente, além de exercer a função de forma democrática e participativa. De 

acordo com Lück, o diretor é extremamente importante nesse contexto, para 

que assim a gestão escolar seja eficiente. 

Nota-se que a gestão democrática é extremamente importante e que a 

equipe gestora precisa tomar ciência disso. Não se pode mais pensar em uma 

escola de qualidade sem que ela não possua um ambiente aberto a opiniões e 

à participação de todos. Todavia, a equipe gestora precisa criar esse ambiente 

para que a escola se torne efetivamente democrática e não simplesmente uma 

“democracia no papel”. 

Os gestores precisam acreditar em uma gestão democrática e 

movimentarem-se no sentido da concretização deste objetivo. Importante nos 

atentarmos às questões de ordem administrativa no ambiente escolar. Neste 

sentido, Paro (1998) diz que na escola ocorre uma confusão, onde o gestor tem 

o caráter de chefe, aquele que manda. 

Ressalta-se que as questões que envolvem a gestão da escola precisam 

ser discutidas. Todas as relações que envolvem os agentes que comandam a 

escola, os docentes e os discentes, necessitam de novos encaminhamentos. 

Em relação ao cotidiano escolar, no qual a peça central é o(a) aluno(a), 

onde todos os esforços são direcionados para um eficiente processo de ensino 

e aprendizagem em busca de uma educação de qualidade, é importante o 



     FACULDADE DA ALTA PAULISTA  

 

Revista Ciências da FAP, Tupã, n. 1 (1): p 1-147, julho, 2018. 
51 

papel da gestão democrática. Pode-se dizer que a gestão que pretende ser 

democrática, deve estar atenta, pois a partir do momento em que os 

professores passam a ser simples passadores de conteúdo, onde ocorrem 

sucessivas reprovações, a escola passa a não ser mais para todos; estaremos 

então na direção contrária. 

A presença de toda a comunidade na escola, dos professores e 

professoras, alunos e alunas e toda equipe é princípio básico da gestão 

democrática. A esse respeito Lück (2009) diz: 

Segundo o princípio da gestão democrática, a realização do processo 
de gestão inclui também a participação ativa de todos os professores 
e da comunidade escolar como um todo, de modo a contribuírem 
para a efetivação da gestão democrática que garante qualidade para 
todos os alunos.  
 

A escola democrática precisa ser para todos e todos precisam participar 

e se envolver nas ações, nos projetos e nos programas escolares. Os alunos 

precisam participar, assim como os professores e a equipe gestora. Todos 

devem agir com respeito, e todos devem ser respeitados. Araújo (2002) 

ressalta as diferenças dos papéis de professores e alunos e, ao mesmo tempo, 

do direito comum a todos. Para ele, devemos estar atentos às diferenças e 

papéis de cada um, para que de forma democrática todos possam participar. 

Diz ainda: “Estou falando, por exemplo, do direito ao diálogo, à livre expressão 

de seus sentimentos e ideias, ao tratamento respeitoso, à dignidade, etc.” 

Uma escola que não é democrática, onde seus gestores exercem suas 

funções de maneira autoritária, não conseguirá alcançar os objetivos 

necessários a uma educação de qualidade. Professores e alunos que se 

sintam coagidos, cercados de normas e regras e que não podem opinar e 

contribuir para o avanço da instituição, não conseguem prosseguir com um 

ensino de qualidade e com uma aprendizagem significativa, respectivamente. A 

escola que não garante em seu dia-a-dia uma vivência democrática onde todos 

os seus espaços e atores estejam alinhados com os princípios democráticos 

não conseguirá oferecer uma formação cidadã e uma aprendizagem plena. 

Necessário também lembrar a importância da participação de todos na 

construção do projeto político pedagógico, e que este não esteja pronto e 
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“fechado”. Não é possível para os docentes trabalharem a autonomia e os 

princípios democráticos com os discentes em um ambiente que não os preza 

(Araújo, 2002)  

 

3. LEGISLAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

 A legislação brasileira é clara em relação à gestão democrática. 

Podemos observar tanto na Constituição Federal de 1988, quanto na lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996 que a gestão democrática é um dos 

princípios da educação. Destarte, é necessário que todos os profissionais da 

educação atentem a esse princípio. Não podemos meramente falar de gestão 

democrática em reuniões ou conselhos escolares, ou simplesmente tratar as 

questões que envolvem a gestão democrática com displicência. Uma escola 

democrática onde todos têm voz ativa, onde todos se sentem parte importante 

para a construção de uma educação de qualidade precisa ter suas ações 

discutidas, debatidas num processo contínuo. 

O artigo 3º, parágrafo VIII da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996 mostra que, assim como a igualdade de condições, a liberdade de 

ensinar e aprender e o pluralismo de ideias, a gestão democrática também é 

um dos princípios e fins da educação nacional. 

A participação de todos da escola e da comunidade no dia a dia da 

escola é não somente necessária, mas importantíssima, pois somente desta 

maneira os objetivos que envolvem a gestão democrática se concretizarão. O 

artigo 14º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 nos direciona 

nesse sentido: 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; 
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes.  
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Observamos ainda que, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996, em seu artigo 56, o princípio da gestão democrática aplica-

se também às instituições de ensino superior com suas peculiaridades: 

Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao 
princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos 
colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da 
comunidade institucional, local e regional. 

 

Em relação ao Plano Nacional de Educação, a Gestão democrática faz 

parte das 20 metas para este decênio. Isso evidencia a necessidade de 

trabalhar na educação, considerando esta questão. O Plano Nacional de 

Educação ressalva que existe um prazo de dois anos para que as instituições 

escolares estejam trabalhando, tendo como princípio a gestão democrática.  

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a 
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios 
técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 
técnico da União para tanto. 

 

No Plano Nacional de Educação percebemos que alguns outros 

princípios estão inseridos e que também, de certa forma, estão relacionados à 

gestão democrática. Assim, a participação dos profissionais da educação na 

elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola e a presença ativa da 

comunidade nas reuniões e nos conselhos escolares são também 

extremamente importantes para que se possa criar um ambiente agradável e 

acolhedor, onde todos participem e contribuam. A escola deixa, portanto, de 

ser apenas o lugar onde os pais levam seus filhos e os buscam ao fim do 

período. Essa nova escola que se pretende democrática e aberta começa a 

fazer parte da vida de todos da comunidade, pois todos estarão envolvidos e se 

sentirão importantes e necessários nesse novo cenário. 

No documento do Ministério da Educação “Planejando a Próxima 

Década: Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação, 2014”, 

observa-se o seguinte: 

A gestão democrática da educação nas instituições educativas e nos 
sistemas de ensino é um dos princípios constitucionais garantidos ao 
ensino público, segundo o art. 206 da Constituição Federal de 1988. 
Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
– Lei n. 9.394/1996), confirmando esse princípio e reconhecendo a 
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organização federativa, no caso da educação básica, repassou aos 
sistemas de ensino a definição de normas de gestão democrática, 
explicitando dois outros princípios a serem considerados: a 
participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
político-pedagógico da escola e a participação das comunidades 
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.  
A gestão democrática da educação envolve, portanto, a garantia de 
marcos legais, por meio da regulamentação desse princípio 
constitucional em leis específicas, pelos entes federativos (o que é 
reforçado pelo PNE), e a efetivação de mecanismos concretos que 
garantam a participação de pais, estudantes, funcionários, 
professores, bem como da comunidade local, na discussão, 
elaboração e implementação de planos de educação, de planos e 
projetos político-pedagógicos das unidades educacionais, assim 
como no exercício e efetivação da autonomia dessas instituições em 
articulação com os sistemas de ensino. 

 

Observa-se que, segundo a Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014 que 

aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências, existem 

ainda estratégias para que as metas sejam cumpridas. São indicadas 

estratégias voltadas para a meta 19, direcionadas à gestão democrática no 

Plano Nacional de Educação. Nota-se, nessas estratégias, questões como: a 

prioridade no repasse de transferências voluntárias da União para os entes 

federados que estejam alinhados com o princípio da gestão democrática; 

ampliação de programas voltados à formação de conselheiros na área 

educacional; incentivo aos fóruns de educação; incentivo à construção e 

fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais; formação de 

diretores e gestores escolares, etc. 

Nota-se que são muitas as estratégias a serem desenvolvidas para que 

a gestão democrática se fortaleça e consequentemente permaneça de fato no 

dia a dia da escola. Estamos falando de docentes, discentes, equipe gestora, 

equipe escolar, pais e toda a comunidade. 

Quando falamos de discentes, não podemos nos esquecer de citar a 

importância do grêmio estudantil nas ações da escola. O grêmio estudantil 

precisa ser levado a sério desde a eleição, nos acompanhamentos junto à 

equipe escolar e também em suas próprias ideias e ações. Ações estas que 

surgem diretamente desses indivíduos e precisam ser respeitadas e discutidas. 

Todavia, todo esse processo que envolve o grêmio precisa ser feito de maneira 
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democrática, pois se assim não for, perdem-se totalmente os objetivos 

relacionados. 

 

No documento “Plano Nacional de Educação (PNE): construção e 

perspectivas”, organizado por Ana Valeska Amaral Gomes e Tatiana Feitosa de 

Britto, notamos observações a respeito dos grêmios. Neste sentido, elas 

discutem a questão da importância da inclusão dos grêmios estudantis na 

direção de uma gestão democrática. Para estas, o estudante tem pouco 

espaço e voz nas decisões da escola. 

Percebe-se ainda, no texto organizado por Ana Valeska Amaral Gomes 

e Tatiana Feitosa de Britto, que a gestão democrática não é mencionada 

somente na meta 19, mas também na meta 7, onde é discutida, levando em 

conta a autoavaliação das escolas de educação básica e no apoio técnico e 

financeiro: 

[...] consideramos pertinente fazer referência a dois outros 
dispositivos do PNE II que mencionam a gestão democrática, ambos 
inseridos na meta 7, cujo objeto central é a qualidade da educação. A 
estratégia 7.4, que trata da autoavaliação das escolas de educação 
básica, destaca a gestão democrática como dimensão a ser 
fortalecida. Na estratégia 7.16, o destaque é o apoio técnico e 
financeiro à gestão escolar, mediante transferência direta de recursos 
financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade 
escolar no planejamento e na aplicação desses recursos, visando à 
ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão 
democrática.  

 

Não podemos deixar de citar também a participação do diretor no 

processo de mudança que envolve uma gestão democrática e participativa. 

Talvez este seja o profissional que mais precise entender e apoiar as ações em 

toda escola e na comunidade. Neste sentido, torna-se importante estas 

observações, para que a escola se torne uma instituição acolhedora, onde 

todos estejam envolvidos e participem ativamente para uma melhora na 

qualidade da educação. 

            A figura do diretor neste cenário é decisiva, no sentido da abertura ao 

diálogo com os professores, alunos e comunidade escolar. É necessário que o 

profissional, que esteja exercendo a função de direção da escola, proporcione 
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meios para que possa haver a participação de todos. Por fim, o gestor precisa 

acreditar e construir uma gestão que preze pelos princípios democráticos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Analisamos, através do presente artigo, o cenário escolar por meio da 

ótica da gestão democrática e amparados pela legislação, na qual a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, o Plano Nacional de Educação e a própria 

Constituição Federal nos direcionam para uma nova escola. Assim sendo, 

temos respaldo tanto na Constituição Federal, como também na legislação 

infraconstitucional. 

É urgente uma escola com princípios democráticos, que valorize a 

participação de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

Ressaltamos que a escola do século XXI precisa modificar suas 

diretrizes, transformar o seu ambiente, adaptar-se às novas tecnologias e 

também abrir espaços ao diálogo, no qual a opinião de cada um seja levada 

em consideração; onde os alunos, através principalmente da voz do grêmio 

estudantil, participem ativamente das decisões que envolvam os caminhos da 

escola. A comunidade também precisa estar presente no dia a dia da escola, 

nas reuniões, nos projetos, nos programas, principalmente por meio dos 

conselhos escolares. 

Precisamos de professores participando, propondo ideias, alternativas e 

projetos. Carecemos de professores que se envolvam com a escola, que façam 

a diferença, que ouçam seus alunos e seus pares. Diante disso, a equipe 

escolar precisa estar atenta e empenhada em suas respectivas funções. 

Todavia, é necessário também que a equipe gestora proporcione esse 

ambiente novo, essas mudanças, essa nova maneira de se pensar a escola. 

Uma escola democrática, aberta, flexível e participativa. 

Supervisores, diretores, coordenadores, orientadores, mediadores, entre 

outros, mais do que nunca precisam pensar em transformações. É preciso 

novos olhares para com o ambiente escolar, os métodos, as ações e tudo que 

envolve o processo de ensino e aprendizagem, visando então uma nova 
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escola. Destarte, a escola precisa ser uma instituição democrática, visando 

sempre uma educação de qualidade. 

 

LEGISLACIÓN EDUCATIVA BRASILEÑA Y LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA 

EN LA ESCUELA.  

 

Resumen 

El presente artículo tiene como pretensión elemental, un abordaje de la gestión democrática en 
la escuela, a partir de una perspectiva jurídica educativa. Siendo así, se pretende analizar las 
cuestiones que involucran la democracia en la escuela, con foco en la gestión de las 
instituciones educativas. Tiene en un primer momento, un análisis de la actual coyuntura 
educativa, con observaciones de las características que marcan este contexto histórico y que 
demuestran la necesidad del cambio en la educación. Posteriormente, se presenta un análisis 
de la gestión democrática en la escuela en sí, con sus características, dificultades de ejecución 
y posibilidades. Finalmente, se analiza la gestión democrática a partir de la legislación 
educativa, como principio constitucional y con previsión en diversos documentos de la 
legislación infraconstitucional. 
 

Palabras-clave: Gestión democrática. Legislación educativa. Escuela. 

Democracia. Educación. 
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FISIOTERAPIA 
 
 

MANUAL DE EXERCÍCIOS PARA GESTANTES 
  

Magalhães.E.M.M.¹; Miranda.L.P.¹; Moreira.A.C.A.¹; Gaspar.A.F.²– 
1Graduandas em Fisioterapia na Faculdade da Alta Paulista de Tupã – 2017;  

2Orientadora da Faculdade da Alta Paulista de Tupã – 2017 
 
 

RESUMO: Apesar de ser uma experiência única para toda mulher, o período 
gestacional é marcado por várias mudanças que afetam a gestante e seu 
corpo, nessa fase existem algumas alterações hormonais devido a tudo que 
ocorre no corpo feminino para abrigar e gerar uma nova vida. Assim o papel do 
profissional fisioterapeuta se torna muito importante em cada fase gestacional 
sempre proporcionando a promoção da saúde e do bem-estar da mulher. 
Espera-se que o presente trabalho contribua na orientação e desenvolvimento 
de práticas educativas, quanto à fisioterapia no pré-natal, que, por exemplo, 
prepara o corpo da mulher para dois momentos: o pré e o pós-parto, 
prevenindo, tratando e reabilitando possíveis disfunções, desconfortos, dores 
ou lesões. Objetivo: criar um manual educacional de exercícios no período 
gestacional, oferecendo as gestantes práticas saudáveis. Materiais e métodos: 
foi realizado uma revisão, em estudos indexados a partir do ano de 1996, que 
foram retirados das bases de pesquisa Scielo, Lillacs, Pubmed, Portal da 
Educação, alguns artigos pessoais e manuais relacionados ao assunto. Após 
uma leitura crítica dos textos foi desenvolvido um manual com orientações de 
exercícios para gestantes. Conclui-se, o manual foi desenvolvido para 
contribuir ativamente durante todo período gestacional, buscando melhorar a 
qualidade de vida e o suporte educacional em saúde, prevenindo disfunções e 
problemas futuros. 
 
PALAVRA-CHAVE: Exercícios. Gestação. Fisioterapia. Práticas educativas. 
Prevenção. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A experiência de estar grávida em muitos casos é como um sonho 

realizado, pois somente as mulheres podem relatar a experiência de abrigar em 

seu ventre um novo ser podendo gerar outra vida. Mudanças físicas e 

psicológicas marcam a mulher durante este período. A gestação humana é 
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dividida em três trimestres, sendo calculada em torno de quarenta semanas, 

duzentos e oitenta dias ou simplesmente nove meses (FONSECA et al., 2009). 

Durante este período várias mudanças irão acontecer no organismo 

feminino dia a dia, a gestação é entendida como um conjunto de fenômenos 

fisiológicos, período marcado por adaptações progressivas do organismo 

materno sendo aumento de volume do útero, alterações circulatórias, 

endócrinas, excretoras e do trato gastrointestinal mediado por hormônios 

(CORTEZ et al., 2012).  

As transformações que ocorrem no período gestacional são 

determinadas pelas mudanças hormonais que influenciam em todos os 

sistemas corpóreos, sendo que os principais hormônios envolvidos na gestação 

são: lactonogênio placentário humano, hormônios esteróides (progesterona e 

estrogênio), relaxina, tireotrofina coriônica humana, corticotrofina coriônica 

humana (CARRARA; DUARTE; 1996). Os hormônios durante a gestação são 

responsáveis, diretamente, por alguns achados fisiológicos e até patológicos 

(BARACHO, 2007).  

O útero passa por um processo de expansão, gerando uma curvatura 

nos ossos e, principalmente, na lombar e no quadril, a coluna é a mais 

prejudicada por causa da expansão da barriga, gerando uma desarmonia das 

cadeias musculares. Essas cadeias passam por duas alterações: a posterior 

fica sob estresse de tensão muscular constante e a anterior sofre processo de 

estiramento, ocasionando frouxidão dos ligamentos vertebrais, rotação das 

vértebras e pinçamento de nervos. (GIL et al., 2011).  

 A má circulação que gera também o edema está entre as queixas mais 

frequentes da gestante a partir da segunda metade da gravidez e na maioria 

das vezes não configura estado patológico, decorre do aumento da volemia, da 

permeabilidade capilar, da pressão intravascular e da estase sanguínea nos 

membros inferiores, sendo o edema periférico uma das manifestações mais 

comuns e duráveis nas grávidas, “sua etiologia inclui a retenção de sódio e 

água, além das alterações circulatórias causadas pelo útero gravídico sobre a 

circulação da veia cava inferior” (ALVES et al., 2005  p.3). 
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Apesar de pouco divulgada, a fisioterapia na gravidez exerce um papel 

importante em cada fase da gestação, sempre proporcionando a promoção da 

saúde e do bem-estar da mulher, “atividades leves, exame médico antes de se 

envolver ou continuar em um programa de exercício aeróbio moderado é vital 

para garantir uma gravidez segura” (MOTTOLA, 2016, p.4).  Uma das técnicas 

mais utilizadas para minimizar as dores são stretching global ativo (SGA) e 

Reeducação Postural Global (RPG) essas técnicas diminuem e harmonizam os 

tendões musculares nas cadeias mestra posterior, principalmente, nos 

músculos paravertebrais da região lombar, além disso, pode-se também fazer 

alongamento global que vai dar o alinhamento corporal da coluna da gestante 

(GIL et al., 2011). 

A intervenção fisioterapêutica deve ser feita mediante uma avaliação 

prévia, primeiramente, recolhe-se a história da gestação por meio da 

anamnese e posteriormente exame físico, é importante para o terapeuta 

discernir entre as alterações fisiológicas normais da gestação e as patológicas, 

a partir disto o fisioterapeuta será capaz de traçar um plano de tratamento, 

baseado nas queixas apresentadas pela gestante, o fisioterapeuta por sua vez 

possui recursos que auxiliam neste preparo pré-natal, tais como: exercícios 

corporais, técnicas de respiração, relaxamento, disponibilização de informação 

acerca do parto, puerpério, amamentação (MARQUES et al., 2011). 

A fisioterapia pré-natal, por exemplo, prepara o corpo da mulher para 

dois momentos: o pré e o pós-parto, prevenindo, tratando e reabilitando 

possíveis disfunções, desconfortos, dores ou lesões, assim a fisioterapia 

oferece: exercícios de alongamento e fortalecimento de determinados 

músculos; exercícios aeróbicos; conscientização corporal; melhora na 

circulação sanguínea, correção da postura e exercícios de relaxamento, como 

resultado, as futuras mamães sentem alívio durante momentos como câimbra, 

inchaço, falta de ar e dores na coluna vertebral e na pélvis, além de ficar mais 

preparada para o parto (EDUCAÇÃO, 2016). 

O exercício físico pode ser praticado pela gestante a partir da 12ª 

semana gestacional, se não houver nenhuma contraindicação clínica, são 

recomendadas atividades físicas de intensidade leve a moderada, podendo 
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utilizar a escala de Borg para estimativa de percepção de esforço (MARQUES 

et al., 2011). 

Neste contexto, a fisioterapia atua nas atividades de promoção de 

saúde, sendo estas o acesso às informações e a educação a este grupo, 

intervenção direta baseada nas queixas da gestante, auxílio nas atividades da 

vida diária (AVDS) até mesmo atividades físicas orientadas, o acesso às 

informações a respeito das modificações ocorridas neste período no corpo da 

gestante, auxilia para uma maior conscientização da mesma, como também a 

redução dos seus anseios. É importante que ela possa compreender todo o 

processo da gestação para assegurar com maior qualidade o período do pré-

natal, pós-parto e posteriormente a amamentação (DREHER; 

STRASSBURGER, 2006) 

Portanto a gestação vem mexer muito com corpo da mulher, o 

fisioterapeuta tem o papel importante de atenuar nesses sintomas de 

alterações, acreditam-se que os exercícios, na gestação, melhora fisicamente 

as gestantes, deixando-as mais ativas, exercícios como aeróbio auxilia no 

controle de peso que vai diminuir o fator de diabetes gestacional que é uma 

doença que afeta quase 5% das gestantes (LIMA, 2005). “Na ausência de 

quaisquer complicações médicas e obstétricas, 30 minutos ou mais de 

exercício moderado por dia, se não todos os dias da semana é recomendado 

para mulheres grávidas” (GYNECOL, 2003, p.3). Assim o fisioterapeuta tem o 

papel de preparar o corpo da gestante para receber as alterações que vão 

ocorrer ao longo da gestação de 38 a 40 semanas, estudos mostram que com 

exercícios durante todo o período de gestação até a hora do parto e pós-parto 

podem diminuir no futuro, nessa gestante, os problemas com assoalho pélvico 

e sofra com fator da menopausa, prevenindo essa gestante de problemas 

futuros. A prática da educação em saúde é o tema relevante na atualidade, 

“mesmo uma gestação que transcorre sem problemas exige mudanças e 

adaptações na vida e no comportamento da mulher, que agora precisa 

preocupar-se não só consigo, mas com um novo ser que ela abriga” (BENUTE 

et al., 2000, p.2).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12808399
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2 OBJETIVO 

            O objetivo é desenvolver um manual educacional de exercícios, para as 

gestantes, trazendo práticas saudáveis. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS: 

 

Foi realizada uma revisão de literatura em relação às orientações de 

exercícios para as gestantes a partir do ano de 1996 que foram retirados das 

bases de pesquisa Scielo, Lillacs, Pubmed, Portal da Educação, alguns artigos 

pessoais, manuais relacionados a este assunto, site e livros com menção ao 

tema proposto. Os unitermos empregados para a busca dos artigos, de acordo 

com os descritores em ciência e saúde, no DECS foram utilizadas palavras 

chaves como gestantes, fisioterapia, exercícios, influência de fisioterapia 

gestacional, manual de exercícios e suas respectivas traduções na língua 

inglesa. Artigos com assuntos sobre gestação, casos relatos de benefícios com 

exercício no período gestacional, e com isso desenvolver um manual. 

