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pequenos grandes actores  duma vida que 

 lhes parece mais um grande teatro  

onde no fundo desejam apenas ser gente,  

gente com uma “vida normal”,  

gente com oportunidade de ser feliz. 

Porque afinal, 

todos temos o direito a sê-lo! 

 

 

Helena Silva (2005) 
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Resumo 
 
 
A temática dos Maus Tratos assume particular destaque na sociedade actual. 

Embora esta questão não tenha sido suficientemente abordada no âmbito das 

Ciências do Desporto e da Educação Física pretendeu-se aqui, a partir das 

informações fornecidas pela revisão da literatura, investigar a existência de um 

possível contributo da Actividade Física nas crianças vítimas de Maus Tratos.  

 

Neste estudo consideramos, pela sua frequência e relevância, as seguintes 

formas de Maus Tratos: negligência, Maus Tratos físicos, abuso sexual e abuso 

emocional. Verificámos que, segundo Machado e Gonçalves (2004), Santos 

(2000) e Magalhães (2004), se no decorrer da infância e da adolescência 

actuarem sobre o indivíduo quaisquer noxas toxi-infecciosas ou traumáticas, 

sejam elas físicas, psicológicas ou sócio-culturais, estas poderão ter efeitos 

muito graves, atrasando ou mesmo detendo para sempre qualquer das suas 

linhas de desenvolvimento. Neste contexto, a depressão e a ansiedade são 

duas possíveis consequências psicopatológicas para as crianças vítimas de 

Maus Tratos.  

 

Após a realização deste trabalho, concluímos que  a Actividade Física contribui 

de maneira influente na diminuição dos estados de depressão e ansiedade e, 

consequentemente, para uma melhoria da qualidade de vida do indivíduo. 

Paralelamente sabemos que os efeitos que realmente se fazem presentes 

através da Actividade Física, nomeadamente ao nível social, proporcionam à 

criança que vive em desvio de conduta um novo contexto da socialização, 

promovendo, assim, a sua inclusão. 

 

 

 

 

PALAVRAS – CHAVE: Maus Tratos; Criança; Actividade Física.



O Contributo da Actividade Física nas Crianças Vítimas de Maus Tratos 
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1. Introdução 

 

Como objectivo primordial, impôs-se a necessidade de ultrapassar o simples 

reconhecimento do que é facilmente perceptível. É exactamente por esta 

temática estar relativamente obscurecida ora por deturpações do senso 

comum, ora por banalização do seu corrente falar, que devemos conferir-lhes a 

nossa particular atenção.  

 

 Assim, frente a uma questão tão sensível como é a deste trabalho, mostra-se 

imperativo operar uma introdução que permita explicar, dentro do possível, 

algumas subjectividades e precauções a ter em conta para designar a 

complexidade de fenómenos sociais que lhes estão inerentes, de modo a que a 

percepção da sua realidade se torne mais clara. 

 

Contudo, não é desejável intelectualizar assuntos que, como todos nós 

sabemos, adquirem uma importância demasiado relevante para serem 

direccionados para um campo teórico que pode resvalar facilmente para um 

labirinto onde se perderá o fio à meada. 

 

Temos a convicção de que é pelo confronto de ideias que podemos aprender 

mais, e que é a partir de empatias e até mesmo de saudáveis atritos que 

podemos encontrar o caminho ou, pelo menos, alguma luz que nos indique a 

direcção para possíveis soluções, mesmo que aparentemente possamos 

abraçar algum juízo de valor. 

 

Sabemos que a história tem revelado que a violência humana é uma realidade. 

Para Santos (2000) e Vargas (1999), os seres humanos são desafiados a 

conviver com uma sociedade onde os meios de comunicação insistem em 

divulgar os direitos humanos e, cada vez mais, esses direitos estão longe de 

serem respeitados, caracterizando uma violência. Este fenómeno existe sob 
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diversas formas, todavia aquela que provoca maior preocupação é praticada 

contra a criança. 

 

Face a esta realidade, o presente trabalho surge com o intuito de abordar e 

analisar as crianças vítimas de Maus Tratos, bem como um possível contributo 

da Actividade Física face a esta população.  

 

Por conseguinte, a metodologia adoptada foi a revisão bibliográfica, isto é, 

pesquisa de opiniões de diversos autores que se possam contrapor, pois tal 

será indicador de que o tema é abordado com a devida seriedade e 

preocupação. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1 O Homem, o Desporto e a Sociedade 

 

“A Natureza faz do homem um ser 

natural, a sociedade faz dele um ser 

social, somente o homem é capaz de 

fazer de si um ser livre”.              

                                            (Rudolf Steiner, s\d) 

 

A história do Homem e naturalmente a das sociedades sofreu um conjunto de 

mudanças traduzidas num espectro continum de revoluções conceptuais. A 

Idade Média, o Renascimento, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e 

a mais recente Revolução Informacional, trouxe ao Homem um viver 

absolutamente marcante nos dias que correm (Garcia,1998). 

 

Foi com o rebentar da Revolução Industrial, nos finais do século XIX, que se 

deu a grande mudança no comportamento social. Com o surgimento da 

máquina a vapor, o ser humano passa para um plano quase secundário, como 

que este por qualquer motivo de ordem física, psíquica ou sensorial, não 

conseguisse realizar, autonomamente, um papel minimamente produtivo e 

rentável (Freitas, 2000). 

 

Surgiram posteriormente, na Europa, os movimentos contestatários, pacifistas 

e reivindicadores de valores como a Liberdade, a Justiça, a Dignidade e a 

Igualdade do Homem que, sob uma Europa ainda a reorganizar-se e a 

renascer das cinzas, imprimiram à sociedade um ritmo de tal forma alucinante 

que esta, ao tentar encontrar respostas e soluções às novas ideologias, foi 

tornando-se tendencialmente cega aos problemas reais daquele, e para quem, 

esta foi criada. Esta situação, segundo Freitas, (2000), criou um vazio 

intelectual e espiritual, e uma cegueira funcional, de tal ordem que quase sem 

nos apercebermos disso, olhamos o Homem que caminha para a robotização, 
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e, consequentemente, para um sedentarismo intelectual. Em resultado disso, 

os valores que arduamente foram conquistados para a dignificação do ser 

humano, como a Liberdade, os Direitos Humanos e os Direitos Individuais 

estão a ser dissipados em detrimento de outros existentes, de cariz 

materialista, não fazendo parte da natureza humana.  

 

Para Giddens, (1993), a sociedade actual é definida pela obrigação de uma 

adaptação rápida e constante face ao retrato assustador e perigoso que ela 

acarreta. 

 

No início do século passado verificou-se uma tendência mundial ao 

aclaramento das diferenças socio-económicas e de divergências étnico-

culturais. Hespanha e Carapinheiro (2002), referem que o processo de 

globalização abre fronteiras de forma desordenada, aumentando o desemprego 

estrutural, intensificando o racismo, a marginalidade e a violência. Por outro 

lado referem que o processo de globalização oferece para uns liberdade de 

escolha e para outros a condenação de algo pré estabelecido.  

 

Segundo estes autores a lógica do consumo está entranhado em todas as 

camadas da população, no entanto a sociedade não garante a todos as 

mesmas oportunidades de desfrutar dos requintes oferecidos pela 

modernidade colocando - se instintivamente fora dos padrões da sociedade. 

 

Na sociedade sempre existiram e hão-de existir pessoas com necessidades 

especiais; contudo, é sabido que é essa mesma sociedade ao não conseguir 

definir-se, embarca na pré-concepção de ideias e estereótipos sem fundamento 

por ignorância, por questões religiosas ou étnicas, por pudor