 

4 DISCUSSÃO E RESULTADOS: 

 

Foram encontrados um livro, quatorze artigos, e três manuais. Após 

leitura crítica dos textos, foi desenvolvido um manual com orientações para que 

as mulheres gestantes possam realizar em casa, exercícios que ajudem na 

hora do parto e no pós-parto, explicando como realizar e os benefícios. 

Na sequência, segue como resultado o manual educacional de 

exercícios: 

 

Manual Educacional: 

 

*Realizar todos os exercícios seis vezes, intervalo varia de acordo com o 

exercício. 

 

4.1 Vasocapilar: 
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Este exercício é excelente para má circulação, hipertensão, inchaço, varizes e 

hemorroidas. A gestante fica deitada com pernas e braços para o alto, e 

sacode as mãos, os braços, as pernas e os pés. Com este exercício a placenta 

que é fonte de alimentação e oxigênio para o feto dificilmente envelhece são 

realizados seis repetições com 30 segundos de cada, intervalo de uma pausa 

de 30 segundos.  

 

 

Tudo sobre gestante: 
http://tudosobregravidez.blogspot.com.br/2010/10/exercicios-para-gestante. 
Acesso 10/07/2017 
 

4.2 Contração da pélvis: 

 

Este exercício é indicado para o posicionamento do feto corretamente, além de 

ajudar na incontinência urinária pelo fato de contrair a pelve. A gestante com as 

mãos e joelhos no chão, vai realizar uma expiração e contrae a pelve para 

cima, soltando na inspiração com seis repetições com intervalo de 30 

segundos. 

  

http://tudosobregravidez.blogspot.com.br/2010/10/exercicios-para-gestante
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Exercícios físicos na gravidez: o que pode ou não fazer. 

http://www.mulheresgravidas.net/19-exercicios-fisicos-na-gravidez-o-que-pode-

ou-nao-fazer. Acessado 07/07/2017 

 

4.3 Cócoras:  

 

Este exercício é indicado para a gestante aprender controlar o músculo da 

pélvis e obter seu relaxamento na hora certa do parto, além de ajudar no 

deslizamento do feto na hora do nascimento. A gestante fica cócoras 

(agachada), vai contrair e relaxar a pélvis, (como se estivesse a segurar o xixi e 

soltar o xixi), seis repetições de 4 segundos. 

 

http://www.mulheresgravidas.net/19-exercicios-fisicos-na-gravidez-o-que-pode-ou-nao-fazer
http://www.mulheresgravidas.net/19-exercicios-fisicos-na-gravidez-o-que-pode-ou-nao-fazer
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Tudo sobre gestante. 
http://tudosobregravidez.blogspot.com.br/2010/10/exercicios-para-
gestante.html. Acesso 10/07/2017 
 

4.4 Ponte: 

 

Este exercício é indicado para diminuição das dores lombares, nascimento 

prematuro do feto, dores no nervo ciático. A gestante deitada em decúbito 

dorsal, deixa os joelhos dobrados e separados na largura do quadril e solas do 

pé firme no chão, com os braços apoiados no chão no posicionamento do 

corpo, elevar o quadril até no máximo da gestante, seis repetições com 

intervalo de 25 segundos. 

 

 

Exercícios físicos na gravidez: o que pode ou não fazer. 

http://www.mulheresgravidas.net/19-exercicios-fisicos-na-gravidez-o-que-pode-

ou-nao-fazer. Acessado 07/07/2017 

 

4.5 Sapinho: 

 

Este exercício é indicado para fortalecimento dos músculos abdominais, pélvis 

e controlar a força na hora do parto. A gestante deitada em decúbito dorsal, 

com as palmas da mão juntas sobre o peito como se estivesse realizando uma 

oração, os pés virados, as plantas palmar um para outro simetricamente com 

uma flexão de joelhos, vai elevar as mãos e extensão das pernas, realizar seis 

repetições de 10 segundos de intervalo.  

 

http://tudosobregravidez.blogspot.com.br/2010/10/exercicios-para-gestante.html
http://tudosobregravidez.blogspot.com.br/2010/10/exercicios-para-gestante.html
http://www.mulheresgravidas.net/19-exercicios-fisicos-na-gravidez-o-que-pode-ou-nao-fazer
http://www.mulheresgravidas.net/19-exercicios-fisicos-na-gravidez-o-que-pode-ou-nao-fazer
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Exercícios e gravidez. http://pt.slideshare.net/Ineidjee/exercicio-na-gravidez. 

Acessado 04/07/2017. 

 

4.6 Alongamento: 

 

Este exercício é indicado, para dores lombares e corrigir a postura da gestante, 

porque acontece um alívio na contração das vértebras diminuindo a dor local. 

Sentada, a gestante coloca as pernas para lateral e alonga para os lados e 

para frente, não bloquear a respiração, manter o movimento seis repetições por 

10 segundos de intervalo. 

 

 

Tudo sobre gestante. 
http://tudosobregravidez.blogspot.com.br/2010/10/exercicios-para-
gestante.html. Acesso 10/07/2017 
 

5 CONCLUSÃO 

 

O manual foi desenvolvido abordando os temas mais relevantes, quanto 

às alterações que acometem o corpo da gestante desde o início no pré-natal 

http://pt.slideshare.net/Ineidjee/exercicio-na-gravidez
http://tudosobregravidez.blogspot.com.br/2010/10/exercicios-para-gestante.html
http://tudosobregravidez.blogspot.com.br/2010/10/exercicios-para-gestante.html
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até o pós-parto, e os exercícios que possam contribuir durante esse período 

importante para educação dessas pacientes, exercícios fácies que podem ser 

realizados em casa, seguindo a quantidade e repetições prescritas.  

O fisioterapeuta deve contribuir ativamente durante toda a gestação em 

busca da melhora da má circulação, dores, edema, perda da função do 

assoalho pélvico, buscando melhorar a qualidade de vida e o suporte 

educacional em saúde, com isso prevenir disfunções e problemas futuros. 

 

HANDBOOK OF EXERCISES FOR PREGNANT 
 
ABSTRACT: Despite being a unique experience for every woman, the 
gestational period is marked by a number of changes that affects the pregnant 
woman and her body, at this stage there are some hormonal changes due to 
everything that occurs in the female body to house and generate a new life. 
Thus the role of the professional physiotherapist becomes very important at 
every stage of pregnancy always providing the promotion of health and well-
being of the woman. It is hoped that this work will contribute in orientation and 
development of educational practices regarding therapy in pre-natal care, 
which, for example, prepare the woman's body for two moments: pre- and post-
partum, preventing, treating and rehabilitating possible dysfunctions, discomfort, 
pain or injury. Objective: create a handbook education of exercises during 
pregnancy offering pregnant women healthy practices. Materials and Methods: 
review of studies indexed from the year 1996, which were extracted from the 
bases of the research Scielo, Lillacs, Pubmed, Portal of Education, some 
personal articles and manuals related to the subject. After a critical reading of 
the texts was developed a handbook with guidelines of exercises for pregnant 
women. It is concluded, the handbook was developed to contribute actively 
throughout pregnancy period trying to improve the quality of life and the 
educational support in health, preventing disorders and problems in the future. 
 
KEYWORDS: Exercises. Gestation. Physiotherapy. Educational practices. 
Prevention. 
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RESUMO 

O texto acadêmico demanda o uso de conectores oracionais, para estabelecer a 

comunicação. Esses conectores aparecem raramente nos textos escritos por estudantes iniciantes 

e a sequenciação ocorre simplesmente pela ordem de colocação dos termos ou pela pontuação. 

Isso demonstra a necessidade de desenvolver a comunicação verbal do acadêmico; e ao professor 

cumpre compreender que há diferentes níveis de aquisição da linguagem e existem diferenças 

culturais que interferem, na produção da linguagem do aluno, no processamento da informação e 

dos saberes. A produção escrita requer o uso de recursos linguísticos que possibilitam a 

progressão temática, ou seja, o aprofundamento do assunto, sua especificação, a expansão do 

texto. Isso é feito de tal forma que se torna possível dar continuidade temática, estabelecer a 

coerência, a unidade de sentido, ao mesmo tempo em que se acrescentam novas informações por 

meio dos recursos de sequenciação, a que se refere o tema deste trabalho, que aborda a 

conectividade sequencial e conceitual, no que concerne ao uso de conectores, principalmente os 

subordinativos adverbiais. O objetivo desse estudo é verificar se tais conectores desempenhariam, 

no texto, algumas funções linguísticas necessárias à manutenção temática; e se os conectores 

subordinativos adverbiais, além de ligar um sintagma oracional a outro, denotariam também 

circunstâncias e sua ocorrência seria determinada, ou melhor, condicionada ao tipo de progressão 

estabelecido, no texto. A abordagem teórica que o alicerça está iluminada por princípios e 

fundamentos linguísticos, referentes ao estudo da língua, da gramática e do texto ou discurso. 

Foram utilizadas a análise e a descrição de aspectos da progressão temática, ilustradas por 

exemplos de formação discursiva adequada à norma culta, que evidenciam as características 

observadas, analisadas. Na medida do possível, serão feitas algumas reflexões sobre aspectos 

didáticos pertinentes. Este estudo procurou demonstrar que tais conectores desempenham, no 

texto, funções linguísticas necessárias à manutenção temática. Os conectores subordinativos 
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adverbiais, principalmente, além de ligar um sintagma oracional a outro, denotam também 

circunstâncias e sua ocorrência é determinada, ou melhor, condicionada ao tipo de progressão 

estabelecido, no texto. A junção subordinativa promove conexões que garantem a organização e a 

progressão sequencial do texto, por meio de frases dependentes entre si, quer no aspecto 

semântico, quer pelo travamento sintático. As conjunções subordinativas, especialmente, as 

adverbiais atuam como organizadores textuais, na função de articuladores proposicionais e 

estabelecem relações espaço-temporais, lógico-semânticas e pragmáticas entre orações, 

enunciados e partes do texto. Essas relações encadeiam os enunciados simples a outros, 

constituindo unidades mais complexas ou períodos, reunidas pelas conjunções, numa operação de 

textualização. Na tentativa de contribuir com o desenvolvimento adequado da linguagem 

acadêmica e de proporcionar ao estudante condições de produção, é interessante propor um 

projeto de estudo da linguagem, anexo ao Projeto Pedagógico do Curso, multidisciplinar, capaz de 

integrar nivelamento, extensão e pesquisa. Ele deve contemplar atividades de linguagem (leitura e 

produção de texto) análise linguística, atividades de operação sobre a linguagem, estudo e reflexão 

sobre aspectos gramaticais, referenciais, semânticos e contextuais, na abordagem dos temas 

tratados nas disciplinas do curso, priorizando o desenvolvimento da capacidade argumentativa do 

estudante. 

 

Palavras-chave: Sequenciação frástica. Progressão temática. Coerência e coesão. Subordinação 

adverbial. Conectores oracionais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A comunicação verbal manifesta configurações naturais da linguagem humana, em 

português, no caso de falantes brasileiros. Essas ocorrências são dotadas de sentido e perseguem 

um determinado objetivo comunicativo. Todo esse processo produz discursos e textos. A 

linguagem humana, para produzir texto, precisa ter textualidade, que engloba propriedades 

específicas onde se destaca a conectividade. A conectividade é relacional e evidencia a 

interdependência entre sintagmas, semanticamente interdependentes, no texto. (MATEUS et 

al.,1989, p. 134) A comunicação , no texto acadêmico, requer o uso de conectores oracionais que 

dificilmente estão presentes nos textos escritos por estudantes iniciantes. Nesses textos a 

sequenciação ocorre simplesmente pela ordem de colocação dos termos ou pela pontuação. 

 O texto acadêmico requer, do ponto de vista do produtor e do leitor, o domínio de 

competências linguísticas, sociolinguísticas e socioculturais, discursivas, estratégicas, entre outras. 

Esses aspectos assumem relevância no processo de aquisição da linguagem da variante 

acadêmica, por ser esta de um grau de formalidade e de complexidade mais específico, que requer 

o uso de processos cognitivos lógico-formais bem mais complexos e abstratos que os utilizados em 

relatos simples com a presença do objeto diante de si, por exemplo, mais figurativos e factuais. 

(LUSSIER, Denise, p. 53) Estudantes oriundos de ambientes culturais que privilegiam a oralidade e 

a coloquialidade, ao ingressarem no ensino superior, deparam com um distanciamento linguístico 
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muito grande, em relação à norma do discurso acadêmico. Isso dificulta muito a compreensão do 

que lhe é ensinado e a leitura dos textos que compõem a bibliografia apresentada, e 

consequentemente provoca baixo desempenho, desmotivação e desistência. 

 Se for considerar a organização sintática do texto acadêmico, surgem outras dificuldades 

de leitura e produção escrita: predomínio da forma passiva, pouco familiar ao estudante; 

ocorrências de conectores com valores argumentativos; nominalizações anafóricas e predomínio 

do discurso teórico, que é despojado de ancoragem temporal e de marcas de enunciação. 

(GARCIA,1984, p.75) Esses fatores todos aliados ao grande número de informações novas, 

decorrentes das informações e conhecimentos novos que o aluno passa a adquirir nas diversas 

disciplinas do curso acarreta dificuldade de leitura e elaboração de textos. 

O elemento central do processo de ensino e aprendizagem é a construção de significados 

pelo aprendiz. Nesse processo, muitas vezes, no entanto, a aprendizagem ocorre deforma 

memorialista. Em situação dessa natureza, o estudante só é capaz de repetir e de utilizar 

mecanicamente o aprendido sem compreender. 

  Em outros casos, o jovem consegue apenas atribuir significados parciais ao conteúdo, 

conceito, explicação, valor, à norma, ou maneira de resolver problemas. Nessa situação, o 

significado deixa de ser exato, distancia-se daquele ensinado pelo professor, ou seja, não possui 

para ambos a mesma intensidade de compreensão e de ação sobre a realidade que representa. 

Essa situação evidencia que a significância da aprendizagem é gradativa. Consequentemente, em 

cada momento da aprendizagem, pressupõe-se que os estudantes realizem progressivamente 

aprendizagens mais significativas e mais complexas. Esse caráter dinâmico da aprendizagem 

coloca em destaque o problema do direcionamento que se deve dar ao ensino, para que o aprendiz 

possa aprofundar e ampliar os significados que vão construindo com atividades de aprendizagem 

que realizam, para que possam obter resultados melhores nos textos acadêmicos que produzem. 

(SALVADOR,1994,p.148) 

Ademais o desenvolvimento das formas sociais especializadas e evoluídas, em relação a 

ações individuais tem provocado valorização das linguagens especializadas das disciplinas e 

profissões, que expressam novos conceitos, tecnologias, procedimentos, valores, característicos 

das necessidades da sociedade atual. A comunicação nessas sociedades científicas ou 

tecnológicas demanda conhecimento de conceitos, conhecimentos pouco vulgarizados. Isso 

acarreta a leitura e produção de texto, impregnadas de informações novas e com poucas 

informações conhecidas e torna o processo produtivo mais difícil, mais denso, pois o escritor 

precisa antes adquirir os conceitos e as informações necessárias à compreensão, interpretação e 

redação do texto, para estabelecer sentido, veracidade e comunicação adequada àquela 

sociedade. 

A produção do texto, nesse cenário, precisa considerar o repertório linguístico de 

referência e sua adequação ao que se pretende produzir; à capacidade de linguagem do 

estudante, sua proximidade com a norma; e os saberes que precisam adquirir sobre a língua. 
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Por outro lado, o estudante tem responsabilidade no sucesso de sua aprendizagem, 

porque é ele quem constrói seu conhecimento, atribui sentido e significado aos conteúdos do que 

lhe é ensinado. O professor, entretanto, é quem determina que as atividades realizadas pelo 

aprendiz possam garantir maior ou menor amplitude, profundidade dos significados produzidos e 

proximidade ao padrão linguístico requerido naquele nível. Essa intervenção do professor se dá 

pela sua atuação, pelo modo de ensinar, pois é ele quem deve orientar a aprendizagem em 

determinada direção. Em outras palavras, o professor é o guia, o mediador do processo de 

aprendizagem, deve, pois, requerer a participação do estudante em tarefas e atividades de leitura e 

escrita, cada vez mais próximas ao que o currículo escolar contempla. (SALVADOR,1994, p.156-

157) Mediante o exposto, fica evidente a necessidade de desenvolver a comunicação verbal do 

acadêmico; promover sua formação geral, para que ele possa adquirir responsabilidade pela sua 

própria aprendizagem e desenvolvimento pessoal e profissional; e ao professor cumpre 

compreender que há diferenças culturais que interferem, na produção da linguagem do aluno, no 

processamento da informação e dos saberes abordados , em aula. 

 Outro aspecto a considerar é a produção escrita, uma vez que ela requer o uso de 

recursos linguísticos que possibilitam a progressão temática, ou seja, o aprofundamento do 

assunto, sua especificação, a expansão do texto. Isso é feito de tal forma que se torna possível a 

continuidade temática, a coerência, a unidade de sentido, ao mesmo tempo em que se 

acrescentam novas informações. Os recursos de sequenciação são muitos: recorrência, 

conectividade, paralelismo, paráfrase, progressão temática, entre outros. 

Foi possível notar, mediante o exposto, a complexidade do tema, em vista disso de agora 

em diante, ele torna-se limitado à abordagem da conectividade sequencial e conceitual, no que 

concerne ao uso de conectores, principalmente os subordinativos adverbiais. 

Este estudo procura verificar se: a) tais conectores desempenhariam, no texto, algumas 

funções linguísticas necessárias à manutenção temática; b) os conectores subordinativos 

adverbiais, além de ligar um sintagma oracional a outro, denotariam também circunstâncias e sua 

ocorrência seria determinada, ou melhor, condicionada ao tipo de progressão estabelecido, no 

texto. 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A linguagem humana articulada, material linguístico deste estudo, realiza-se em discursos 

ou textos. Esses discursos podem ser realizados oralmente, ou pela escrita e constituem variantes: 

caipira, coloquial, culta, formal, jargões profissionais. Especificamente, para este trabalho, será 

utilizada a linguagem acadêmica, em texto escrito. A abordagem teórica que o alicerça está 

iluminada por princípios e fundamentos linguísticos, referentes ao estudo da língua, da gramática e 

do texto ou discurso, difundidos por estudiosos da linguagem, especialistas, na área. 

Foram utilizados, nesse estudo, a análise e a descrição de aspectos da progressão 

temática, que serão ilustradas por exemplos de formação discursiva adequada à norma culta, que 

evidenciam as características observadas, analisadas. Tudo isso fundamentado nas teorias 
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textuais e gramaticais. Na medida do possível, serão feitas algumas reflexões sobre aspectos 

didáticos pertinentes. 

O texto acadêmico foi considerado unidade de língua que desempenha, entre outras, 

função comunicativa, de natureza predominantemente referencial e denotativa. Para que esse tipo 

de texto possa ser inteligível, precisa ter coerência, ser coeso e informativo. Esses recursos 

linguísticos constituem sua textualidade, segundo CRYSTAL ( 2008, p.254). 

O caráter referencial exerce a função pela qual a linguagem se remete a um objeto do 

mundo real ou imaginário. Essa função referencial relaciona indiretamente com o mundo dos 

objetos reais, pois a relação sígnica é estabelecida com o mundo percebido dentro das formações 

ideológicas da cultura da qual faz parte determinado texto ou discurso. A referência é, pois, 

realizada com o objeto do pensamento, não com o objeto real, por isso é perpassada por 

ideologias e até mesmo percepções carregadas de subjetividade. (DUBOIS, 1993, p.511) 

A denotação se remete à questão da referência no texto. Se considerarmos que a função 

da linguagem pertence à instância de mediação entre o homem e o mundo e que essa propriedade 

também é intrínseca à função semiótica, a qual atribui o papel de código às diversas práticas 

sociais e estabelece os signos, que são unidades desses códigos, podem-se considerar os signos 

não sendo objeto ou coisa que eles representam, do mesmo modo, a linguagem também não é o 

mundo. Ela só representa um saber sobre o mundo, que possibilita a intersubjetividade e a relação 

entre consciências. Nesse olhar, só se permite falar de objeto dentro de um quadro de referência 

comum entre remetente e destinatário de uma determinada mensagem, quer dizer, como 

designação e não denotação. (LOPES, 1995, p.248) 

Greimas (1970, p.16) refere-se à denotação, enquanto plano semiótico, no qual o sentido 

parece esvaziado, em que só subsiste um significante empobrecido. Nessa perspectiva, a 

denotação é o lugar de instauração do sentido e de seu retrato. Coloca também a possibilidade de 

mudança do sentido a todo instante. Isso ocorre devido à existência de percursos metassemióticos 

previsíveis dessa transposição que são: a transcodificação vertical que oferece múltiplas 

possibilidades de explicitação e de implicitação do sentido; e procedimentos de transcodificação 

horizontal que configuram a dupla implicação dos processos e dos sistemas. 

Outro aspecto a ser considerado, na produção do texto é a representação feita dele pelo 

escritor e pelo leitor, que ocorre em nível conceitual de representação do texto. O aspecto que 

garante ao texto boa formação e naturalidade é sua coerência, ou seja, aquilo que o diferencia de 

uma sequência arbitrária de frases. (DELBEQUE, 2008, p. 247) 

A coerência, suas características, seus constituintes textuais e seu papel discursivo são 

objeto do tópico seguinte. 
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3. COERÊNCIA E PROGRESSÃO TEMÁTICA  

Van Dijk (1989, p.23) parece não diferenciar coerência de coesão e considera coerência 

uma propriedade semântica global dos textos e subdivide-a em: global, linear ou local e 

pragmática. 

Na concepção de KOCH (2011, p.191) coerência é um princípio de interpretabilidade e se 

estabelece na conjunção do texto com as intenções do autor e as experiências do leitor.  Ela 

também requer os mais variados conhecimentos de mundo, enciclopédico, do uso da língua 

socialmente instituído, etc. A coerência depende também da manutenção temática e da distribuição 

da informação no texto entre outros. 

Delbeque (2008, p.247) faz uma abordagem cognitiva da coerência, nomeando-a parte 

distintiva de um texto e de natureza conceptual. 

Enfim, coerência pode ser considerada um aspecto da construção do sentido do texto, de 

natureza ideacional, cognitiva, semântica, que estabelece, no percurso de produção do texto, 

relações de sentido referenciais, isotópicas, ou de manutenção temática, interpretativas, 

compreensivas, linguísticas e textuais, além de garantir ao texto unidade de sentido e maior ou 

menor grau de veracidade, de acordo com a natureza dele.  É um dos fatores de textualidade, ou 

melhor, de condição para que um material escrito seja considerado texto. A coerência é definida 

por MATEUS et al. (1989, p.134) como propriedade da textualidade, denominada conectividade 

conceptual, que estabelece interdependência semântica resultante de processos cognitivos de 

apreensão do real, da configuração e conteúdo dos esquemas mentais, que caracterizam nosso 

saber sobre o mundo. 

 

3.1 COESÃO E PROGRESSÃO TEMÁTICA 

John Lyons (1979, p.211) aborda a coesão interna da palavra e considera-a do ponto de 

vista gramatical. Ele destaca que a coesão deve ser considerada sob os critérios da mobilidade de 

posição e da sequência ininterrupta de elementos, independentes um do outro. Esses morfemas, 

palavras ou frases se comportam como blocos, “não só aparecem sempre juntos, mas também na 

mesma ordem, uns em relação aos outros”. 

Segundo Fiorin e Savioli (1991, p.271) coesão é a conexão, a articulação entre os vários 

enunciados que compõem o texto. Ela é decorrente das relações de sentido que existem entre os 

enunciados. O termo coesão pode, portanto, assumir várias configurações que indicam a variedade 

de relações entre elementos linguísticos que unem e estabelecem sentido. A coesão pode ser 

interna à palavra ou sintagma e externa, isto é, entre palavras e sintagmas. 

Parece evidente que a organização do sentido vale-se de mecanismos de coesão 

gramatical e lexical. Dentre esses mecanismos, a coesão frástica é um tipo de coesão gramatical 



     FACULDADE DA ALTA PAULISTA  

 

Revista Ciências da FAP, Tupã, n. 1 (1): p 1-147, julho, 2018. 
77 

que permite a sequencialização, em nível sintagmático e oracional, porque ela estabelece ligação 

entre termos linguísticos da superfície textual. São três os principais tipos de sequencialização 

frástica, destacados por  MATEUS (1989, p.137): 

I- nexos sequenciais entre categorias gramaticais nucleares e seus complementos ou 

qualificadores; 

a) a ordem das palavras que constituem o sintagma; e 

b) a concordância entre termos do sintagma nominal, para indicar número e gênero; a dependência 

entre elementos determinantes do núcleo nominal (quantificadores, adjetivos); 

II- as formas que permitam identificar, recuperar a estrutura argumentativa de determinado 

predicador. Esses elementos linguísticos marcam a relação gramatical estabelecida com o 

predicador, por exemplo: 

a) A ordem das palavras da língua portuguesa; 

b) O uso dos pronomes pessoais; e 

c) As preposições que indicam relações gramaticais; 

III- aspectos de concordância expressos por marcas que indicam ao mesmo tempo pessoa e 

número, ou gênero e número; o elo entre sujeito e predicado verbal e sujeito e predicado nominal. 

Outro tipo é a coesão interfrástica ou junção. Ela exprime diversos tipos de interpendência 

semântica das frases. Essas relações são estabelecidas pelos conectores frásticos e pelas pausas. 

Os conectores podem estabelecer valores linguísticos diversos. 

A junção pode ser do tipo conjunção (junção aditiva); disjunção (junção alternativa); 

contrajunção (junção contrastiva); e subordinação. 

Este estudo se limita a abordar a subordinação. A junção subordinativa promove conexões 

que garantem a organização e a progressão sequencial do texto, por meio de frases dependentes 

entre si, quer no aspecto semântico, quer pelo travamento sintático. São três os tipos de 

subordinação: substantiva, adjetiva e adverbial. De ora em diante será analisada só a subordinação 

com juntores adverbiais. 

 

4. SUBORDINAÇÃO ADVERBIAL E PROGRESSÃO SEQUENCIAL 

A subordinação adverbial agrega ao discurso circunstâncias várias, enquanto possibilita a 

progressão temática pelo estabelecimento de relações coesivas entre uma oração principal e a 

oração subordinada adverbial. 

Serão, de ora em diante, analisadas as noções de circunstâncias e as relações coesivas, 

existentes entre orações de um determinado período composto por subordinação, que contém 

oração subordinada adverbial. 
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As unidades ou sequência de unidades indicadoras de lugar, causa, tempo, etc. são 

circunstantes. Neles ocorre o processo indicado pelo verbo. O circunstante constitui, pois, um 

advérbio, ou equivalente, ou seja, locução adverbial, oração subordinada substantiva. (TESNIÈRE, 

apud DUBOIS et al, 1993, p.107). 

Circunstância é a condição particular, na qual um fato ocorre, isto é, a ação que o agrava 

ou o atenua. Podem indicar causa, consequência, tempo, etc. ( GARCIA, 1992, p. 53). 

As orações subordinadas adverbiais, além de indicarem as circunstâncias, relacionadas às 

ações, realizam a progressão temática do texto, pois agregam informações novas ao enunciado. As 

orações adverbiais são classificadas, conforme as circunstâncias que exprimem, em: 

1. Causal: está relacionada a uma oração principal e indica causa, motivo, razão. Inicia-se pelas 

conjunções porque, como, pois, porquanto e pelas locuções conjuntivas uma vez que, visto que, 

por isso que, já que, dado que. Por exemplo: 

      Estamos dividindo a responsabilidade com eles, porque acreditamos no aluno como 

protagonista. ( JÚDICE, apud  NICOLIELO, Revista Claudia, ano 55, n11, nov, 2016, p.128) 

    Como surgiram benesses no meio do caminho, por exemplo, renegociação das dívidas, algumas 

agremiações ainda não atingiram a insolvência. 

     Os adolescentes apresentam dificuldade de executar duas atividades ao mesmo tempo, pois 

lhes falta o desenvolvimento de um mecanismo, situado no lobo parietal, que facilita a transição 

entre uma atividade e outra. 

2. Concessivas: expressam o sentido de superação de obstáculo real ou suposto. A oração 

subordinada concessiva pode ser introduzida por: embora, mesmo que, nem que, apesar de 

que, por mais que, por exemplo: 

“Mesmo que aprove a reforma da previdência, suas despesas aumentarão nos próximos anos.”  

(NOBREGA,Veja, ano 49, n. 46, nov, 2016, p.62) 

“Apesar de apresentar sinais encorajadores nos últimos meses, o caminho de volta da Petrobrás à 

normalidade ainda está sujeito a sobressaltos.” (SAKATE, Veja, ano 49, n. 46, nov. ,2016, p.63.) 

„Embora haja concordância sobre a importância da defesa da escola para as camadas populares, 

há profundas discordâncias referentes ao currículo dessa mesma escola‟ (MOREIRA, 1990, p. 164, 

apud CANDAU, 2008, p.41) 
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3. Condicionais: quando são iniciadas por se e caso: geralmente, introduzem um 

acontecimento real ou hipotético ou uma premissa. Essa premissa está associada a 

uma consequência ou a uma inferência.  As orações introduzidas por se podem indicar 

duas espécies de condição, segundo Azeredo (2000, p. 226): 

a) Se expressa a relação causa/efeito e ocorre a correlação obrigatória entre o tempo da 

oração principal e o da subordinada. Nessa ocorrência, se pode ser substituída por caso; e 

b) Se também pode expressar liberdade na correlação dos tempos verbais. Nessa estrutura, 

a oração principal possibilita inferir o que foi declarado na subordinada. 

Os períodos seguintes exemplificam esses tipos de condicionais: 

a) Esse seria um constrangimento a enfrentar, caso permaneça no posto. 

b) `Se você está presente, qualquer lugar torna-se sagrado.` (HENRIQUES JR., apud  

PRATA, Claudia,, ano 55, n. 11, nov, 2016, p.118). 

c) “Se sair dessa trilha de prudência, restará aos Estados Unidos e ao mundo confiar na 

solidez das instituições americanas para conter eventuais arroubos tresloucados.” ( 

KRACZINSKI; e LAM, Veja, ano 49, n. 46, nov, 2016, p.67) 

d) “Se nós, adultos, vira e mexe, exageramos no uso do celular, a atração pela tecnologia é 

ainda mais grave em crianças e adolescentes, que têm o imediatismo e a dificuldade de 

autocontrole como características típicas da idade.” (NICOLIELO, Claudia, ano 55, n. 11, 

nov. 2016, p.128). 

Há outros conectivos condicionais com valor contundente e imperativo, que possuem um 

caráter mais formal. São eles: desde que, contanto que, com a condição de que. Veja as 

ocorrências: 

a) Desde que os alunos saibam as etapas, a classe pode realizar duas conversas paralelas 

concomitantes: como encontrar a solução para esse problema e como encontrar a solução 

para qualquer problema parecido com esse. (LEMOV, 2011, p.100). 

A mesma contundência produzida pelo uso dos conectores condicionais: desde que, contanto 

que, pode ser expressa pela conjunção se, reforçada por termos que acentuem sua exclusividade, 

tais como, se, somente, apenas. Por exemplo: 

Só mesmo se o Deus Mercúrio lhes emprestasse as asinhas que traz nos calcanhares se 

poderia esperar resultado diferente. ( TOLEDO, Veja, mar, 2017, p. 106) 
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b) A menos que, a não ser que são termos que anunciam a condição a ser obrigatoriamente 

satisfeita, para produzir o contrário do que foi declarado na oração principal. Observe os 

exemplos: 

“Será castigada a violência contra animais, a menos que seja para rituais indígenas.”  

http://www.bolivia.com/actualidad/nacionales/sdi/103204/ . Acesso em 26/3/20217. 

“Não vou entrar no mato, a não ser que você prove que não há perigo.” 

https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid. Acesso em 26/3/2017. 

4. Conformativa: são orações subordinadas que exprimem concordância, conformidade de um 

elemento com outro. São ligadas à oração principal por: conforme, como, consoante, segundo e 

estão exemplificadas a seguir: 

“Segundo os mestres indianos, a intenção é a primeira semente de nossa mente...” ( DE LUCA, 

Cláudia, fev., 2017, p. 74.) 

5 . Comparativa: exprime semelhanças reais, sensíveis por meio de forma verbal peculiar, que 

utiliza os conectivos: como, quanto, do que, tal qual. As características principais da comparação, 

na abordagem sintática, são a interdependência de dois termos; e no aspecto semântico, o cotejo 

estabelecido entre esses elementos. Vejamos alguns exemplos: 

 “O entrosamento entre o brasileiro e o argentino, tanto fora quanto dentro do campo, soou como 

tango bem dançado, como samba bem ritmado.” ( SALVADOR, Revista Veja, ano 49, n.46, dez, 

2016, p. 34.) 

“Como um buraco negro, a Síria continua sugando outros países para dentro da sua tragédia.” ( 

WHATKINS, Veja, ano 49, dez, 2016, p. 44) 

“Sem escapatória ajuda tanto no caso desses últimos como no caso daqueles que estão tentando 

fugir da situação de aprendizagem.”(LEMOV, 2011 p. 46) 

“... a sala de aula não é tão atrativa quanto os outros meios de comunicação, e particularmente o 

apelo da televisão.” ( AQUINO, 2000, p.113) 

6 . Consecutiva: São elas: que, de modo que, de sorte que, tanto que, sem que, com vistas a (tão, 

tanto, tamanho) ...que .  Elas exprimem a consequência, o resultado lógico do ato declarado na 

oração principal, por exemplo: 

“[...] o Brasil tem um potencial tão vasto, mas tão vasto que às vezes até gera efeitos prejudiciais...” 

(Carta ao Leitor, Veja, ano 49, n.52, 2016, p. 174.) 

http://www.bolivia.com/actualidad/nacionales/sdi/103204/
https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid
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7 Final: indicam finalidade do que foi enunciado na oração principal. São a fim de que, para que, 

que. Vejamos os exemplos: 

a) “ Um currículo  é a seleção de uma série de conteúdos com vistas a alcançar determinados 

objetivos. ” 

b) “... estuda-se a teoria dos signos para mostrar que a linguagem é uma forma de interpretar o 

mundo.” (FIORIN, 2011, p.8) 

8) Proporcionais: são à proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais... mais,  e 

exprimem correlação, simetria entre o informado na oração principal e o contido na subordinada. 

Esse tipo de oração subordinada pode indicar: 

a) Passagem gradual ou proporcional no tempo ou concomitância, por exemplo: 

a) Aumento ou diminuição feito, paralelamente, no mesmo sentido ou em sentido contrário, a 

outro aumento ou diminuição, conforme o demonstrado a seguir: 

“Quanto mais recuarmos no tempo, mais veremos como escola sempre foi um artigo precioso, 

difícil de encontrar no varejo social.” (Aquino, 2000, p. 105) 

“De quanto mais poder é detentora a autoridade, mais cuidado a democracia aconselha que tenha 

com o uso da força inerente à função.” (Kramer, Doutrina da Orgia, Veja, mar, 2007, p. 51) 

9) Temporais: indicam noção de tempo de: anterioridade, posterioridade, repetição periódica, 

simultaneidade, término. São iniciadas por: quando, enquanto, antes que, depois que, que, logo 

que, assim que, até que, apenas, mal, sempre que, tanto que, agora que, primeiro que, todas as 

vezes que, cada vez que, sem que. Observe os exemplos a seguir: 

“Ao mesmo tempo em que foram implantados os direitos civis reivindicados, começaram a 

proliferar por parte dos grupos as correlativas demandas sociais, culturais e educativas.” 

(Candau, 2008, p.49.) 

“... sempre que algum estado encontra dificuldades, a União corre ao seu socorro.” (Guandalini, 

Recuo do Recuo, Veja, ano 50, n.14, p. 70, 2017) 

A camada de gelo se desfez, quando a temperatura do planeta subiu. 

Mediante a análise classificatória das orações subordinadas, ficou evidente a multiplicidade 

de sentidos, a função dos conectores, a presença da progressão temática e de noções 

modalizadoras, próprias dos advérbios. Tudo isso expresso na linearidade textual e constituinte 
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básico da coerência global. Os conectores garantem a elaboração do processo de textualização. 

Esses mecanismos marcam grandes articulações da progressão temática, ou seja, as relações 

estabelecidas entre os diversos níveis de articulação de um texto. A progressão temática é 

realizada pelos organizadores textuais, que podem ser utilizados nas transições entre sequências 

textuais, ou entre frases de uma sequência, ou entre as articulações localizadas no interior de 

períodos. Esses organizadores também exercem as funções de ligação, coordenação; e de 

encaixamento ou subordinação. (BRONKART, 1999, p.264, apud COSTA, 2013, P. 2) 

 Nesse estudo, os organizadores textuais considerados são as conjunções subordinativas, 

especialmente, as adverbiais. Esses conectores atuam na função de articuladores proposicionais e 

estabelecem relações espaço-temporais, lógico-semânticas e pragmáticas entre orações, 

enunciados e partes do texto. Além das conjunções subordinativas, há os advérbios ou as locuções 

adverbiais, sintagmas preposicionais e as conjunções ou locuções coordenativas. Os articuladores 

proposicionais temporais indicam a relação de tempo entre uma ideia e outra ou entre ideias, por 

exemplo: 

 “Enquanto estamos fazendo a reforma da previdência, reestruturando o gasto público, ainda 

temos pessoas que ganham mais de 100 000 reais [...]”.(PEREIRA, Veja, ano 49, n. 46, nov, 2016, 

p. 52) 

 As relações lógico-semânticas expressas pelos conectores proposicionais podem ser, 

entre outras, de: 

a) Condição: “O Governo ameaça intervir na empresa, se os acionistas e os credores não 

chegarem a um acordo de recuperação.” ( SAKATE, Veja, ano 49, n.46, nov, 2016, p.61) 

b) Causa: `Estamos dividindo a responsabilidade com eles, porque acreditamos no aluno 

como protagonista.` ( JÚDICE, apud NICOLIELO,  Claudia, ano 55, n11, nov, 2016, 

p.128. 

c) Conformidade:[...] os pagamentos de propina eram “a regra do jogo”, segundo relatos 

dos próprios acusados na operação.(KAUFFMANN, Veja, ano 50, n.20, mai, 2017) 

d) Modo: “Grandeza para que [ ...] sejam minimamente capazes de pôr os interesses do 

Brasil acima dos interesses pessoais, de modo que o país possa seguir em frente, 

cumprir a caminhada rumo à modernidade...” (Veja, n.21, ano 50, maio , 2013, p.13) 
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As conjunções subordinativas adverbiais podem desempenhar também as funções de 

operadores discursivo-argumentativos, por exemplo, de: 

          a) Comprovação: esses operadores agregam um novo enunciado que comprova, confirma a 

asserção contida no enunciado anterior. São os seguintes conectores: (tanto, tal) ... como, quanto, 

(mais) ... que, (menos) ... que: 

Quanto mais eficiente  for a gestão dos acordos, melhor para a economia. (idem) 

b) Comparação: eles reúnem dois termos, por meio do estabelecimento de relações de: 

inferioridade, igualdade, superioridade. Observe: 

Tanto Watergate, quanto o que já está sendo chamado de Russiagate são escândalos de 

origem eleitoral. ( NUBLAT e QUEIROZ) 

c) Contrajunção: é o tipo de conexão que reúne, sequencialmente, de forma coerente, 

enunciados de conteúdos diferentes, conforme segue: 

No poço em que nos metemos, talvez exista uma única saída sem gentileza, embora 

prenhe de recursos necessários, em tempos difíceis: humor e ironia. (ALTMAN, 2017, p.59) 

Os operadores discursivo-argumentativos atuam, como mecanismos de coesão 

sequencial, que realizam a progressão temática. Eles encadeiam enunciados, sucessivamente, 

orientando-os argumentativamente, por meio da organização sintática do texto, ao mesmo tempo 

em que eles mantêm a coerência, a unidade de sentido. Esses mecanismos discursivo-

argumentativos são classificados, de acordo com as relações semânticas que desempenham. 

As conjunções são parte desses mecanismos discursivo-argumentativos, que desempenham 

papel fundamental, para que a argumentação ocorra, pois orienta o interlocutor em uma direção 

determinada. As conjunções são dotadas de sentido e capazes de produzir significados, além de 

desencadearem a orientação argumentativa do texto e de conduzirem o discurso para a 

confirmação da tese apresentada. Uma mostra da disjunção argumentativa pode ser a seguinte: 

Apesar de serem evidentes as provas abundantes de fraude nas eleições, a maioria considerou-as 

válidas por conveniências políticas. 

Embora guarde a sete chaves seu segredo, Bento deu a entender a pessoas próximas que seria 

impossível mantê-lo por longo tempo. 
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Desse modo, o tema vai sendo desenvolvido pelo acréscimo de informações novas 

devidas sobre o assunto, ampliando o texto e garantindo-lhe unidade de sentido. Esse recurso de 

textualização encadeia porções de texto reunidas pelos conectores conjuntivos. Assim, sintaxe e 

semântica se inter-relacionam, expandem o texto, formando a linguagem, para informar, comunicar, 

significar. 

Nessa perspectiva, a comunicação verbal manifesta configurações naturais da linguagem 

humana, em português, no caso de falantes brasileiros. Essas ocorrências são dotadas de sentido 

e perseguem um determinado objetivo comunicativo. Todo esse processo produz discursos e 

textos. A linguagem humana, para produzir texto, precisa ter textualidade, que engloba 

propriedades específicas onde se destaca a conectividade, que é relacional e evidencia a 

interdependência entre sintagmas, semanticamente interdependentes, no texto. (MATEUS et 

al.,1989, p. 134) A comunicação , no texto acadêmico, requer o uso de conectores oracionais, entre 

eles, as conjunções subordinativas. 

Um dos componentes da textualidade é a coerência, que permite constituir relações, tanto 

sintático-gramaticais, quanto semânticas e pragmáticas, entre os componentes de uma sequência, 

constituída de morfemas, palavras, expressões, frases, parágrafos, capítulos. Isso tudo se realiza 

de tal forma que possibilita construí-la e percebê-la no discurso, no formato de unidade significativa 

global. (KOCK e TRAVAGLIA, 2001, P. 45) 

A sequência seguinte exemplifica a falta de coerência argumentativa e demonstra que o 

emprego adequado do conector oracional não é suficiente para a manutenção da coerência, é 

preciso algo mais, isto é, a manutenção do raciocínio lógico-semântico. 

O saneamento básico tem sido prioridade nas políticas públicas, para garantir qualidade de 

vida à população, de tal forma que aumentaram os lixões a céu aberto, próximos aos mananciais. 

Essa mesma sequência seria considerada coerente, se fosse reescrita assim: 

O saneamento básico tem sido prioridade nas políticas públicas, para garantir qualidade de 

vida à população, de tal forma e tanto que aumentaram as usinas de compostagem, os aterros 

sanitários, as redes de esgoto. 

A coerência argumentativa advém, pois, da rede de relações entre os componentes do 

texto. A coerência dos argumentos é garantida pela correlação lógica entre as afirmações, 

pressuposições e conclusões prováveis, que também devem ser decorrência das premissas. 
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Outro desses componentes é a coesão, perceptível, no texto, por índices linguísticos, 

termos lineares da estrutura do texto, que permitem a organização sequencial do texto. A coesão é 

de natureza sintática, gramatical e semântica. (KOCK e TRAVAGLIA, 1989, P. 13) 

As conjunções subordinativas adverbiais fazem parte desses índices linguísticos que 

possibilitam constituir a coesão textual, enquanto possibilitam a progressão do tema pelo acréscimo 

de orações subordinadas adverbiais, repletas de informações novas. Por exemplo: 

Hoje, com certeza, existe apoio eleitoral para os que querem acabar com a democracia, 

embora não seja da maioria. (SNYDER, 2017, p.20) 

Se alguém só segue os demais e acompanha o luxo, não pode ser considerado 

verdadeiramente livre. ( SNYDER, 2017, p.21) 

Evidenciou-se, pois, o encadeamento de enunciados simples a outros, para constituir 

unidades mais complexas ou períodos, reunidas pelas conjunções. Nessa operação de 

textualização, estão presentes as operações de segmentação e de ligação, que definem as 

unidades textuais. A segmentação marca a descontinuidade do texto em parágrafos, períodos, 

frases, proposições, palavras. As ligações dão continuidade, ao unir as unidades textuais, para 

formar unidades semânticas. O conjunto das sequências forma o sentido, construído por uma rede 

relacional hierárquica, que forma uma grandeza analisável, em unidades menores, unidas entre si e 

ao todo que elas representam. Esse conjunto também pode ser considerado relativamente 

autônomo, possui uma organização interna própria e estabelece uma relação de dependência e 

interdependência com a unidade mais ampla, ou seja, o texto. 

 

5. ASPECTOS DIDÁTICOS 

A prática de ensino de língua portuguesa abrange uma análise macro e micro-estrutural da 

língua e do discurso, para fomentar a consciência metalinguística. Essa capacidade linguística 

possibilita que o aprendiz se concentre na língua portuguesa, como objeto de língua, não como 

meio de uso. Desse modo, as atividades, jogos, exercícios e as manipulações da linguagem, em 

seus diversos níveis de segmentação, favorecem a aquisição da língua escrita. A sistematização 

dos aspectos internos da língua faz ocorrer a assimilação das convenções que regem o sistema da 

escrita, ou seja, a gramática. Essa visão de língua também faz parte dos conhecimentos a serem 
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ensinados nas aulas de língua portuguesa. Mediante o exposto, vamos apresentar algumas 

atividades possíveis, referentes ao tema em estudo. 

I- Identificar os conectores oracionais subordinativos adverbiais 

Essa atividade é mnemônica e relativa às características dessas conjunções, tornando-as lugares 

comuns, facilmente rememoráveis. Por exemplo: 

a) Utilize a lista de conectores e preencha o quadro, conforme a classificação deles. 

Caso, porque, embora, logo que, a fim de que, à medida que, segundo, como, tão ... que, 

mais...que. 

Proporcional Causal Final 

Concessiva Conformativa Temporal 

Comparativa Condicional consecutiva 

 

II- Escolha três desses conectores e forme períodos compostos, abordando o tema saúde e 

meio ambiente. 

III- Estabelecer a coesão e a coerência da sequência 

a) Reescreva o seguinte parágrafo, para restabelecer a coerência lógico-temporal. 

Antes que a Família Real viesse ao Brasil, em 1808, D. Pedro I proclamou a Independência do 

Brasil, no largo do Ipiranga, em São Paulo. Assim que se iniciava uma nova fase da história 

brasileira, denominada Brasil Império. 

IV- Criar sequências por conexão 

Segundo SOBCZAK (2008, p. 24) Fávero ressalta que um enunciado subordina-se a outro, 

à proporção que, além de possibilitar sua própria compreensão, auxilia a compreensão dos demais. 

Essa interdependência é configurada por operadores lógicos, discursivos e pausas, que podem 

estabelecer relações diversas. 

De acordo com essas considerações, formule parágrafos, ou períodos compostos que 

configurem as relações indicadas, de acordo com o assunto apresentado, na tabela seguinte: 
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Relação Conectores Assunto 

Causa Porque, como, uma vez que Ecossistema 

Consequência Tão, tanto, tal ... que Poluição 

Condição Se, caso Qualidade de vida 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se, pelo exposto, que a produção do texto é uma atividade de linguagem bastante 

complexa, que envolve fatores linguísticos e extralinguísticos, competências do escritor, entre 

outros. O desenvolvimento da comunicação verbal parte de uma linguagem fundante inicial rumo 

às produções articuladas, complexas e bem estruturadas. O falante/escritor, em busca do domínio 

das formas linguísticas, realiza uma verdadeira aventura, monitorada pelos professores e apoiada 

em bons modelos de textos. Nessa aventura, o aprendiz responsabiliza-se pela própria 

aprendizagem, enfrenta de forma proativa os bloqueios epistemológicos, adota postura 

empreendedora em busca de melhorias de sua capacidade linguística, estuda os aspectos macro e 

microestruturais da língua e produz textos. Esses aspectos estruturais instauram, no texto, a 

unidade de sentido estabelecida pela coerência e pela coesão textuais. Um dos fatores produtores 

de coesão e coerência é a conectividade sequencial e conceitual, que abrange o uso de 

conectores, dentre eles, os subordinativos adverbiais.  

Este estudo demonstrou que tais conectores desempenham, no texto, funções linguísticas 

necessárias à manutenção temática. Os conectores subordinativos adverbiais, principalmente, 

além de ligar um sintagma oracional a outro, denotam também circunstâncias e sua ocorrência é 

determinada, ou melhor, condicionada ao tipo de progressão estabelecido, no texto. A junção 

subordinativa promove conexões que garantem a organização e a progressão sequencial do texto, 

por meio de frases dependentes entre si, quer no aspecto semântico, quer pelo travamento 

sintático. Isso ficou evidente pela análise da subordinação realizada pelos juntores adverbiais. As 

conjunções subordinativas, especialmente, as adverbiais atuam como organizadores textuais, na 

função de articuladores proposicionais e estabelecem relações espaço-temporais, lógico-

semânticas e pragmáticas entre orações, enunciados e partes do texto. Essas relações encadeiam 
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os enunciados simples a outros, constituindo unidades mais complexas ou períodos, reunidas pelas 

conjunções, numa operação de textualização. 

Na tentativa de contribuir com o desenvolvimento adequado da linguagem acadêmica e de 

proporcionar ao estudante condições de produção, é interessante propor um projeto de estudo da 

linguagem, anexo ao Projeto Pedagógico do Curso, multidisciplinar, capaz de integrar nivelamento, 

extensão e pesquisa. Ele deve contemplar atividades de linguagem (leitura e produção de texto) 

análise linguística, atividades de operação sobre a linguagem, estudo e reflexão sobre aspectos 

gramaticais, referenciais, semânticos e contextuais, na abordagem dos temas tratados nas 

disciplinas do curso, priorizando o desenvolvimento da capacidade argumentativa do estudante. 

 

SUMMARY 

The academic text demands the use of sentence connectors to establish communication. These 

connectors appear rarely in texts written by beginning students, and sequencing occurs simply in 

the order of placement of terms or punctuation. This demonstrates the need to develop the verbal 

communication of the academic; and the teacher understands that there are different levels of 

language acquisition and there are cultural differences that interfere in the production of the 

student's language in the processing of information and knowledge. The written production requires 

the use of linguistic resources that enable the thematic progression, that is, the deepening of the 

subject, its specification, the expansion of the text. This is done in such a way that it becomes 

possible to provide thematic continuity, to establish coherence, the unity of meaning, at the same 

time as new information is added through the sequencing resources, which the theme of this work 

refers to, which addresses the sequential and conceptual connectivity, with regard to the use of 

connectors, especially the adverbial subordinaires. The purpose of this study is to verify if such 

connectors would perform, in the text, some linguistic functions necessary for the thematic 

maintenance; and if the adverbial subordinative connectors, besides connecting a sentence phrase 

to another, would also denote circumstances and their occurrence would be determined, or rather, 

conditioned to the type of progression established, in the text. The theoretical approach that the 

foundation is illuminated by principles and linguistic foundations, referring to the study of language, 

grammar and text or discourse. We used the analysis and description of aspects of the thematic 

progression, illustrated by examples of discursive formation appropriate to the cultured norm, which 

show the characteristics observed, analyzed. As far as possible, some reflections on relevant 

didactic aspects will be made. This study sought to demonstrate that such connectors perform, in 

the text, linguistic functions necessary for thematic maintenance. The adverbial subordinative 

connectors, in addition to connecting a sentence phrase to another, also denote circumstances and 

its occurrence is determined, or rather, conditioned to the type of progression established, in the 

text. The subordinate junction promotes connections that guarantee the organization and the 

sequential progression of the text, through sentences dependent on each other, in the semantic 
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aspect, as well as by the syntactic locking. Subordinative conjunctions, especially the adverbial 

conjunctions, act as textual organizers in the function of propositional articulators and establish 

spatio-temporal, logical-semantic, and pragmatic relations between sentences, sentences, and parts 

of the text. These relationships link the simple statements to others, constituting more complex units 

or periods, gathered by the conjunctions, in a texturalisation operation. In an attempt to contribute to 

the adequate development of the academic language and to provide the student with conditions of 

production, it is interesting to propose a project of language study, attached to the Pedagogical 

Project of the Course, multidisciplinary, capable of integrating leveling, extension and research. It 

should include language activities (reading and text production), linguistic analysis, language 

operation activities, study and reflection on grammatical, referential, semantic and contextual 

aspects, in addressing the topics covered in the course subjects, prioritizing the development of 

Argumentative capacity of the student. 

 

Keywords: Frasetic sequencing, thematic progression, coherence, cohesion, adverbial 

subordination, sentence connectors. 
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RESUMO 

O estudo apresenta reflexões críticas sobre a patologização e a medicalização 
do fracasso na escolarização formal de crianças. Partindo do pressuposto de 
que os baixos desempenhos apresentados por escolares são inerentes a 
desordens orgânicas, alunos são caracterizados como portadores de distúrbios 
e disfunções consideradas patologias e, consequentemente, ocorre utilização 
de fármacos para saná-las. Essa visão desconsidera importantes aspectos 
contribuintes para a performance esperada pela instituição escolar. Dentre os 
vários aspectos de ordem social, política,  econômica, cultural e pedagógica, 
que implicam no êxito do aluno, destacamos, também, o seu desenvolvimento 
psicológico. Dessa forma, reportamo-nos à psicanálise em busca de 
explicações para os possíveis percalços das crianças durante o seu processo 
de educação e buscamos uma interlocução destes com as possíveis “falhas” 
no desenvolvimento.  

 

Palavras-chave: Processos educacionais. Fracasso escolar. Patologização e 
medicalização. Psicanálise winnicottiana.  
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1. Introdução 

 O trabalho objetiva a construção de uma crítica à patologização e à medicalização da 

infância. Buscamos estabelecer uma interlocução entre os processos educacionais e a psicanálise 

winnicottiana, por intermédio de uma pesquisa bibliográfica sobre a temática. Procuramos, assim, 

tecer e fundamentar um diálogo entre ambas as abordagens, possibilitando outra compreensão 

sobre o fenômeno acima exposto, quer seja, o processo de adoecimento da criança em seu 

processo de escolarização.  

 A literatura sobre a temática aponta-nos significativo aumento do número de crianças 

diagnosticadas e tratadas com fármacos para conter sintomas atribuídos a supostas doenças de 

origem orgânica que as atrapalham em seu processo de escolarização formal. Expliquemos: há em 

curso um tipo de diagnóstico sendo utilizado para explicar o fracasso escolar de estudantes. Tal 

procedimento deposita na dimensão biológica, especificamente, em distúrbios ou disfunções do 

Sistema Nervoso Central (SNC), a responsabilidade sobre o fato de não apresentarem os 

comportamentos e rendimentos desejados pelos ambientes sociais frequentados. (Moysés e 

Collares, 1992 e 2011; Patto,1990 e 1997; Souza, 2007) 

 Sobre este fato, nota-se uma busca crescente de padronização e uniformização das 

condutas dos sujeitos, apagando a diversidade inerente ao ser humano. Na educação, tal 

configuração se apresenta pelo estabelecimento de um padrão de desempenho ideal da criança a 

ser escolarizada e, caso este não seja atingido, ocorre o enquadramento dos infantes numa 

nosologia. 

 Nesse sentido, justificamos a feitura deste estudo, porque pensamos que há que se 

produzir a construção de outras hipóteses sobre o fracasso escolar que superem a ideia de 

“doenças que acometem os escolares”, por exemplo: o Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH) que até hoje, como nos apontam Moysés e Collares (1992 e 2010) carece 

de comprovação científica adequada, servindo apenas para justificar a dificuldade de alguns em 

aprender ou comportar-se de maneira homogênea e normatizada. Esse tipo de diagnóstico 

transforma em patologia condutas que são intrínsecas às crianças em seu desenvolvimento e 

possivelmente solúveis por um olhar diferenciado.  

 Desse modo, procuramos tecer considerações sobre as dificuldades no processo 

educacional aportados na teoria do amadurecimento de Winnicott (1990 e 2007). Este referencial 

contribui para a compreensão dos fatores que podem interferir e influenciar no desenvolvimento da 
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criança, corroborando para uma não simplificação do diagnóstico que contempla somente causas 

orgânicas, mas também atentando para as questões do desenvolvimento psíquico, do contexto 

sociocultural e da história de vida de cada indivíduo. 

  Faremos, assim, pequeno histórico sobre a medicalização e a patologização dos 

comportamentos considerados inaptos ao convívio social. 

  Logo depois, teceremos considerações sobre a concepção que busca relacionar os citados 

fenômenos para explicar o fracasso na escolarização. 

 A seguir descreveremos sumariamente a teoria winnicottiana, aventando relações que nos 

propiciem outras respostas para as dificuldades na escolarização. 

2. A Medicalização na sociedade contemporânea 

  A despeito de ser o foco do presente trabalho, os problemas camuflados pelo uso 

indiscriminado de fármacos para tratar comportamentos categorizados como patologias, Tesser e 

Neto (2011) nos advertem para o fato de que o termo medicalização já está desgastado, por 

circular na ciência, desde a década de 1960 e que em detrimento da alusão à prática de medicar, 

ela representa muito mais do que isso: “Medicalização econômica, cultural, social, individual, do 

corpo. Medicalização da mulher, do adulto, da infância, da loucura, do homem, do comportamento, 

da beleza ou da feiura” (p. 231). 

 A prática da medicalização constitui um processo crescente na atualidade e se expressa, 

conforme Garrido e Moysés (2001) pela busca da origem dos problemas sociais apenas na biologia 

e sua posterior definição na terminologia médica. Nesse sentido, problemas que fazem parte do 

cotidiano dos indivíduos são deslocados para o campo da patologia; convertidos em questões 

biológicas e consequentemente tratados com fármacos. Nesse processo, a medicina se apropria do 

modo de vida dos homens e interfere na construção de conceitos, regras de higiene, normas da 

moral e dos costumes pertinentes à ordem social. Não se trata de um evento novo, embora tenha 

se exacerbado na contemporaneidade, formando uma sociedade usuária assídua de produtos 

farmacológicos, na solução dos mais diversos “incômodos” ou sintomas. 

 Costa (1989) localiza o surgimento dessa influência medicamentosa nos primórdios da 

atuação médica, onde higienistas, pedagogos e outros agentes sociais se infiltraram na vida 

familiar para dizer o que era adequado ou não em relação à higiene e a forma das famílias de 

cuidarem de sua prole. 
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 Tal procedimento conhecido como “higienização” buscava “normatizar” a sociedade, 

conferindo às ciências médicas papel de destaque e preponderância no controle da população. 

Nesse momento deparamo-nos com o enquadramento do existir nas categorias normal e 

patológica, de forma que os indivíduos que não se enquadrassem no padrão de condutas 

determinadas pela ordem era concebido como doente. Assistimos a construção da patologização 

das formas de existir. Na definição de Ceccarelli (2010): 

 

(...) toda forma discursiva geradora de regras sociais e normas de 
conduta que são usadas para classificar, etiquetar e às vezes punir. 
Regras que determinam como os sujeitos devem proceder a partir de 
parâmetros que, na maioria das vezes, não levam em conta a 
particularidade da dinâmica pulsional do sujeito em questão (p. 127).  

 

 Esses pressupostos sustentam as práticas dos profissionais da saúde na sociedade atual, 

de forma que muitos psiquiatras e psicólogos preteriram a psicanálise em detrimento às desordens 

neuronais. Assim, com base na noção fisiológica de patologia, ocorre a prática do diagnóstico e da 

“cura”, transformando o indivíduo doente em cidadão saudável. 

 Cabe destacar, o papel protagonizado pela indústria farmacêutica que articulada com a 

medicina, mobilizou grande soma de recursos financeiros aos laboratórios com a finalidade de 

patrocinar pesquisas. A título de ilustração, observamos as tentativas de diagnosticar a depressão. 

Segundo Ceccarelli (2010) o setor realizou testes de variadas substâncias ao acaso, fato que 

auxiliou as descrições fenomenológicas da depressão. 

 Tornou-se totalmente secundário se a causa desencadeadora foi a perda de um ente 

querido, de um ideal, ou um assédio moral, o problema está nos genes ou na biologia do cérebro. 

Para isso, os antidepressivos estão aí, para reequilibrar as energias (PIGNARRE, 2001, apud, 

CECCARELLI, 2010, p. 130). 

 O autor nos adverte, também, para a ocorrência da prescrição indiscriminada de 

medicamentos para as etapas da vida, para estados de espírito e para as emoções, ou seja, a 

existência humana foi transformada em patologia e em decorrência: medicada. Visando o lucro da 

indústria farmacêutica e dos profissionais da saúde, sujeitos são convencidos de que qualquer 

problema, qualquer contrariedade é insuportável; para todo mal-estar há um medicamento 

apropriado. 
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 (...) a timidez passou a ser uma "fobia social"; o regurgitar normal dos bebês tornou-se o 

"refluxo esofágico patológico"; a senilidade, uma "insuficiência da circulação cerebral"; e a 

expressão "traumatismo do bilhete que perde" utilizada para quem se preocupa por não ter 

ganhado na loteria (STONGE, 2004, apud, CECCARELLI, 2010, p.130) 

 Acerca desse fenômeno Serralha (2011) chama-nos à atenção para dados alarmantes, 

pois a evolução da ciência psiquiátrica produziu novos males e, desse modo, novos tratamentos e 

fármacos o que nos alerta para construção um círculo vicioso. 

 Passaremos a seguir, a tecer considerações acerca de como a lógica “da doença e sua 

consequente medicação” vem dando plantão nas instituições escolares e em suas funções 

educacionais. 

 

2.1. O fracasso escolar e a medicalização na infância 

 Como já foi explicitado, o processo de medicalização converte fenômenos de origem social 

e política em questões biológicas, inerentes a cada indivíduo. Desta forma, desconsidera fatores 

institucionais, políticos, sociais e pedagógicos entendidos por nós como contribuintes e/ou 

determinantes para os comportamentos e os desempenhos avaliados e validados como os únicos 

ajustados às crianças em seu processo de escolarização formal. Essa visão parcial retira a 

responsabilidade da sociedade e órgãos responsáveis, tanto pelo gerenciamento da educação, 

quanto pela oferta de condições básicas de saúde, individualizando e responsabilizando apenas o 

sujeito por seu fracasso. Moysés e Collares (1992) 

 A hegemonia do discurso sobre o organismo, sobre seus aspectos funcionais, reduz a 

consideração da dimensão simbólica da subjetividade, como efeito disso, poderíamos ressaltar 

uma retirada da atuação do sujeito sobre o que lhes acontece, já que os problemas e condições do 

aprendizado das crianças estariam dados pelo funcionamento cerebral e não pelas interferências 

de um outro em sua condição de estruturação e desenvolvimento. (Moysés e Collares, 2011, p.36-

37) 

 Nessa direção, preocupa-nos a crescente ocorrência do diagnóstico de crianças com 

transtornos. Tal caracterização ocorre para justificar, por vezes, a dificuldade de aprendizagem e o 

comportamento diferenciado, apresentados no cotidiano da sala de aula. Assim, uma diferença no 
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ritmo da construção do conhecimento do aluno ou condutas apresentadas por ele e consideradas 

como inadequadas ao ambiente escolar, é caracterizada patologia. 

  Podemos citar, como exemplo, a dislexia  que é considerada um transtorno de 

aprendizagem definido pela dificuldade em ler e escrever. Dessa forma, uma dificuldade na 

construção da escrita considerada por Ferreiro (1985) como apropriação da linguagem oral cujo 

processo está sujeito ao desenvolvimento daquele que aprende e de suas relações com o meio em 

que o processo ocorre, é, frequentemente, enquadrado como um distúrbio cuja origem orgânica 

exige correção com medicação. 

 

 Tome-se o exemplo da dislexia: tudo o que se poderia problematizar sobre leitura e escrita 

como representação social da linguagem humana e enquanto construção simbólica (portanto, 

dependente de mediação) é reduzido a uma suposta „doença neurológica‟ contra a qual pouco se 

pode fazer (Fórum sobre Medicalização da educação e da sociedade, 2013, p. 15). 

 

 A leitura que traduz dificuldades escolares por disfunções ou transtornos neurológicos do 

aluno pode ocultar inúmeras falhas no contexto social no qual estão inseridas as crianças que não 

aprendem.  Dentre estas podemos citar: a didática inapropriada utilizada pelos professores, a má 

aplicação de processos e métodos educacionais, as péssimas condições de estruturação e 

administração escolar como instituição de ensino, a ausência de uma política educacional 

orientadora, a situação econômica precária de muitos estudantes, a descontinuidade entre os 

conteúdos veiculados na escola e a vida do escolar e a inobservância dos processos de 

desenvolvimento cognitivo, social e emocional, bem como as suas singularidades em cada 

indivíduo. Observamos, igualmente, que para que a aprendizagem ocorra ou não, é necessária a 

ocorrência de inúmeros fatores que se inter-relacionam. 

  No entanto, temos assistido à realização de diagnósticos para compreensão das 

dificuldades escolares, centralizados no aprendiz. Assim são excluídos “todos os fatores que 

possam interferir, negativamente, no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que não se fala 

em „distúrbios do processo ensino-aprendizagem‟ e sim em disfunções na aprendizagem, alocando 

o problema no aluno (MOYSES & COLLARES, 1992, p. 31); Seguindo esse raciocínio, os debates 

do Fórum sobre Medicalização da educação e da sociedade (2013) observam que: 
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“(...) as dificuldades do processo educativo (ampliadas no interior de um 
sistema educacional problemático) são facilmente reduzidas a supostos 
transtornos que „acalmam‟ o mal-estar de famílias e profissionais de 
saúde e educação frente a uma série de dilemas sociais” (p.14). 

 

 Conforme Montrel e Capovilla (2009), “o aluno não é o único responsável pelo sucesso ou 

fracasso na aprendizagem” (p. 06), o que demonstra a necessidade uma abordagem que leve em 

consideração as questões ambientais que pode interferir no processo de ensino. 

  Outra questão digna de nota são os critérios estabelecidos para o diagnóstico. Meira 

(2012) faz uma crítica à maneira pela qual é elaborado um diagnóstico de TDAH. Este se dá 

baseado na definição de tal distúrbio e nas características apresentadas pelo portador, 

encontradas tanto no DSM IV, quanto no site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, 

somados à aplicação de um inventário de perguntas e respostas aos professores. Os referidos 

documentos prescrevem a observação de comportamentos da criança, tais como: não prestar 

muita atenção a detalhes, distração, inquietação, dificuldade em ficar em silêncio, fazer 

comentários inoportunos, interromper os demais, “pegar em coisas que não deveriam tocar e fazer 

palhaçadas” (p.137), dentre outras condutas próprias da infância. 

 Quanto às questões do questionário/inventário, que se presta a auxiliar na identificação de 

possíveis sintomas nos alunos, estas devem ser respondidas por pais e/ou professores que 

escolhem entre opções tais como: “nem um pouco”, “só um pouco”, “bastante” e “demais”, para 

estabelecer a frequência na qual os comportamentos, acima citados, são apresentados pelas 

crianças. Após a realização destes procedimentos, caracteriza-se o aluno, segundo os distúrbios 

elencados no DSM IV.  A depender da quantidade em que as respostas “bastante” e “demais” 

aparecem, é indicada a existência de sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade que 

se encontram fora dos padrões estabelecidos para crianças e adolescentes. Diante desse quadro 

para aferir os distúrbios, Meira (2012) nos alerta: 

 

 Tanto a descrição do transtorno quanto o tipo de sintomas que sustentam o seu 

diagnóstico revelam a falta de uma análise crítica sobre as relações entre os fenômenos que 

ocorrem na educação e o contexto histórico-social que a determina. Sem essa reflexão, o resultado 

é inevitável: muitas crianças absolutamente normais podem iniciar uma „carreira‟ de portadores de 

dificuldades de aprendizagem (p. 138). 
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 Nesta mesma linha Ceccarelli (2010) segue advertindo que: 

 

Cada momento sócio-histórico produz a subjetividade que lhe é própria. 
[...] Isso significa que a sociedade forma tanto a psique, quanto seus 
inúmeros derivados, dentre os quais os sintomas. Nessa perspectiva, da 
mesma forma que a constituição do Eu não pode ser separada da 
sociedade na qual ele emerge, o padecimento psíquico traz as marcas 
da sociedade e do momento sócio-histórico que o produz (p. 129). 

 

 A ineficácia dos instrumentos utilizados para aferir a aprendizagem e os comportamentos 

dos alunos pode ser questionada pela simplificação da complexidade requerida nesse tipo do 

diagnóstico. Essa inconsistência pode ser atribuída à desconsideração das diversidades 

apresentadas no desenvolvimento de cada aprendiz, do entorno social, além da imputação ao 

aluno de uma patologia cuja definição é bastante imprecisa, sendo ainda, sua etiologia 

desconhecida. 

 O processo é agravado, porque resulta quase sempre em prescrições de tratamentos que 

se utilizam da administração de fármacos de ação controversa, como é o caso do metilfenidato 

(MHP), comercializados no Brasil com os nomes de Ritalina e Concerta (MEIRA, 2012). 

 O discurso que patologiza a pluralidade das formas de aprender e se comportar no 

ambiente escolar, impede que o sujeito seja visto em sua singularidade, tomando comportamentos 

naturais como desvios passíveis de serem tratados ou camuflados sob a ação de fármacos. Estes, 

por sua vez, paralisam e anestesiam seus usuários, afastando a presença do mal-estar que 

incomoda os professores. Dessa forma, questiona-se a generalização indevida do diagnóstico que 

se impõe em detrimento da história do sujeito, de seu desenvolvimento integral e da análise do 

contexto em que ele se insere. 

 A ocorrência desse tipo de diagnóstico mascara inúmeros outros e é a formatação mais 

fácil, rápida de “apagar” os sintomas e resolver os impasses. Descaracterizando as diferenças 

individuais, a importância do social e supervalorizando a “indústria da doença” que acarreta lucros 

exorbitantes aos profissionais da saúde e à indústria farmacêutica. 

 O processo de aprendizagem é multideterminado dependendo, portanto, de vários fatores 

que estão relacionados às condições sociais, institucionais, políticas e econômicas. Condições 

estas que exigem “relação”. Dito de outra forma, as relações sociais permeiam todo o processo de 
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desenvolvimento, aprendizagem e escolarização das crianças. Tais aspectos devem ser  

observados e considerados em qualquer diagnóstico  com, subsequente, intervenção. 

 

 O olhar do profissional tanto da área da educação, como da área da saúde, não deve ser o 

de procurar a falta (falta atenção, falta disciplina, falta comida, falta coordenação motora...), pois, 

nesse caso, a lógica é a mesma da medicalização. O olhar deve se voltar para tudo que situa as 

condições de início e de todo o decorrer do processo que gerou a questão; perguntas que nos 

levem a entender quando, por que, para que, com quem, para quem, onde o problema se encontra 

nos mostram esse caminho (Fórum sobre Medicalização da educação e da sociedade, 2013, p. 

08). 

 

 Além disso, ainda ressaltamos o fato de que tanto o desenvolvimento, quanto a 

aprendizagem são processos interligados, entretanto, singulares aos indivíduos. Dessa forma, é 

impossível definir um padrão, uma cronologia ou uma sequência para a ocorrência deles. 

Posto isso, traremos alguns aspectos do desenvolvimento emocional. 

 

3. Teoria do desenvolvimento emocional 

 Winnicott, enquanto pediatra e psicanalista, pôde observar em sua atuação profissional 

bebês e crianças com suas figuras maternas e paternas em seu desenvolvimento que não 

buscavam ajuda, necessariamente, em decorrência de alguma patologia.  Desse modo, foi capaz 

de desenvolver uma teoria diferenciada de perceber o ser humano, expondo, principalmente, a 

importância e a influência da família e do ambiente para os processos de maturação de cada 

criança em desenvolvimento (SEI, 2011). 

 O crescimento emocional passou a ser descrito pelo autor como uma jornada na qual todo 

ser humano teria de percorrer (WINNICOTT, 1963/2007), dividindo-a em três etapas: 1) 

dependência absoluta; 2) dependência relativa e 3) rumo à independência (SEI, 2011). Neto (2012, 

p. 65) argumenta que o bebê: 

 

(...) constitui-se, segundo Winnicott, por necessidades instintivas que o 
atravessam de quando em quando (fome, frio, dor de barriga etc.) e por 
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uma espécie de núcleo virtual que o autor denominou criatividade 
primária. As necessidades instintivas englobam o conjunto dos traços 
genético-hereditários trazidos pelo bebê, característicos da espécie 
humana e da herança que traz de sua família biológica; a criatividade 
primária, nesse início, designa a sua capacidade de organizar esses 
traços de forma criativa, como respostas frente às estimulações que 
recebe do ambiente. Mas, nesse período, tudo se dá em um nível 
extremamente primitivo, já que o bebê vive de forma dispersa no tempo 
e no espaço, sem qualquer integração permanente, portanto totalmente 
fundido ao ambiente que o cerca. 

  

 Percebe-se, assim, um bebê dotado de uma constituição de tendências inatas propicias 

para o desenvolvimento, de motilidade, de sensibilidade e de pulsões instintivas (MELLO FILHO, 

2011). E esse processo de maturação depende para a sua evolução de um ambiente facilitador. 

Todavia, precisa-se destacar que o ambiente, por si só, não faz o sujeito, porém possibilita à 

criança concretizar seu potencial. O termo “processo de maturação” utilizado refere-se à evolução 

do ego e do self, bem como a história completa do id, dos instintos e suas vicissitudes 

(WINNICOTT, 1963/2007). 

 Há, no início, um ego incipiente despreparado para lidar com seu próprio mundo interno e 

o mundo externo. Nesse primeiro momento da vida, o ego de um recém-nascido está todo 

fragmentado, encontra-se, por assim dizer, numa fase de não integração, isto é, a criança não 

consegue ver a si próprio e nem o outro como objetos inteiros, tendo, desse modo, de relacionar-se 

com o mundo a partir de objetos fragmentados. O bebê, nesta condição de fragilidade 

psicobiológica inicial, necessita dos cuidados da mãe para o estabelecimento de um “ambiente 

suficientemente bom” (MELLO FILHO, 2011). 

 Nesse sentido, a primeira etapa, conforme defende Sei (2011), refere-se a uma intensa 

dependência do recém-nascido em relação ao meio sem ser capaz de distinguir a realidade 

externa. No início, a criança encontra-se numa espécie de fusão com a mãe, ou o indivíduo que 

acaba desempenhando tal papel, e a este estado Winnicott chama de “preocupação materna 

primária” onde a mãe coloca-se num lugar de extrema cuidadora do filho, estando – assim se 

espera! – apta a satisfazer praticamente todas as suas necessidades (WINNICOTT, 1963/2007). 

 Um dos mais importantes conceitos de Winnicott (1960/2007) a respeito da “mãe 

suficientemente boa” é a noção de holding. Através de sua identificação com o lactante e o estado 

de “preocupação materna primária”, a mãe consegue estar sensível ao que o autor denomina de 
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adaptação viva às necessidades do lactante. Winnicott (1960/2007, p. 44) define o termo holding 

“para significar não apenas o segurar físico de um lactante, mas também a provisão ambiental total 

anterior ao conceito de viver com”. Em outras palavras, basicamente, refere-se aos cuidados que a 

mãe devota à criança a fim de proporcionar um ambiente adequado e satisfatório para o seu 

desenvolvimento. 

 Essa experiência de ter suas necessidades atendidas pela “mãe suficientemente boa” 

possibilita à criança criar uma ilusão de onipotência (SEI, 2011). É uma etapa na qual o ser 

humano mais depende do outro e paradoxalmente é quando ele menos deve saber desta condição, 

pois seria simplesmente desesperador para uma criança tão pequena ter de lidar com isso (NETO, 

2012).e acordo com Winnicott (1963/2007, p. 82): 

 

Todos os processos de uma criatura viva constituem um vir-a-ser, uma 
espécie de plano para a existência. A mãe que é capaz de se devotar, 
por um período, a essa tarefa natural, é capaz de proteger o vir-a-ser de 
seu nenê. Qualquer irritação, ou falha de adaptação, causa uma reação 
no lactante, e essa reação quebra esse vir-a-ser. Se reagir a irritações é 
o padrão da vida da criança, então existe uma séria interferência com a 
tendência natural que existe na criança de se tornar uma unidade 
integrada, capaz de ter um self com um passado, um presente e um 
futuro. Cada uma relativa ausência de reações a irritações, as funções 
corporais da criança dão uma boa base para a construção de um ego 
corporal. Deste modo se lançam as bases para a saúde mental futura. 

 

 Dessa maneira, nota-se que as experiências acolhedoras devem prevalecer sobre as 

falhas do ambiente, por isso Winnicott utiliza-se dos conceitos de “ambiente suficientemente bom” e 

“mãe suficientemente boa”, pois não existe uma mãe perfeita. No entanto, caso as experiências 

angustiantes acabem prevalecendo e a criança tenha de vivenciar o que o autor chama de agonias 

impensáveis (NETO, 2012), um falso self é posto como um mecanismo de defesa para proteger o 

verdadeiro self e uma não-integração do indivíduo acontece. 

Em relação ao conceito de self, Roudinesco e Plon (2012) argumentam que este surge para 

diferenciar o eu (ego) enquanto instância psíquica do eu como a própria pessoa, isto é, a noção de 

self foi empregada para designar uma representação de si por si mesmo, uma instância da 

personalidade no sentido narcísico. Os autores da linha inglesa de psicanálise, especialmente 

Winnicott, acrescentaram a ideia de que esta instância seria constituída posteriormente a formação 
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do ego a partir das relações interpessoais, por exemplo, com a mãe. Servindo, desse modo, “para 

delimitar a dimensão narcísica do sujeito, estivesse esta sadia ou destruída e fosse self verdadeiro 

ou falso” (p. 700), uma espécie de auto investimento libidinal. Contribuindo para os estudos e a 

compreensão dos ditos distúrbios da identidade em que uma psicanálise centrada no eu não 

conseguia acessar. 

 Roudinesco e Plon (2012, p. 699) ainda sobre a conceituação de self falso e verdadeiro, 

introduzidos por Winnicott, explanam: 

 

A expressão “falso self” foi cunhada [...] para designar uma distorção da 
personalidade que consiste em enveredar, desde a infância, por uma 
vida ilusória (o eu inautêntico), a fim de proteger, através de uma 
organização defensiva, o verdadeiro self (o eu autêntico). O falso self, 
portanto, é o meio de alguém não ser ele mesmo, de acordo com 
diversas gradações, que chegam até a uma patologia de tipo esquizoide, 
na qual o falso self é instaurado como sendo a única realidade, com isso 
vindo expressar a ausência do self verdadeiro. 

 

 Conforme sugere Sei (2011), há distintos níveis de estruturação de um falso self que 

podem variar desde uma organização próxima da normalidade até situações em que o verdadeiro 

self do indivíduo fica oculto. Quando o falso self toma o lugar do verdadeiro eu do sujeito, a fim de 

protegê-lo, este passa a vivenciar suas experiências de maneira a não ser capaz de senti-las como 

verdadeiras. De modo resumido, então, a ideia de self trata-se da visão que o indivíduo, enquanto 

pessoa, tem de si mesmo como um todo. 

 A segunda fase da jornada do desenvolvimento emocional é denominada, como já citada 

anteriormente, de dependência relativa. Como já explicado, não existe uma mãe perfeita, mas ela 

deve ser apta a proporcionar um ambiente facilitador ao seu filho. Para que a criança consiga se 

ver como um todo e comece a ser capaz de diferenciar o eu de um não-eu, características dessa 

segunda fase (SEI, 2011). Winnicott (1963/2007, p. 83) argumenta: 

 

O estágio seguinte, o de dependência relativa, vem a ser um estágio de 
adaptação a uma falha gradual dessa mesma adaptação. É a parte do 
repertório da grande maioria das mães prover uma desadaptação 
gradativa, e isso está muito bem orientado para o rápido 
desenvolvimento que o lactante revela. Por exemplo, há o começo da 
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compreensão intelectual, que se desenvolve como uma vasta extensão 
de processos simples, como o do reflexo condicionado. (Imaginem um 
lactante esperando a alimentação. Vem o tempo em que o lactante pode 
esperar uns poucos minutos, porque os ruídos na cozinha indicam que a 
comida está prestes a aparecer. Ao invés de simplesmente ficar excitado 
pelos ruídos, o lactante usa esses novos itens, para se capacitar a 
esperar). 

 

 Nota-se, assim, nesta fase o indivíduo, a partir de suas próprias potencialidades e das 

oferecidas pelo ambiente, numa busca por certa independência. Desenvolvendo manejos, de 

acordo com suas condições, para lidar com a realidade, as frustrações. A ilusão de onipotência não 

é mais necessária. A mãe, então, começa a voltar para a sua vida social e os seus afazeres não 

mais só relacionados à criança (WINNICOTT, 1963/2007). 

 Sei (2011, p. 35) sintetiza a passagem de uma fase à outra da seguinte maneira: 

A experiência de ter suas necessidades atendidas cria uma ilusão de onipotência. Assim, a mãe 

apresenta o seio no momento em que o bebê está pronto para criá-lo. Essa ilusão propicia base 

para a posterior saúde mental e para a criatividade, além de ser essencial para o processo 

seguinte, de desilusão, quando se tem uma gradativa apresentação do ambiente à pessoa. O 

indivíduo tem a percepção da membrana eu x não eu, que o limita como um ser outro, distinto da 

mãe e do meio. São situações características da etapa de “dependência relativa”. Nesse momento, 

a criança consegue notar o ambiente externo a si, apreender seus sinais e esperar pelo olhar 

direcionado aos seus desejos e necessidades. 

 Sobre a última fase, rumo à independência, Winnicott (1963/2007, p. 87) elucida: 

Uma vez que estas coisas tenham se estabelecido, como ocorre na 
normalidade, a criança se torna gradativamente capaz de se defrontar 
com o mundo e todas as suas complexidades, por ver aí, cada vez mais, 
o que já está presente dentro de si própria. Em círculos cada vez mais 
abrangentes da vida social a criança se identifica com a sociedade, 
porque a sociedade local é um exemplo de seu próprio mundo pessoal, 
bem como exemplo de fenômenos verdadeiramente externos. 

 

 Esta fase diz respeito da criança experimentar o mundo com seus próprios recursos, sendo 

influenciada pelos fenômenos que a sociedade lhe apresenta. Refere-se à criança pré-escolar e da 

criança na puberdade, bem como dos adultos que estão num contínuo processo de crescer e 
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amadurecer, uma vez que o ser humano no decorrer de toda sua vida não alcançará a maturidade 

completa, isto é, uma plena independência do outro (WINNICOTT, 1963/2007). 

 Winnicott (1963/2007, p. 87) conclui seu pensamento argumentando: 

 

(...) mas uma vez que eles tenham encontrado um lugar na sociedade 
através do trabalho, e tenham talvez se casado ou se estabelecido em 
algum padrão que seja uma conciliação entre imitar os pais e 
desafiadoramente estabelecer uma identidade pessoal, uma vez que 
esses desenvolvimentos tenham lugar pode-se dizer que se iniciou a 
vida adulta, e que os indivíduos, um a um, estão saindo desta área 
coberta por esta breve conceituação do crescimento que foi descrito em 
termos de dependência rumo à independência. 

 

3.1. As dificuldades de escolarização à luz da psicanálise winnicottiana 

 

 A patologização e a medicalização cada vez mais constantes no cotidiano são produtos da 

contemporaneidade, denominada por Bauman (2001) modernidade e/ou sociedade líquida. De 

acordo com o sociólogo, ela estaria marcada por um fluxo incessante de transformações de 

maneira muito acelerada, principalmente, em decorrência dos frequentes avanços da ciência e da 

tecnologia que refletem diretamente nos modos de existência. 

 Diante deste ritmo veloz, o poder precisa encontrar meios de manter os indivíduos sob 

permanente controle. No cenário educacional, a psiquiatria e a psicologia têm prestado serviço aos 

agentes de dominação por intermédio das produções científicas que processam o diagnóstico de 

patologização e medicação do escolar. 

 O processo de medicalização tem a capacidade de converter fenômenos de origem social 

em questões biológicas, isto é, setores de autoridade e/ou órgãos responsáveis pela educação 

básica ficariam impunes, porque a causa do problema, ou seja, porque nessa lógica as dificuldades 

de aprendizagem, ou condutas inadequadas que um aluno possa apresentar, estão localizadas 

quase que exclusivamente nele (MOYSES & COLLARES, 1992). Tais crianças são então 

diagnosticadas como doentes e incapazes por não se encaixarem nos padrões do que é 

considerado normal pela escola. 



     FACULDADE DA ALTA PAULISTA  

 

Revista Ciências da FAP, Tupã, n. 1 (1): p 1-147, julho, 2018. 
106 

 Nesse sentido, nos reportamos à teoria do desenvolvimento emocional do psicanalista 

inglês Donald W. Winnicott, pois acreditamos que ela pode contribuir para um olhar diferenciado do 

fracasso na escolarização das crianças. Ao conceber o ser humano como um ser dependente do 

outro, sem conseguir no decorrer da sua vida alcançar uma plena independência (WINNICOTT, 

1963/2007), desconstrói a lógica que deposita no sujeito toda a responsabilidade do seu sucesso 

ou fracasso,  no processo de aprendizagem escolar. 

 Conforme fora exposto anteriormente, a criança necessita de um ambiente facilitador para 

que possa se desenvolver e crescer emocionalmente e, assim, possuir condições psíquicas para a 

aprendizagem. O ambiente, nessa primeira fase da vida, a infância, consiste fortemente nas figuras 

paternas, dos pais estarem aptos a fazerem o que Winnicott (1960/2007) chamou de holding. 

Ulteriormente, a criança se insere em outros contextos sociais e/ou grupais nos quais o professor, 

por exemplo, de certa forma desempenhará um papel de cuidador e este, também, tem de estar 

preparado para proporcionar aos alunos um ambiente suficientemente bom para que consigam 

apreender e conferir significado aos conteúdos veiculados na escola. Sei (2011, p. 37) cita 

Winnicott (1952/200) para explicitar a importância do ambiente: 

 O ambiente tem seu valor na sustentação da criança, de maneira a permitir o 

desenvolvimento emocional, com manejo e apresentação do mundo em doses que possam ser 

assimiladas. Ainda em relação ao papel do meio, assinala-se que a força do ego da criança é 

proporcional à sustentação ofertada pelo ambiente facilitador (Winnicott, 1964/1994). 

 A autora indica que segundo Winnicott “a saúde mental, portanto, é produto de um cuidado 

incessante que possibilita a continuidade do crescimento emocional” (Winnicott, 1952/2000,?) 

 Dessa forma, observamos que os postulados winnicottianos que discorrem sobre as falhas 

no ambiente inicial e subsequente, relacionam- se à saúde psíquica do sujeito, vem ao encontro 

das concepções que delegam ao social importância crucial no desenvolvimento e nas 

aprendizagens da criança. Essas acepções trazem a noção da necessidade de um olhar integral 

nas questões que tocam o desenvolvimento da criança. Há que se atentar, especialmente, para as 

questões que permeiam os processos de desenvolvimento inerentes ao seu contexto, a sua história 

de vida e ao seu ambiente. 

 Acerca desse fato, a literatura argumenta que essa excessiva patologização da 

normalidade, por intermédio da ciência, impede perceber o outro em sua singularidade, tratando 

comportamentos intrínsecos ao desenvolvimento como desviantes. O olhar baseado nos 
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pressupostos teóricos e metodológicos da psicanálise winnicottiana oferecem ferramentas que 

consideram a singularidade de cada indivíduo. 

 Ainda, a psicanálise winnicottiana pode contribuir de modo a oferecer subsídios teóricos e 

metodológicos diferenciados, com o conceito de tendência antissocial. 

 Conforme o momento na linha de maturação em que as falhas acontecem, diferentes 

“configurações psíquicas” poderão se desenvolver como consequência da impossibilidade de 

continuar amadurecendo, contudo, tal incoerência é decorrente da estruturação psíquica e não diz 

de uma causa biológica. A criança, dessa forma, utiliza-se para se defender das angústias e dos 

conflitos intoleráveis do tipo de auxílio que estiver ao alcance, geralmente a mãe. Quando ocorre 

uma falha neste auxílio, a criança acaba tendo de encontrar algum meio de lidar com a realidade 

angustiante, manifestando, assim, tendência antissocial, cujos comportamentos ou sintomas 

podem ser facilmente confundidos com os mesmos citados em diagnósticos de doenças, por 

exemplo, o TDAH. (NETO, 2012 & SERRALHA, 2011) 

 Neto (2012, p. 120) acrescenta em relação à tendência antissocial: 

 

Um ponto especial no estudo da tendência anti-social em Winnicott é a 
sua assertiva, quase poética, de que no fundo de uma tendência anti-
social há sempre uma esperança, isto é, que enquanto existe um 
comportamento anti-social de provocação há a esperança da criança de 
que o meio se recupere e lhe forneça a provisão ambiental que lhe é 
devida. Entretanto, num bom número de casos, ou o ambiente não 
reconhece a privação e a falta e não se corrige ou, quando o faz, a 
criança já não tem condições de reagir positivamente a esta tentativa de 
“cura”, ou de recuperação, e não tem condições de aproveitar o que lhe 
é oferecido. É este um dos aspectos mais intrigantes e frustradores, 
inclusive, do tratamento psicoterápico destes pacientes: eles 
reivindicam, de várias formas, um tipo de ajuda e, quando lhes é 
oferecido, não têm condições de usufruí-lo, decepcionando aqueles que 
estão lhe oferecendo socorro e uma oportunidade de recuperação. 

 

 Destacamos que o conceito de tendência antissocial não pode ser entendido como um 

diagnóstico, uma vez que a tendência antissocial pode ser encontrada tanto em um indivíduo 

normal, quanto num indivíduo de fato em sofrimento (NETO, 2012 & SERRALHA, 2011). 

 

Serralha (2011, p. 80) resume: 
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(...) Suponhamos uma situação em que o ambiente consegue prover à 
criança o que ela necessita e tudo corre bem para a criança. De repente, 
alguma coisa perturba esse estado de coisas e a criança passa a ser 
“exigida além de sua capacidade”, o que faz com que suas defesas, até 
então organizadas para aquele estado de coisas, desmoronem. Isso 
pode fazer com que a criança, em um primeiro momento, retroceda para 
a inibição ou perca a espontaneidade, além de fazer surgir ideias e 
impulsos que afetam o seu comportamento (Winnicott, 
1984c[1966]/1999, p. 124). A criança acaba reorganizando defesas mais 
primitivas do que aquelas que ela tinha no momento anterior à 
perturbação, o que pode fazer a criança apresentar os sintomas 
relacionados ao TDAH, segundo o DSM-IV (2002): falta de atenção a 
detalhes, tarefas, a atividades lúdicas e a chamados; falta de 
organização e de esforço para a realização de atividades; perda de 
objetos e coisas; alheamento e esquecimento; agitação; atividade 
excessiva e imprópria; dificuldade de brincar; fala em demasia; 
respostas precipitadas; dificuldade de esperar e intromissões. 

 

 Encontramos ainda relações entre os estudos que questionam a busca de uma adequada 

comprovação científica dos transtornos que interferem na escolarização, por exemplo, o TDAH, 

realizado por MOYSÉS & COLLARES (1992) e a crítica que Winnicott (1990) tece aos seus 

colegas médicos na época, pois  se depreende de seus textos uma postura contrária ao uso 

abusivo e errôneo de medicamentos em relação ao sofrimento psíquico. 

 Segundo Winnicott (1990), a pessoa em sua totalidade deve ser compreendida a partir da 

existência do soma e da psique, como também, de um inter-relacionamento de complexidade 

crescente entre ambos. De um lado a saúde física e do outro a saúde psíquica e, desse modo, o 

físico pode influenciar no desenvolvimento psíquico, como a psique pode influenciar no 

desenvolvimento biológico. Sendo assim: 

 

 Sabe-se que o desenvolvimento é normalmente doloroso e pontilhado de conflitos; em 

vista disso, o corpo acaba por sofrer mesmo quando não existam doenças primariamente físicas. 

Desta maneira, o estudo dos distúrbios psicossomáticos deve ser feito através da Psicologia, 

tentando localizar os efeitos dos problemas da psique sobre a parte corporal da pessoa. Este é o 

caminho, necessariamente. Os médicos não gostam muito disso. Eles gostariam de poder aplicar 

seus conhecimentos sobre a doença física diretamente aos distúrbios psicossomáticos. Mas não 

pode ser assim. O caminho natural é o do estudo dos distúrbios psicossomáticos na criança (ou 
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adulto) que estejam isentos de qualquer doença e limitação física prévia. Somente mais tarde, 

depois que o princípio tenha sido compreendido, é que pode ocorrer um entendimento da doença 

física e seus efeitos sobre a psique (Winnicott, 2011, p. 46). 

 

 Posto isso, fica evidente a facilidade em confundir comportamentos característicos do 

desenvolvimento emocional com disfunções orgânicas. 

Assim, ao pensar o desenvolvimento integral e, em especial, o emocional nos processos de ensino 

e aprendizagem, levamos em consideração um importante aspecto a ser incorporado no 

diagnóstico e na intervenção dos escolares. Ações estas, que não mais se pautam apenas no 

sujeito que aprende, mas também no ambiente que empreende o ensino. 

 

4. Considerações finais 

  Diante do quadro epidêmico de abordagens organicistas, que compreendem a 

sintomatologia apresentada pelas crianças na escola como disfunções do SNC, cujas reações 

biológicas devem ser medicadas e não compreendidas dentro de um contexto social, entrelaçado 

por uma história de vida, atentamos para a necessidade de revisão e a construção de outras 

possibilidades de compreensão do fenômeno. 

 Pensamos que a visão parcial que caracteriza condutas como transtornos, culpabiliza 

apenas a criança pela sua inadequação ao ambiente escolar, negligenciando todos os outros 

fatores colaboradores da problemática. Ao valorizar apenas as questões de cunho biológico, exclui-

se a diversidade própria ao desenvolvimento integral das crianças. 

 A psicanálise winnicottiana além de ressaltar as peculiaridades do desenvolvimento 

inerente a cada sujeito, também salienta a importância do ambiente, desde o nascimento até vida 

adulta, na sustentação da criança, de modo a contribuir e permitir o desenvolvimento emocional em 

todas as etapas da vida. 

 Assim, acreditamos que o conhecimento do desenvolvimento infantil é de suma 

importância para aqueles que trabalham com crianças, pois é necessário compreender que 

determinados comportamentos apresentados por elas não são necessariamente patologias, mas 

sintomas de conflitos internos e/ou falhas do ambiente referente aos cuidados que deveria receber 

dos responsáveis. 
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 Esperamos que estudos teóricos como este possam subsidiar profissionais da Saúde e da 

Educação no desenvolvimento de suas atividades práticas cotidianas, ampliando os seus olhares e 

minimizando e/ou substituindo as práticas de patologização e de medicalização da infância. 

 

Summary 

The study presents critical reflections on the pathologization and medicalization 
of failure in the formal schooling of children. Based on the assumption that the 
low performances presented by schoolchildren are inherent to organic 
disorders, students are characterized as having disorders and dysfunctions 
considered pathologies and, consequently, use of drugs to cure them occurs. 
This view disregards important contributing aspects to the performance 
expected by the school institution. Among the various aspects of social, 
political, economic, cultural and pedagogical order that imply the student's 
success, we also highlight his psychological development. In this way, we report 
to psychoanalysis in search of explanations for the possible mishaps of the 
children during their education process and we seek an interlocution of these 
with the possible "failures" in the development. 

 
Keywords: Educational processes. School failure. Pathologization and 
medicalization. Winnicottian psychoanalysis. 
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RESUMO 

  

Este artigo tem como principal objetivo analisar os prejuízos que 
uma criança ou adolescente sofrem psiquicamente antes, durante e depois de 
um abuso sexual, sendo a longo e curto prazo. Buscamos áreas que tenham 
um espaço sobre este tema, dos quais realizaram pesquisa e atuam nele, aqui 
foi abordado o âmbito jurídico, sócio histórico, psicológico e social. Assim um 
entendimento sobre como a área jurídica manuseia casos de abuso e como a 
psicologia jurídica integra, colabora neste tipo de caso. Na área da psicologia, 
pesquisamos como as estruturas de seu desenvolvimento psíquico recebe 
aquele estímulo inadequado para a faixa etária, a origem desse tipo de 
tratamento com crianças, e analisamos como a psicologia interpreta e trata o 
menor, vítima de abuso. Socialmente, contém uma breve análise histórica 
sobre crianças, e como era comum o „uso‟ de crianças, como em culturas 
diferentes o tratamento sobre o assunto sexual é modificado e descrevemos 
tópicos importantes, que para leigos, a diferenciação sobre como cada caso 
ocorre. Por fim, apontou-se como atualmente, não há informações concretas 
sobre esse caso específico, mas nos informam de modo geral, os casos de 
violência contra menores. 

PALAVRAS-CHAVE: Abuso sexual infantil, Psicologia, Trauma, 
Aspectos jurídicos, aspectos sociais.  

  

1. INTRODUÇÃO 

 O desenvolvimento humano interage por meio de diversas áreas 

ligadas ao comportamento do indivíduo e ao ambiente, entre elas a 

socioeconômica, política, país, cultura, idade do indivíduo, família e a 

educação, esta que, se realizada de maneira inadequada, afeta o crescimento 

de crianças e adolescentes, ou seja, suas habilidades, inteligências, 
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personalidade e seu psíquico. Uma forma de se afetar o psíquico e o 

desenvolvimento de um menor é o abuso sexual infantil, que somando a um 

possível processo de denúncia realizada inadequada ou tardia e devido à 

determinada faixa etária do menor, prejudica a passagem pelo principal período 

de construção psicológica e social. Esse artigo tem a finalidade de apresentar 

subsídios teóricos, no âmbito da psicologia, com breves análises judiciárias, 

sócio históricas e conceitos sobre a área da violência contra crianças.  

Todo indivíduo pode ser afetado por estímulos do ambiente que, 

consequentemente, afeta seu biológico, sendo que o primeiro local a ser 

atingido é o psíquico. A psicologia se integra nesse prejuízo do sujeito por meio 

de explicações que mostram como o psíquico de um ser em desenvolvimento é 

atingido e como, dependendo do caso, a criança se perde em todas as 

emoções e desiste de tentar, ou simplesmente aceita o que o aconteceu e 

segue a vida de maneira extrema relacionada ao abuso. Foi realizado por meio 

de pesquisas e leitura de artigos científicos um encontro de teorias 

relacionadas ao abuso sexual e violência contra criança e adolescente, 

resultando na bibliografia deste artigo de psicologia. Esse texto é escrito para 

informar as possíveis formas de violência infantil, que segundo a psicóloga 

Amaral (2008) se trata de uma das piores formas de violência sobre as 

crianças, o que leva a ser uma das principais razões para se pesquisar sobre o 

assunto, pois tendo informações sobre a infância ser uma fase importante para 

o desenvolvimento do indivíduo, conhecer a verdade em torno desse tipo de 

violência e outros a mais em torno da criança e adolescente pode levar à 

prevenção e/ou proteção segura.  

  

2. Âmbito judiciário: políticas e seguimentos realizados com 

crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. 

 Segundo Maia (2012) que abordou o tema sobre violência infantil no 

artigo “abuso sexual de menores no meio intrafamiliar”, temos o 

conhecimento de que conseguir levar o caso à justiça não é manuseado em 
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meio a um processo fácil e imparcial. O medo que gera silêncio sobre o abuso 

é envolto nas possíveis consequências sociais, principalmente, no seio familiar, 

que na maioria das vezes a vítima é responsabilizada pelo crime e não é 

tratada com o devido respeito e cuidado, pois a denúncia não é levada em 

consideração. Analisando o abuso de evento intrafamiliar, a prática pode 

ocorrer mediante negligências de parentes próximos como a mãe, por exemplo, 

que na maioria dos casos finge que os atos não acontecem por saber ao que 

eles se referem e não quer lidar com a realidade e suas consequências, caso 

ela relate para alguém, ou pensa que o crime sendo cometido simplesmente 

não precisa de alarde. Neste meio, são baixas as provas probatórias, provas 

testemunhais, provas documentais, e provas periciais, logo, sem provas 

probatórias contundentes, o crime não tem como ser encaminhado como 

ocorrência verídica. 

Perante o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado em 

1990, com o dever de proteção moral, mental, espiritual e física, dos direitos ao 

lazer, educação e alimentação das crianças e adolescente (HUH e CAVALINI, 

2011), usa a lei de maneira explícita do artigo 5º ao se combater o abuso 

contra menores ao se referir que: 

“Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais”. 

A população precisa ter conhecimento das leis que protegem as 

crianças, enfrentar o medo e a crítica social pela segurança ao 

desenvolvimento infantil, sobretudo, quando deixa de ser penal e se torna 

social, diante do local em que ocorreu o ato e defronte aos casos dentro da 

família, deve-se sujeitar a atenção aos comportamentos do menor. O abuso e a 

exploração sexual não são identificados como violência para a denúncia, por 

causa da inércia social, e pelo segmento e ordem que acontecem, fazendo que 

as testemunhas contribuam para o crime (MINAYO, 2002).  

Trazer o assunto gera mudanças públicas. Como o Art. 214 do 

Código Penal ao qual se modificou para ajudar em contribuição à proteção de 
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crianças e adolescentes. Tentar diminuir as estatísticas do abuso e fortalecer a 

cultura é o apoio que a sociedade precisa para o desenvolvimento infantil 

(MEIA; p.8 e10 2012). 

Em 2010, O CFP, reunido com psicólogos sobre o assunto de menor 

atenção e recurso para o atendimento as crianças vítimas do abuso, criou a 

resolução n. 010/2010 (CFP, 2010), que estabeleceu o fornecimento do apoio 

de Escuta Psicológica de Crianças e Adolescentes em Violência, na Rede de 

Proteção para o amparo de diálogo aos prejudicados, todavia foi suspenso no 

país devido à lei n. 28 da Vara Federal do Rio de Janeiro.  

De acordo com Meia (2012) abuso sem contato direto com a vítima é 

mais complicado de se provar real, pois não se consegue fazer um exame 

físico, comprovando a violação do corpo no menor.  

Fundado desde 1999 CHILDHOOD15, por S. M. Rainha Silva da 

Suécia tem um projeto desenvolvido para informar sobre o abuso e exploração 

sexual contra crianças e adolescentes em redes públicas e privadas. Em 

„NÚMEROS DA CAUSA‟, em 2014, pela rede de Disque Denúncia foram 

registrados mais de 91 mil chamadas sobre violação de direitos a crianças e 

adolescentes, dentre as denúncias, a faixa etária mais frequente é de 8 a 14 

anos, 40%, tendo do total uma margem de 13% não informados. Por ser um 

caso polêmico, as denúncias não contêm uma base 100% confiável nas 

estatísticas levantadas. 

A maior parte dos abusos é heterossexual, sendo que grande parte 

dos abusadores (não generalizados) são pais, padrastos ou familiares mais 

próximo, de maneira que o abuso Pai-filha é o mais recorrente. Perante os 

dados recolhidos no site CHILDHOOD, no ano de 2014, é possível realizar a 

análise dentre uma diferença de 11% de abuso contra meninos em relação às 

meninas. 

                                                           
15

 CHILDHOOD, certificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) tem 

como objetivo a proteção da infância, em parceria com empresas, sociedade civil e o governo. 
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Abuso intrafamiliar é o caso mais comum por acontecer uma 

confiança estabelecida por parte da vítima na imagem do adulto sempre 

disponível para ela, de confiança e cuidados (AZEVEDO E GUERRA, 2000 

p.19). O agressor usa do ambiente sobre a vítima e os estímulos que ele 

adquiriu sobre sua imagem para realizar o crime. A ONG Centro de Combate à 

violência Infantil (CECOVI), informa que 93,5% são intrafamiliares, 79% vem de 

pais ou responsáveis, 6,5 são babás, vizinhos, pessoas próximas sem relação 

familiar. Muitos casos não chegam ao ápice do abuso, permanecendo com 

toques, carícias e beijos. 

Psicologia Jurídica atua quando a criança se considera „merecedora‟ 

pela coação do outro, Foucault, em „A HISTÓRIA DA SEXUALIDADE‟, explica 

que o abuso é uma relação de poder. A relação que se estabeleceu 

familiarmente, como de confiança e proteção, fazendo que o menor com esta 

imagem construída sentisse que o adulto ou maior não fez o ato por si só, que 

ela o coagiu. Nesta fase o menor está sem estrutura mental, logo em um 

processo de desenvolvimento psíquico, que é formado ao longo dos anos 

através da visão social, cultural e educacional para conseguir compreender o 

ambiente a sua volta e seus variados comportamentos nele, que em caso do 

abuso de criança ou adolescente para satisfação sexual sua posição é de 

desconhecimento e confusão, apesar de poder sentir que algo não está certo. 

O Psicólogo ajuda a externar os sentimentos, as angústias que 

cobrem a criança ou adolescente, o profissional ampara, quando o menor 

questiona: “Como confiar em um adulto, se machucou ou sofreu por outro”? 

Que se manifesta pelo diálogo, apoio e confiança que não conseguiu com os 

parentes ou a ignorância sobre o assunto que não deu suporte adequado à 

vítima. Para compreensão do juiz, um psicólogo ou assistente social age de 

modo a um técnico entrevistador, que por meio de perguntas referentes ao 

crime que se tem conhecimento de dados parcialmente descobertos, tentando 

ao longo da entrevista estabelecer uma imagem de confiança para criança 

conseguir se abrir e relatar o crime.  
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Conforme Arantes (2011) não se pode violar o espaço da criança 

para conseguir uma situação jurídica (CNDH/CRP, 2008 apud ARANTES, 

2011). Em todos os casos, devem seguir o processo de não exagerar o abuso, 

que é uma violação dos Direitos Humanos da criança e do adolescente, sendo 

que pode causar pressão, gerando um dano maior à criança, sucedendo a uma 

condição irreversível.  

Em conformidade com Santos, Ferreira e Azambya (2012, 2011), 

descreve sobre o abuso que causa uma „revitimização‟. Os testemunhos, que 

somente a vítima pode informar o conteúdo, causam uma responsabilidade 

sobre o menor, adicionando a exames constrangedores, sobrecarregam a 

mente já traumatizada do abusado, levando a gerar um novo ou a intensificar o 

trauma. 

A Intervenção judiciária precisa saber dos outros aspectos 

psicológicos, que são usados em âmbito jurídico, e os psicólogos precisam 

saber dos processos jurídicos, pois sem conhecimentos de cada etapa do 

serviço do outro profissional, pode suscitar danos somáticos (AMAZARRAY E 

KOLLER, 1998).  

No judiciário, as provas seguem posições e condições para se 

tornarem elencadas. Por tal razão, alguns conceitos serão apresentados, 

referentes às qualificações de provas. Seguindo conceitos básicos de Maia 

(2012) que explicam o porquê o processo é demorado, ou na maioria das 

vezes não se é feita a justiça que esperam. E que, em casos mais extremos, 

além da capacidade para se provar real, crianças abusadas gravarem seu 

próprio estupro ou abuso sexual. 

Os tipos de prova são: 

Nominadas: São variadas provas não explicitadas na lei, como 

depoimentos de testemunhas, no cap. I a XI, art.155 a 250. 

Inominadas: Não constam no Código Penal do Processo Penal (foto, 

filmagens, mensagens), contudo visando à liberdade pode usá-las. 
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          Prova direta: Incide sobre o fato que está sendo demonstrado ser 

verídico (OLIVEIRA, 2012). 

Prova indireta: Prova um fato por meio de outra prova, por meio de 

“indução ou raciocínio lógico” (OLIVEIRA, 2012). 

Ilegítimas: Foram colhidas com violação da norma de Direito 

Processual. 

Ilícitas: Colhidas com violação de Direito Material, ou seja, mediante 

tortura. 

Prova proibida: Viola normas legais ou princípios de ordenamento de 

natureza processual ou material  

Inquérito policial: Coleta de dados, fato e circunstâncias, com padrões 

técnicos, resultando em conclusões seguras. (MIRABETE, JÚLIO FABRINI. 

PROCESSO PENAL. 4ed. SÃO PAULO: ATLAS, 1995). 

Válidas: São elencadas no devido processo legal, sendo proibido depor 

em razão da função do sujeito, ministério, ofício ou profissional que devem 

manter sigilo perante o serviço (Art.207 do CPP). 

Provas utilizadas nos casos de abuso sexual infantil: Avaliando o 

desenvolvimento sexual absoluto (sem conhecer sexual) e relativo (experiência 

sexual). (JURISTA RÓGÉRIO GRECO, 2010).  

 Na existência de abusos em crianças e adolescentes em 

desenvolvimento, o crime independe de provas legalmente presumidas (MAIA, 

2012). 

  Com uma denúncia realizada corretamente, o primeiro local que a 

vítima e seu depoimento são encaminhados é ao Conselho Tutelar, que é um 

órgão obrigatório em todos os municípios de proteção aos direitos da criança e 

do adolescente. Depois da denúncia, a violência passa para o judiciário que 

avalia a acusação, ativando o inquérito policial. A vítima passa pelo Instituto 
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Médico Legal16 para avaliação ginecológica. Perpassa pelo Ministério Público 

até chegar à Vara da Infância e Juventude17 que junto à equipe para exame 

pericial auxilia o juiz (OLIVEIRA, 2014). 

 Por intermédio do Magistrado ocorrem: 

 Acolhimento inicial: A criança deve ser assegurada de que não verá ou 

terá qualquer tipo de contato com o agressor. O menor deve ser informado de 

todos os procedimentos em que será requerida sua presença e sobre as 

próximas atuações referentes ao caso (MAIA, p.22, 2012). 

Depoimento: É interposto pelo entrevistador, com perguntas abertas 

para não influenciar nas respostas da vítima e diminuir as chances de ser 

influenciado com perguntas fechadas. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) implantou a necessidade de 

depoimento alternativo e adequado para as crianças. Recomendação n. 

33/2010:  

I – implantarem um sistema de vídeo gravação em ambiente 
separado da sala de audiências; 

II – realizarem a escuta com profissionais capacitados não só da 
entrevista cognitiva; 

III – esclarecerem a criança ou adolescente sobre o motivo e efeito de 
seu depoimento; 

IV – prestarem apoio e encaminhamentos médicos e assistenciais da 
vítima e familiares; 

V – garantirem o princípio da atualidade, colhendo o depoimento em 
tempo mais próximo da data do conhecimento do fato. 

  

                                                           
16

 Instituto Médico Legal é responsável por medicina legal em causas criminais, a mais 

conhecida é a ‘autópsia’, porém ela só representa 30% dos casos. A maior parte é dada a vivos, vítimas de 

acidentes, agressões, abusos, etc.(Secretaria de Segurança Pública). 

 
17

 Vara da infância e juventude(VIJ) desde 2008 atua como Centro de Referência para Proteção Integral 

da Criança e do Adolescente em Situação de Violência Sexual (CEREVS), junto as áreas de Psicologia e 

Assistência Social, em denúncias de violência sexual, provendo de técnicas profissionais para decisões 

judiciais ( Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 2014) 
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Arantes (2011, p.13) diz que, mesmo por gravação, a criança não é 

totalmente isenta de danos subsequentes, pois ao expor o acontecido, o menor  

já está sofrendo um prejuízo. 

Neste caso, a criança tem por direito ser ouvida e permanecer em 

silêncio, segundo o disposto no PL 3792-B no Art. 5,  

“VI- ser ouvida, expressar suas opiniões e preocupações e participar, 

na medida de seu desenvolvimento e de sua vontade, das decisões 

que lhe digam respeito, assim como permanecer em silêncio”. 

  

Acolhimento final: Após o término da audiência, o vídeo é desligado, 

são recolhidas as assinaturas dos presentes no tribunal, como os relacionados 

ao magistrado e os familiares. O entrevistador reúne os responsáveis, para 

realizar uma breve conversa, em que se é indicado serviços da rede de 

atendimento de proteção ao menor: Outra intervenção do entrevistador é uma 

conversa privada com o menor, onde são tratados assuntos sobre medo, raiva, 

confiança, família e condutas adequadas referentes a ela perante sua situação 

no crime (MAIA. p22, 2012). 

O acontecimento é custoso anterior e posteriormente à denúncia 

executada, porque não envolve o manifesto físico e verbal, contudo o 

emocional acompanha estas etapas, prejudicando a criança e a família, 

independente se ela apoia ou não o menor (ROCHA, 2006 apud SANTOS, 

2012). 

O entorno da criança com ela mesma a motiva a pensar que o que 

aconteceu com ela foi sério diante da visão social já moldada e, principalmente, 

quando ela envolve a família e outros órgãos ou profissionais que ela aprendeu 

a considerar figuras de autoridade. 

Cézar (2007 apud SANTOS, 2012) aponta que técnicos não estão 

treinados a lidar com este tipo de caso que se relaciona com o 

desenvolvimento infantil, ou seja, não sabem lidar com crianças, tanto as que 
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foram abusadas, como o abuso em si e como ele desestrutura todo o processo 

cognitivo e psíquico de um menor. 

Escola positiva destaca a sociedade contra o crime, onde a procura 

pela verdade dos dados recolhidos são primordiais contra a criminalidade em 

proteção à sociedade. Desta forma o Juiz ao ter apenas o porte da coleta dos 

dados para a busca da verdade se torna responsável pelo processo, pois a 

investigação não tem poder sobre o material. Assim a processualística penal 

tem uma impossível rescisão da sentença absolutista, mesmo que gerem 

provas que impeçam a compreensão do material verdadeiro (MAIA, 2012).  

Resguardado ao conceito judiciário, processual ou forense, sem 

mais provas em contraditório gera a exclusão, conforme a legislação. 

Abuso intrafamiliar não tem testemunhas, marcas ou documentos, 

restando o depoimento da vítima, como única prova do crime, perante casos 

que muitas vezes ela nega o acontecido. 

Políticas nacionais combatem a proteção à vítima, por intermédio da 

política, atendimento, prevenção e programas assistenciais. Um deles são os 

Programas de Desenvolvimento do Ministério do Desenvolvimento Social que 

em conjunto com os Estados e Municípios visam ao bem-estar da criança, de 

acordo com seu direito à cidadania, o Bolsa Família, programas pelo sistema 

único de assistência social e dados reais sobre o abuso sexual infantil, mesmo 

que nessa informação muitos não sejam denunciados.  

 

Considerações fundamentais referentes ao abuso 

sexual infantil 

 
O tema cerca o crime de abuso de poder sobre o menor, sendo ele 

um parente ou desconhecido, neste caso abordando principalmente a 

psicologia das vítimas menores de idade, que segundo Winnicot (1965) todo 

trauma causa uma distorção no desenvolvimento por uma falha no ambiente. 
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A violência aparece através da dificuldade em escondê-lo e na 

quantidade de crimes, referentes ao tema que são cometidos em qualquer 

território do mundo, visto que uma das formas de conseguimos conhecimentos 

maiores das violências contra crianças e adolescente são por meio de 

noticiários na televisão, matérias em jornais online, blogs e páginas de rede 

sociais. 

Para Chauí (1985) violência se distingue por dois fatores: 

1. Relacionado às diferenças hierárquicas, a exploração e 

dominação do agressor sobre a criança. 

2. A vítima passa a ser vista como „coisa‟, porque ela fica em 

silêncio, e o agressor sabe do poder sobre o menor e que ele não falará 

nada. 

Do ponto de Mynayo (2002) um abuso se qualifica como uso de 

força, exclusão, abuso e pressão, realizados por um indivíduo, grupo social ou 

a nação (país), e para Faleiros (2005), a violência é o uso de poder para 

alcançar o objetivo, para gratificação do adulto por meio da manipulação da 

genitália, mama, ou ânus de um indivíduo. Em caráter físico, psicológico e 

sexual, se definem nas seguintes subdivisões: violência institucional, simbólica, 

estrutural, doméstica, exploração sexual e fatal. E dentro destas subdivisões, 

existem subclassificações de abuso sexual, sendo intrafamiliar e extrafamiliar 

(FALEIROS, 2005; MINAYO, 2001, 2002; e WESTPHAL, 2002). O ato sexual, 

considerando apenas o prazer do maior que não foi consentido, em um 

ambiente ao qual a criança não recebe os cuidados, que vise seu bem-estar, 

mas o do abusador, e é impróprio para a idade, é considerado abuso por Diana 

Russel. 

Abuso sexual infantil é caracterizado como homossexual ou 

heterossexual, por pais, responsáveis, tutores ou estranhos, o agressor tem 

uma intenção sexual, objetivo de satisfação sexual, ocorrendo por via de 

contato oral, manipulação do órgão sexual, estimulação ou penetração. 

Considera-se que começa a se classificar como agressor o indivíduo que seja 
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de três a cinco anos mais velho que a vítima. Neste caso, as crianças 

desconhecem o ato e não têm como consentir a violação de seu corpo 

(AZEVEDO E GUERRA, 1998; Apud SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA, 2001). Perante Gabel, o abuso sexual é divido em três etapas, o 

poder sobre o menor, a confiança e o uso da sexualidade sobre o direito do 

corpo da vítima (p. 5, 1997). 

“O abuso sexual está relacionado ao poder, coação e/ou sedução que 
envolve duas desigualdades básicas: a de gênero e a de geração” 
(ARAÚJO, 2002).  

As ocorrências relacionadas a abuso se classificam em duas 

categorias: Extrafamiliar e Intrafamiliar. 

Extrafamiliar, conforme Miller (2008) se qualifica como de um 

abusador desconhecido que não participa do mesmo ambiente que a criança, 

como um amigo dos pais, ele ganha sua confiança e a abusa, logo fazendo 

ameaças para seu silêncio. 

Faleiros (2005) denominou uma ocorrência em etapas simples e a 

nomeou de „Dominação sexual perversa‟, quando a construção é lenta e 

paciente do agressor, a criança não percebe que a relação é perversa, segue-

se para dominação psicológica e uma sedução sutil, processo sem 

consentimento da vítima que fica aprisionada na dominação e se silencia (p. 

79). 

No caso intrafamiliar é geralmente mais danoso. É causado por um 

membro da família, o pai é o mais comum, envolvendo a quebra de confiança 

(DE ANTONI E KOLLER, 2003). O criminoso pode se encaixar em prática de 

atos de negligência, que advém quando alguém da família pode fingir não 

enxergar o crime (MAIA, 2012). Com a família ou responsável, as chances de 

acontecer um abuso são maiores, porque é alguém que frequenta o mesmo 

local, morando ou não junto com a criança (ARAÚJO, 2002). 

Nesta classificação, existem subclassificações, conceituando tipos 

de violência intrafamiliar junto à violência sexual. Sendo elas:  
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Violência sexual: Quando ocorre a omissão por parte daqueles que 

deveriam oferecer proteção e cuidados. Levado de maneira heterossexual ou 

homossexual, feita por adulto ou maior, contra menores de 18 anos, praticando 

a estimulação sexual no agressor ou em outra pessoa. (AZEVEDO E 

GUERRA, 2000). 

Negligência: Quando os responsáveis não dispõem de condições 

adequadas, mesmo tendo verba para elas. São omissos com a criança 

(alimentação, moradia, lazer, vestuário, higiene) e seu desenvolvimento 

(GRECO, 2010). 

Violência física: Caracteriza por causar dor e dano por meio da 

força física, arma ou objeto aleatório. Também são através da violência física, 

doenças, infecções, viroses, consequências no corpo, geradas por alguma 

negligência ou violência contínua e reiterada. 

Violência psicológica: Causa desconforto emocional, através das 

palavras, violência e negligência, ameaças, humilhações, críticas constantes, e 

infundamentadas, ridicularização pública, omissões de carinho, cuidados e 

afeto, que sucedem o efeito de baixa autoestima, um desequilíbrio sadio no 

desenvolvimento, medo e receio em relações sociais.  

Incesto: Diretos e indiretos da família, entre adulto ou criança mais 

velha (MAIA, 2012). Considerando uma pesquisa feita, os relatos de abusos 

entre pai-filha são os mais comuns em território nacional e internacional 

(COHEN, 1997). Todo ato sexual inaceitável, realizado entre duas pessoas ou 

mais, daquelas que deveriam ter responsabilidades emocionais com o menor é 

considerado incesto (SUE BLUME). Relação entre duas pessoas com um laço 

incapaz de gerar um casamento (LEITE, 2004). 

Zücher e Melo (2003) definiram as etapas do incesto diante da 

percepção da criança em três partes objetivas da construção desta situação: 
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1. Atenção especial do abusador: A criança percebe algo diferente e 

tenta entender a mudança de comportamento do adulto. A figura de 

confiança ainda não se abalou. 

2. Insegurança: O agressor tenta mostrar que está tudo bem, que 

não existem diferenças para desconfiar. A criança sente falta de outra figura 

de proteção, como a mãe, o que faz o abusador se tornar insatisfeito pela 

suspeita e começar a ser agressivo. 

3. Ocorre na fase pubertória: Quando o menor começa a criar 

relações sociais, mudanças no corpo e gestos, causando „medo‟ de perdê-

la, gerando comportamentos agressivos e sentimentos ambíguos na criança 

como medo, nojo e carinho. 

Em observação geral, desvinculada somente a criança, Felizardo e 

Cols (2003), descrevem a Síndrome do silêncio, a adaptação da criança: 

1)  Manter segredo, coagido pelo agressor.  

2) Quase simultaneamente ao primeiro, o desamparo, subjugação e 

traição.  

3) Abusador se sente seguro sabendo do silêncio que causou. A criança se 

sente traída pelo abusador e tenta fugir, culpando-se pela ambiguidade 

de sentimentos, como desamparo e raiva extrema, levando a 

comportamento suicida, autoagressão, desobediência grave em 

qualquer contexto e fugas. Qualquer atuação que indique uma 

necessidade de ajuda.  

4) O menor conta tardiamente sobre o abuso, que pela complexidade da 

acusação  e mediante ao tabu, não acreditam.   

5) Constitui do menor se influenciar pela rejeição de sua palavra, pensando 

e se colocando na posição dos familiares, responsabilizando-se pela 

ordem e tranquilidade, retirando a acusação, dizendo ser mentira para a 

tranquilidade da família. 

6) Incesto encoberto: Quando parente que se envolve para satisfazer o 

progenitor e não os cuidados da criança. É mais difícil perceber este 

abuso, pois não tem contado direto (LEITE, 2004). 
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Todo tipo de vínculo que elicia dependência da relação sexual entre 

progenitores e crianças sempre são os casos mais sérios (LEITE, 2004). 

Fora do meio intrafamiliar, temos os tipos de classificações gerais, 

das quais comumente são confundidas entre abuso e violência. (MAIA, p 14,15. 

2012). São: 

Violência doméstica: Considerada mais abrangente que violência 

intrafamiliar, ela ocorre com pessoas fora da família, que estabelece algum 

contato com o menor, como vizinho e babás. Feita por meio de agressão ou 

omissão de pais ou responsáveis em crianças ou adolescentes, provocando 

dano físico, sexual ou psíquico, ante ao poder do adulto ou maior, que nega 

para a vítima um tratamento adequado para sua idade (AZEVEDO E GUERRA, 

p. 36, 1995). 

Violência sexual de menores: Todas de cunho sexual e tentativas 

de coação, mediante força física e ameaças. Acontece de o agressor forçar o 

menor a estimular outra pessoa, o que também é caracterizado como crime de 

violência sexual. 

  

Estupro de vulnerável: 

 “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 
14 anos” (Art. 217. A).  

Pena: 8 (oito) a 15(quinze) anos de reclusão 

Assédio Sexual e corrupção de menores: Quando menores de 14 

anos são induzidos a satisfazer a vontade sexual do agressor em poder. 

Exploração sexual: Prostituição ou incitação à pornografia infantil, 

turismo sexual e tráfico, voyeurismo, exibicionismo do ato sexual, com ou sem 

penetração (FALEIROS, 2005). Esta classificação tem um tipo de penal na 

legislação brasileira. Este conceito é mais recorrente em casos de famílias 

menos favorecidas, de renda baixa, onde os pais ou responsáveis estão 

desempregados,  sob efeito de alguma substância química, local da moradia e 
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pela falta de recursos, como alimentação, estrutura sanitária ou higiene. As 

crianças são usadas de forma exploratória sobre seus direitos humanos, seu 

poder sobre o corpo e prejudica o desenvolvimento da vítima (PERDERSON; 

GROSI, 2011). 

Na exploração sexual de caráter mercantil, o uso do corpo da 

criança e do adolescente é utilizado por exploradores, em locais de 

mercantilização disponíveis para o crime, feito por pais, responsáveis ou 

criminosos desta índole, com objetivo de vender serviços sexuais pagos 

(FALEIROS, 2000 e LEAL LEAL, p. 18, 2002). 

Libório (2005) diz que a exploração comercial, é feita por meio de 

força e violência, uma realidade como trabalho escravo de economia 

subjacente diante do sistema capitalista e o consumo da sociedade, um lucro 

lógico do capital. Trabalho produtivo sexual, mão de obra adulta ou infanto-

juvenil (FALEIROS, 2000). 

Um tema principal, extremamente delicado e principal em todos os 

tipos de violação dos direitos da criança e do adolescente é o „Pacto do 

silêncio’ que é a relação de poder sobre o outro, por meio de ameaças de 

morte feitas à vítima ou a alguém próximo a ela, como mãe, irmão e animais 

domésticos. O relatar não se torna explícito e a criança pensa que ninguém vai 

a proteger do pai ou responsável (agressor) e tem medo de perder o afeto 

deste, que na maioria das vezes é alguém que estabeleceu uma imagem de 

confiança (SILVA, 2002). 

Nos casos de influência que o abusador consegue ter sobre a 

criança, é possível ele criar uma troca de papéis, quando ela percebe o 

significado dos atos do maior como algo errado ou proibido, causando, no 

agressor, consciência de se sentir culpada naquele crime (PFEIFFER E 

SALVAGNI, 2005).  
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4. Perspectivas sócio históricas de abuso sexual em crianças e 
adolescentes 

  

A violência contra crianças não se refere somente à época atual em 
que estamos, todavia é uma ação enraizada que se construiu historicamente 
perante a sociedade que se mantém no patriarcalismo, em um meio de 
preconceito sexual, utiliza da figura de dominância de um adulto ou indivíduo 
mais velho que a idade da criança e se aproveita da sua incapacidade de se 
defender para violar o corpo do menor (CANTERA, apud SOUTO; 
KRISTENSEN, 2007).  

O historiador Philippe Ariés (1981) comunica que a infância foi se 

construindo em um longo período de tempo, onde as crianças eram vistas 

como um pequeno adulto. No final do século XVII e XVIII, líderes religiosos 

caracterizavam as crianças como almas inocentes e frágeis, desligadas do 

inadequado que corrompiam a moral e o caráter, dizendo que a escola era o 

lugar ideal para os menores, sendo que no local de educação seria ensinada a 

religião, a moral e a escrever. No século XX, começou a se estudar as fases da 

criança, por meio da ciência do comportamento infantil.  

Na década de 70, o abuso sexual passa a ter um novo panorama, 

sendo considerado um problema social, e apenas nos anos 80, quase dez anos 

depois se promulgou a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CORDEIRO, 2006). Desde a antiguidade até a Idade Média, a criança era 

vista como um bem do pai e não como sujeito, cada idade de um menor tinha a 

sua função e a educação ficava responsável, de acordo com sua participação 

nos grupos, sobretudo em lides domésticas e outros afazeres, como no campo 

ou em casa, eram sempre junto a um adulto (AMARAL, 2008). 

Do olhar antropológico, o principal objetivo é o conceito da liberdade 

e autocontrole, qual fez com que a pesquisadora Malinowski (1969, in 

FÁVERO, 2003, p.52) focalizasse na cultura Melanésia, na ilha Trobiandes, 

onde as crianças, em torno dos quatro ou cinco anos até a puberdade, fazem 

jogos sexuais em busca do prazer. Os jogos originavam a formação de 

relações entre as crianças. A manipulação das genitálias e a nudez são 

consideradas triviais. Outro jogo comum é chamado de „construção de casa‟ 
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que se baseava em famílias e casais buscarem praticar o ato sexual. A família 

era de muita importância, colaboradora e tolerante; crianças poderiam ouvir 

conversas de conteúdo sexual dos adultos e ver práticas sexuais dos pais. As 

meninas começam sua vida sexual com 6 a 8 anos e os meninos com 10 a 12 

anos. A liberdade que as crianças desta ilha têm para o conhecimento sexual 

gera uma diferença cultural em relação a nossa. Eles nomeiam de „naif‟, “algo 

inconcebível à luz das sociedades ditas evoluídas”. 

Para Ariés (1978) e Corazza (2002), a infância teve exposições além 

da idade, em vários períodos, a construção da economia sempre esteve 

presente, perante um abuso que é condição, não senso comum como é para 

muitos. A exploração e abuso dependem do trabalho, renda e local. Segundo 

Furniss (2002) diante de aspectos sociológicos e antropológicos, a exploração 

de crianças e adolescentes, com o desenvolvimento em atividades não 

compreendidas e consentidas viola tabus sociais de uma relação familiar 

(p.12).  

Fuks baseia que alguns comportamentos em segmento psicológico 

favorecem o abuso sexual. A imagem masculina transborda rivalidade e não 

aceita a intimidade e a emoção feminina, consequentemente, o sexo se 

quebra, resultando na relação como uma „atividade do pênis‟. O ganhar de uma 

relação sexual vira símbolo de masculinidade. A relação com o abuso se dá por 

um dos lados não concordar com a intimidade „[...] sexo como triunfo 

transforma-se facilmente em sexo como rejeição e degradação do outro‟ (1998 

p.122). 

  

5. Influência do abuso em menores: Psíquico, traumas, danos e 

interrupções no seu desenvolvimento. 

 Conforme Coimbra de Matos (1997, cit. in ACTAS DO 1º 

ENCONTRO DO CENTRO DOUTOR JOÃO DOS SANTOS- CASA DA PRAIA, 

p.247) “Não há nada pior do que esta infância perdida, se a infância de facto, 

não foi vivida, não foi acabada, não foi vivida com toda a sua densidade”. O 
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abuso em criança e adolescente acarreta em duas alternativas próximas e 

igualmente destrutivas para a vida de uma pessoa traumatizada. Uma é ficar 

eternamente na infância traumatizada como uma pessoa que nunca alcançou a 

fase adulta e a segunda é perder a criança interna que toda pessoa 

desenvolvida permanece consigo, não é vivida completamente, logo, não fica 

experiente. Os menores toleram a carência afetiva crônica, a carência 

relacional e a carência convencional permanecendo no vazio; Vivem no 

passado negativo, ignoram o presente e o futuro, ficando sem finalidade e o 

processo de maturação permanece perpetuamente comprometido. No abuso, o 

responsável é o agressor, a criança não tem conhecimento ou desenvolvimento 

sobre qualquer tipo de comportamento que possa ser de maneira libidinosa, ela 

age pelas pulsões e/ou instintos, moral de ingênua expansão com cognitivo e 

emocional sem compreender ações sexuais. 

A psicologia do desenvolvimento ressalta que o comportamento 

inato está intrínseco às mudanças da maturação, fisiológico, psicológico e 

neurológico (SHAFFE, 2005). O externo e interno do indivíduo ficam em 

contínuas mudanças ordenadas, padronizadas e, relativamente, permanente, 

de acordo com as experiências acumulativas e em contínuo desenvolvimento 

na infância, adquirem aprendizagem significativa para o futuro (MOTA, 2005; 

RAPPAPORT, 1981).  

Abuso não tem uma definição universal, mas todas subscrevem 

“Que se trata de uma das piores formas de violência sobre as crianças” 

(AMARAL, 2008). A consequência, em relação à história do abuso depende do 

contexto, em que a criança vive. A sua situação na família, como é a relação 

com a família e próximos a ela, o que o abusador faz com a revelação do crime 

contra a criança, reações dos familiares, decisões médicas e jurídicas. A 

maturação psicológica do menor se interrompe pelo corpo que foi profanado, 

eliciando perda de decência física, junto a sensações externadas e não 

incorporadas. 
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A psicanálise e o desenvolvimento infantil têm marcas no 

inconsciente psicossexual da criança, permitindo considerar esta fase 

importante. Para Freud, no início do século XX, (1916, 1917) a infância é o 

desenvolvimento para a vida adulta. O desejo reprimido do adulto é 

consequência dos conflitos sexuais na infância. O bebê tem dois tipos de 

pulsões, a do autocontrole e a busca pelo prazer. O mamar é o primeiro 

sustento, somando ao segundo que é marcado pelo psiquismo, resultando nas 

duas pulsões a atividade sexual e o prazer no próprio corpo que é para a 

sobrevivência. A libido, que é do organismo biológico, ensina as áreas 

erógenas, que para Freud estão separadas em oral, anal e fálica. A fase oral é 

ligada ao mamar o seio da mãe, o que está sugando na boca é um contato 

erógeno. O autoerotismo da sexualidade infantil é a pulsão com o externo. O 

bebê é narcisista, ele se ama e se torna o próprio objeto sexual. A primeira 

relação do bebê é experimentada através da mãe, da relação que os dois 

estabelecem mais precisamente a mãe em relação às necessidades do bebê. 

Ela é inconscientemente materna, por ela o significado de família é construído, 

o meio social desenvolve o emocional da criança e suas habilidades (KAPPEL, 

FERREIRA; PORTELLA, 2011).  A fase anal estabelece as futuras ligações, 

por meio do seio da mãe mais as ligações emocionais que geram o objetivo do 

mundo. De acordo com Pio (2007), se esta relação não for concretizada, não 

se recupera. 

O bebê é um ser dependente, necessita dos pais para seus 

cuidados básicos, como amamentar, trocar fraldas, o banho e ninar, mas vai 

além do biofísico (CAVALCANTE, 2005, p.28). O cuidado dele é ligado a sua 

libido e aos pais, ou seja, eles podem antecipar ou ensinar suas qualidades, 

assim como modifica a voz e a postura; no entanto essas alterações agem, 

conforme o bebê é observado pelos pais, ele espelha o quanto é significativo 

para a prole (DUNKER, 2006, p.14). 

Da perspectiva de Winnicott, os processos de maturação dependem 

de três aspectos, que são a hereditariedade, ambiente (cuidado materno) e as 

experiências do bebê. Por meio da hereditariedade recebemos os impulsos 
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para a vida, desenvolvimento e crescer no físico e emocional. No ambiente, o 

procedimento se dá através da mãe suficientemente boa, que reconhece e se 

adapta às vontades do bebê. O bebê onipotente progride na interação, crescer 

emocional e nas experiências. Se este ambiente for bom, a maturação amplia o 

ego, mecanismos de defesa, desenvolvimento do self, id, pulsões e 

vicissitudes. Neste aspecto, se a mãe assume sua vulnerabilidade, as 

experiências em conjunto das menores necessidades geram a perda da 

identidade do bebê. No início do desenvolvimento do ego, acontece o princípio 

da vida psíquica. O bebê não percebe, mas ele é dependente da mãe que está 

junto ao lactante no físico e emocional, compreende que o mais importante é o 

menor viver em frustração e satisfação como necessidade instintiva. Se a mãe 

não permitir que o bebê passe por isto, o id falha para não interromper o ego 

do menor, sendo que faria sentir-se real por meio das experiências. A mãe 

força o intelectual do nenê, seduzindo as suas experiências se tornarem 

submissas, ou seja, ela viola o self em desenvolvimento. O que em uma mãe 

„suficientemente boa‟ esperaria o pequeno dar sinais de que precisa de 

atenção e com prontidão ela satisfaria sua vontade (CELERI, 1989). 

Pela percepção de Fuks (1998, p.123) em “Abuso sexual de crianças 

na família: Reflexões psicanalíticas”, a consequência para o desenvolvimento é 

que as mulheres ficam vulneráveis a homens e não se importam com os filhos. 

O desenvolvimento emocional e psicológico da criança em “Consequências do 

abuso sexual infantil” (2000, p.41). O menor fica desamparado com a quebra 

de confiança da figura responsável que desfaz essa referência e anula a 

subjetividade. Traída, pensa ser a culpada e permanece em silêncio. Quando a 

mãe descobre passa por contradições, ciúmes e rivalidade, e recusa em 

acreditar no abuso, consequência de pensar que não fez seu papel de 

proteção. 

A criança faz a sua própria distorção do mundo, ela entra em um 

período de vulnerabilidade e elaboração psíquica, especialmente, quando o 

abuso é intrafamiliar onde todos os vínculos se perdem, o social, familiar e 
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pessoal. Sem o modelo de pai responsável, ocorre a quebra de leis, pois a 

criança sente que fez algo errado e se culpa (PRADO E PEREIRA, 2008). 

Anna Freud (2006, p.87) conta que, quando a vítima se identifica 

com o agressor, está desenvolvendo o superego, um mecanismo de defesa 

que de inofensivo se torna patológico, e quando é real, ocorre um aprendizado 

intercessor ao desenvolvimento da paranóia. Primeiro a introjecção e depois a 

projeção, quando em desenvolvimento ou na fase maior, aprende a se 

defender do que é censura. 

Bowlby (1989) diz que, o vínculo entre pais e crianças desenvolve a 

estrutura do interno/self por via do apoio e segurança transmitidos. Isso 

desenvolve um adulto confiante, e seguro que se resolve em situações difíceis 

e relações afetivas. 

Para Gabel (1977, p.10) “Abusar é precisamente ultrapassar os 

limites e, portanto, transgredir”. O menor não sabe das sexualidades do corpo, 

não como um adulto, as áreas erógenas estimuladas dão o pré-prazer, 

excitação e satisfação não diferenciados (FENICHEL, 2000). Durante o 

desenvolvimento infantil, para não ficar incompleto é importante os pais e 

responsáveis ceder amor e carinho (FIGUEIREDO apud KAPPEL et. d; 2011). 

O adulto ao estimular impropriamente a criança, realiza um 

aprendizado prematuro de sua sexualidade, afetando seu psíquico infantil e, 

como fator externo, causa um trauma (FREUD, 1939/1976). Estímulos 

superiores podem dominar e se juntar a psique e não se separar dela, 

ocasionando uma quebra de outros impulsos adequados (FREUD 1920, p.40). 

Há repetição do trauma em utilização na cadeia associativa e sem sistemas 

mnêmicos (memória) dos atos sexuais repetidos contra o menor. 

Quanto maior o nível de ligação da vítima com o agressor e 

repetição dos atos de abuso sexual, maior os danos e chances de, no 

desenvolvimento da criança, também fazer o mesmo (FERREIRA, ROCHA, 

2011). Para Lemos (2003) a psicopatologia dos traumas, perante um abuso 

intrafamiliar está envolvida com a educação que os pais receberam, se um 
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familiar abusa do filho menor, significa que (não generalizando) ele também foi 

um menor abusado na família.  

Quanto maior o trauma, maior a subjetivação vivida, logo o esquecer 

é acionado pelos mecanismos de defesa (MACEDO, 2010). Não ter confiança 

é algo que se aprende com os pais ou responsáveis, prejudica o 

desenvolvimento, quando não se realiza a segurança e autodefesa 

(FELIZARDO E COLS, 2003). 

Para Freud, na Escola clássica, o trauma sexual na pré-puberdade 

acontece por fantasias criadas, anteriormente, de forma sadomasoquista, em 

cenas experimentais e primárias. O patogênico do trauma se daria através da 

regressão desse tipo de fantasias, ele é social, intrapsiquicamente e não 

relacional. Freud e Phyllis Grenacre apontam que a cena primal é um tipo de 

trauma. Davis se refere aos dois como fracassados em provar o abuso sexual 

infantil dessa maneira, eles veem o abuso dos pacientes como pequenas 

„sedutoras‟ que provocaram e causaram o molesto (LEITE, 2004).  

O psicológico do ego se torna destruído, não funciona pela 

estimulação excessiva, causando um trauma precoce. Ana Freud registra que 

há incapacidade do ego e experiência fenomenológica, quando o indivíduo 

percebe algo como perigoso. Davis diz que o insuficiente do perigoso é que o 

trauma não simboliza um primitivo temor que não é comunicável pela 

concepção intrusiva, onde sensações somáticas (físicas) são isoladas por um 

cordão de segurança da psique da vítima, ao qual se é incapaz de ser 

disponível para processos verbais autoexplicativos e para exame analítico 

(LEITE, 2004). 

Com uma mãe confiável, o bebê experimenta a „continuidade do 

ser‟, efetuando no ego não sofrer emoções físicas, ter falhas corrigidas, 

segurança e ser amado.  Caso ocorra perturbações (abandono e mudanças 

irregulares) a „continuidade da linha da vida‟ será interrompida, e o processo 

não será fácil de recuperar, quando no extremo do bebê não tem o „ser‟ para 

desenvolver o self. O bebê aciona a defesa e aniquilamento (Breakdowm) , 
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uma „agonia impensável‟ o preenche , gerando ansiedades psicopáticas e 

defesas após aniquilamento. No âmbito clínico, isto é chamado de „pânico‟ que 

protege o bebê com defesas organizadas contra agonias, transtornos 

psicóticos, autistas e personalidades psicóticas como esquizoide. Quando o 

ambiente está com falhas da mãe confiável e o bebê reage com ele antes de 

saber se era „bom‟ ou „mal‟ produz o trauma como sua proteção. Trauma é a 

defesa do organismo, quando o bebê já teve a continuidade do „ser‟ 

interrompida pela falha do ambiente, distorcendo o desenvolvimento pela falha 

na estrutura do self e na organização do ego. Depois do ego mais o 

desenvolvimento, a criança sente raiva pela falha, rompendo com a idealização 

do objeto. A raiva apropriada acontece, quando o indivíduo sabe lidar com ela e 

não causa um erro tão grande, portanto, o self não se aniquila (CELERI, 1989). 

Na relação de objeto de desejo, a incapacidade do ego mais o 

desamparo psíquico e o trauma precoce resultam na traição da criança por 

objetos importantes. O abuso, principalmente, realizado por primogenitores 

causa o abandono psíquico e traição. Tendo uma relação má com o objeto, 

causa vergonha e indecência por não censurar impulsos instintivos, protegendo 

o self contra as deficiências vergonhosas. Michael Balint e Donalt Woods 

Winnicott não trataram o abuso diretamente. Uma das alternativas, entretanto, 

para a cura expõe o regresso da criança durante os tratamentos, a uma área 

que está em „falta/defeito básico‟ ao qual afeta a interpretação verbal que está 

no melhor estado sem compreensão e, no pior, fica muito intrusiva que se 

percebe como ataque. Os dois autores não dão ênfase na interação verbal e na 

abstinência analítica de contenção terapêutica, aceitando o não verbal e 

manejo da regressão são importantes (LEITE, 2004).  

As teorias de aprendizagem próximas do comportamentalismo se 

apresentam como forma de aprender o papel sexual similar a outro através de 

punições e reforços que se adeque à sociedade (BRODERICK, 1973, in 

FÁVERO, 2003, p.51). Com o passar do tempo, reforçar e punir não são uma 

modelagem de aprendizagem, e sim, baseados em objetivo e imitação de 

comportamentos e sem teorias com o tema de desenvolvimento sexual da 
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infância, copiar adultos ou outras pessoas é um meio de comunicação. As 

crianças não se expressam sexualmente com outras crianças se não 

apresentarem este tipo de conduta. Elas aprendem que é tabu, observando 

como os tipos de comportamentos são tratados. O relevante na educação e 

aprendizagem social está em como o menor age em complemento a aceitação 

social. O desenvolvimento social é aceito naturalmente, sem sentido ou afeto 

em vez de diferenciar o processo único, relacionado ao emocional de trocas e 

partilhas de experiências que deveriam ser „pedras basilares‟ do 

desenvolvimento psíquico (BANDURA, 1997, cit.in GAGNÉ, 1991, in FÁCERO, 

2003, p.51).  

Em „Confusões de línguas‟ de Ferenczí (1933, cit. in GABEL, 1977, 

p.50), a criança fantasia sua posição como de um membro da família, como a 

mãe, pai e o abusador. São perpetuadas por estruturas de sua personalidade 

que em algum momento perceberá que algo está errado, não está normal e se 

sente mal por pensar ter sido convincente e interveniente no abuso. Favéro 

(2003, p.86) também referente à criança como envolvida forçadamente, 

sabendo ser errado, sentindo culpa, provavelmente mais do que ao abusar. 

Apesar de que o abusar é o responsável, a criança se sente 

culpada, baluarte e fixa-se a „monstruosa‟, tortuosa realidade, pela 

supervalorização ao sensorial, sentindo prazer nas carícias, entendendo como 

falsa cúmplice (AMARAL, 2008). Finkelhor (1979, p.48) conta que a criança 

reconhece o ato sexual como tabu, por ser uma prática escondida e entender 

coisas como „viscerais‟. Neste tempo, falar ao menor que não é sua culpa é 

essencial para seu desenvolvimento em construção e maturação, pois a culpa 

sempre afeta a psique da criança (AMARAL, 2008). 

Freud indica na psicanálise que toda resistência, depende do quanto 

mais forte o ser quer reprimir algo que não está imobilizado no inconsciente, 

logo, será esta mesma potência que quer se tornar consciente de algum 

trauma. Em clínica, esta força vem do trauma não querer focar inconsciente. A 

pessoa não quer, mas acontece. A repressão já seria a força maior que não 
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deixa ser consciente, ele tira a dor, traumas, momentos angustiantes, quando 

não se consegue aguentá-los, ou seja, a repressão é uma consequência lógica 

da resistência. Em caso de traumas, como o abuso sexual infantil, o físico é 

responsável por perceber e sentir dores suportáveis, sem ser aguda, enquanto 

algo pesado causa a ausência temporária da dor, algo do organismo para a 

situação em questão de sobrevivência, enquanto o psicológico do organismo 

constrói uma autoproteção para reprimi-lo. Citando Freud “Diante da 

perspectiva de uma grande dor, os acontecimentos são reprimidos e fogem da 

percepção consciente. Mas a repressão não os elimina”. Quando ocorre um 

deslocamento psiconeurótico, um acúmulo de sentimentos, o ser se torna 

agressivo e descarrega em pessoas disponíveis no momento (RAPPAPORT, 

FIORI E DAVIS, 1981, p.19, 33, 34). Isso em uma criança abusada pode se 

tornar um comportamento frequente. 

Furniss (1993, p.35) também escreve sobre um caso parecido, 

chamado de „dissociação‟, um caso psicológico, sendo uma reação da criança 

abusada mais o desamparo, agindo como uma defesa inconsciente do menor, 

desligando o acontecido do consciente, a criança pensa não estar passando 

pelo abuso, pois alguns duram por anos.  Zavaschi (1991, p.141) suplementa 

que a dissociação é a psique que separa do corpo, utilizando de escolhas do 

consciente para expulsar a dor.  Patrícia Rangel (2001, p.118), diz que, quando 

acontece molesto em meninos, realizado por abusadores masculinos, quando o 

menor se percebe em uma posição trocada do que seria em uma relação 

sexual, aumenta a porcentagem de silêncio e isso pode explicar o porquê de 

percentuais de denúncia tão baixos. 

Da perspectiva de Mendes e França (2012), de acordo com a ótica 

do psicanalista Sándor Ferenczi, fantasias edípicas do menor, conseguem 

seduzir um maior maléfico, pois a criança quer carinho, colo, beijos o que pode 

acabar sendo interpretado e usado de outra maneira por abusadores.  

Existem três situações que entregam o abuso, de acordo com 

Echebrurúa e Guerricaechaverría (2000, p.20) a primeira característica em uma 
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criança é no Físico: golpes, dores, vulva inchada, sémen na boca, roupa e 

genitais, roupa rasgada, manchada ou ensanguentada, enurese, encoprese e 

doenças (DST). Comportamentais: Medo de estar sozinho com um adulto ou 

conhecido, rejeição de algum membro da família (pai, mãe) mudanças bruscas 

no comportamento, problema com a nudez, chupar o dedo, problemas na 

escola, dificuldade para se sentar. Longo prazo: depressão, ansiedade, falta 

de confiança, atitudes insistentes de comportamentos paranoide, e outras 

condutas como prostituição, álcool, substâncias tóxicas, problemas somáticos, 

isolamento e disfunção sexual. É „normal‟ não gostarem de contato físico, 

carícias, beijos, conhecimentos precoces sobre a sexualidade e agressivo com 

menores.  

Realizando alguns cortes por causa da repetição das consequências 

causadas, outros autores também citaram efeitos sobre uma criança sendo 

abusada ou que já tenha passado por um, como Fuks (1998, p.123) que 

adiciona baixa autoestima, agressividade e sexualidade exacerbada, em curto 

prazo, fobias e atraso escolar, em longo prazo a gravidez na adolescência e 

tentativas de suicídio. Para Guiter (2000) em „abuso sexual: danõ en la 

constituícion del psiquismo infantil. (objetivo em clínicas e investigação sobre o 

tema) conta que: Ansiedade traumática resulta em culpa por pensarem que 

seduziram o abusador e Autodestruição: mecanismos de defesa que levam à 

destruição pela traição emocional.  

Pra Dell´Agilio e Santos (2008) em „Compreendendo as mães de 

crianças vítimas de abuso sexual: Ciclos de violência‟, a criança pode 

desenvolver transtorno dissociativo, transtorno depressivo, transtorno 

alimentar, TDAH e TEPT, culpa, timidez, embotamento afetivo, isolamento, não 

confiar nas pessoas, sono, dores abdominais, fugas, mentira e desesperança 

em relação futura. E no CECOVI sequelas físicas, dificuldades em relações 

sociais, sem vida sexual saudável, hipersexualização nas relações sociais 

(sexo como afeto) e não generalizando os casos: substância lícita e ilícita. 
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No incesto de pai-filha, a mãe ganha um papel realmente importante. 

A menina enxerga a genitora com ódio, pois para ela o pai ter chegado a ações 

sexuais com o filho (a) significa que a mãe deixou, permitiu o contato. Acontece 

uma falha na imagem de proteção que adquiria (Bollas, 1992). A criança não se 

identifica mais com a mãe, mas se ela criar uma percepção de que ela é fraca, 

desvalorizada, o menor tem a reação de ser alguém que merece valor e 

cuidados (Fuks, 1998). Para Summit (1983), a relação mãe-filha pode não 

continuar, gerando quebra de confiança na menina que sente não ter valor para 

ser protegida, levando a ter proteção em relacionamentos abusivos. 

Gabel (1997) assegura que quando o menor tiver oportunidade de 

contar o abuso a algum profissional, os sintomas mais recorrentes 

desaparecem, fazendo com que a criança se reencontre, por si, os outros e as 

brincadeiras. Apesar de que neuroses possam se manifestar, como fobia de 

escuro, solidão, agorafobia e se afastar de conhecidos e/ou da família. 

A maneira que o indivíduo reage ao abuso depende de sua 

capacidade para lidar com os efeitos do trauma. Consegue-se controlar as 

consequências, pode seguir o controle sobre a vida e a pessoa é capaz de 

controlar a ocorrência até certo ponto, contudo, isto é uma visão otimista e não 

totalmente real (SILVA, 2000). 

Enfermeiros e professores descrevem o mal-estar, quando 

estimulam uma criança pedir carinhos sexuais. Estas que geralmente são 

interpretadas como de uma criança perversa e que a denúncia feita foi 

mentirosa (GABEL, 1997, p.69). FURNIS (1993, p.30) lembra que o não contar 

sobre o abuso é consequência de já existir conflitos na família, em caso de 

intrafamiliar. 

“As concepções sobre a criança ainda são bastante 
impregnadas pela percepção de que “criança não sabe de 
nada”, não vai lembrar no futuro o que lhe aconteceu e que, por 
esse motivo, não lhe trará consequências mais sérias. 
Esquecer é a palavra chave da reação defensiva dos adultos 
mais próximos às crianças” (RANGEL, 2001). 
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6. Como conduzir um abuso sexual infantil no meio 
psicológico. 

  

Um trabalho focalizado na educação da criança, principalmente, 

sexual, sendo realizada na escola, em casa ou qualquer local propício para o 

desenvolvimento sexual saudável, não deixando gerar medo em relação ao 

sexo (ABRAPIA, 1997). O meio mais fácil é a família (ou responsáveis, 

dependendo do tipo de abuso e como ele foi recebido) da criança que precisa 

participar de todo assunto relacionado ao tema, conversar com o menor, entre 

outras (VIERIA, 2006). O apoio da família é sim importante, em casos de abuso 

intrafamiliar, que o correto seria afastar o agressor, porém por diversas razões. 

Essa determinação do Art. 130 da lei federal n° 8069/1990 do ECA não se 

realiza. Em estudos, a proteção que os pais ou responsáveis deveriam oferecer 

não são os adequados para a vítima, caso isto ocorra, recorre-se a pessoas 

não relacionadas à família. E se não conseguir ser feito, cabe à justiça decidir o 

acolhimento da criança temporário (ECA, Art. 101, incisos VII a VIII, S1° e S2°) 

consequentemente que este ato trará ao menor maiores efeitos negativos 

(VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

REFLEXÕES E ABORDAGEM, 2016). 

Planejamento de intervenção deve ser realizado com cada 

profissional em sua área (saúde, educação e justiça), com toda rede local de 

atendimento a crianças e adolescentes. Segundo Azevedo e Guerra (2001), a 

identificação do crime é feita de forma imediata ou diagnóstica multiprofissional. 

Profissionais como advogado, psicólogo, assistente social e educador social, 

não podem atuar de maneira isolada. Sendo que toda a parceria terá acesso a 

cada área de atuação (CREPOP, 2009).  

Cabe ao psicólogo coletar informações sobre os aspectos psíquicos 

da criança, realizando esta busca através de seu principal instrumento de 

trabalho, a entrevista. É atribuição do psicólogo solicitar o instrumento 

adequado ao perfil do avaliado (CFP, 2013; ___2016). O psicólogo atuará com 

encontros sistemáticos de apoio e orientação, com famílias e o menor em 



     FACULDADE DA ALTA PAULISTA  

 

Revista Ciências da FAP, Tupã, n. 1 (1): p 1-147, julho, 2018. 
142 

sofrimento emocional e psíquico, realizado somente com a vítima em um 

espaço seguro para ser ouvido, colocando atenção em pontos inconscientes ao 

indivíduo. A equipe deve estar atenta ao cuidado psicoterapêutico que deve 

receber, este caso cabe à política pública da saúde, sendo um cuidado da 

saúde mental. Destacando que o CREAS não realiza trabalho de psicoterapia, 

o processo psicossocial é realizado em grupo (CREPOP, 2009). 

  

7. Desenho infantil 

 O desenho é a forma que a criança consegue exprimir 

compreensões e estados emocionais. D. Campos (2005, p. 22) relata que 

através do desenho se descobre conflitos profundos simples de refletir. De 

maneira terapêutica se faz a observação em liberar as emoções, informações, 

receios, gostos e descarregar pulsões. Na forma clínica, a utilização de 

imagens e fantasias abstratas permitem que o inconsciente vá se tornando 

livre, junto a acesso espontâneo à psique do indivíduo. Nisto a criança se cria 

protagonista/artista, assume o papel de herói ou vilão, uma história triste ou 

degradante. A ilustração é um fácil acesso interno e externo do mundo do 

menor que será julgado por um psicólogo como porta para a latente. 

Conseguindo transmitir conflitos para o papel, as próprias simbologias 

características dos personagens e o cenário geram fatores para um material 

„sumptuoso‟, pelo tipo de traço, cores e simbolismo gráfico, que funcionarão 

como interpretação e análise da criança, supondo com máximo rigor e 

fidelidade ao que a vítima apresenta por forma de desenho. Sua 

contextualização, dependendo de sua realidade que aparecerá no desenho, 

por exemplo, se sua família é agressiva em algum aspecto ou o que ela 

apresenta e é perceptível pela criança ela será transmitida no papel e deverá 

ser levada em consideração em todo conteúdo apresentado pelo menor. Os 

desenhos com ampla subjetividade de complexa simbologia requer da própria 

análise da criança, fazendo com que isto realize uma terapia produtiva e 

criativa. Este método pode ser aplicado em crianças a partir de 5, 6 anos, 

precisando de papel, lápis e um apoio como uma mesa, deixando a criança 
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desenhar durante 30 minutos, após este tempo, é pedido para ela explicar os 

personagens, sexo, idade e relações mútuas (AMARAL, 2008). 

  

8. CONCLUSÃO 

Conseguiu-se observar, de maneira preocupante, como a 

porcentagem dos casos, não são atualizados por ano, e aqueles que se 

conseguem serem denunciados, não são de informações atuais sobre abuso 

sexual infantil. Assim acontece no IBGE, que apesar de sua função ser 

informar estatísticas brasileiras, não informa anualmente sobre este tema, 

sendo possível apenas o registrado do disque denúncia do SDH/PR, o número 

de vítimas que informaram sobre violência de maneira geral, contra crianças. 

As informações utilizadas são de um site com afiliação com o governo, e 

mesmo no portal do Governo do Brasil, os máximos de porcentuais são de 

2011.  

A maioria dos casos que conseguiram ser denunciados veio de 

meninas, o agressor sendo o pai ou padrasto da menor, configurando em 

abuso intrafamiliar. Em crimes contra meninos abusados não se tem dados 

estatísticos corretos, pois o estímulo gera uma consequência maior por ser 

colocado em uma posição feminina na violência. A mãe, na maioria das vezes, 

não aceita o abuso por pensar ter falhado na proteção com a filha.  

As consequências psicológicas demostraram que o abuso destrói 

toda a capacidade da criança ter um desenvolvimento correto, mesmo sendo 

tratado com todas as precauções e suportes, terá um trauma a que se lembrar.  

Existem vários tipos de classificação em relação aos maus-tratos de 

origem sexual, sendo elas a violência doméstica não conceituada, como 

violência intrafamiliar, por abranger vários aspectos além do sexual. Sendo 

estas classificações o incesto e exploração sexual, junto ao abuso as 

ocorrências mais abrangentes.  
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Finalizamos descobrindo que, existem casos de abusos 

extrafamiliares, mas o foco principal são intrafamiliares, ou seja, feito por 

pessoas as quais a criança tem algum tipo de contato. No âmbito judiciário, as 

precauções são feitas para causar o menor dano a vítima. Está sócio 

historicamente provado que a criança foi visualizada com o passar dos tempos 

em sua posição na sociedade uma relação de dominação e submissão que 

ainda estão impregnadas no mundo todo, de acordo com a relação do abuso 

pai-filha. 

 

ABSTRACT 

  

This article has as main objective to analyze the damages that a 
child or adolescent suffer psychically before, during and after a sexual abuse, 
being long and short term. We searched for areas that have a space on this 
topic, of which they performed research and act in it, here the juridical, socio-
historical, psychological and social scope was discussed. Thus an 
understanding of how the legal area handles cases of abuse and how legal 
psychology integrates, collaborates in this type of case. In the area of 
psychology, we investigated how the structures of their psychic development 
receive that inappropriate stimulus for the age group, the origin of this type of 
treatment with children, and analyze how psychology interprets and treats a 
lesser victim of abuse. Socially, it contains a brief historical analysis on children, 
and how common was the 'use' of children, as in different cultures treatment on 
the sexual subject is modified and we describe important topics, which for 
laymen, differentiation on how each case differs . Finally, I pointed out as it is 
currently, there is no concrete information on this particular case, but they 
inform us in general, cases of violence against minors. 

PALAVRAS-CHAVE: Child Sexual Abuse, Psychology, Trauma, 
fundamental considerations. 
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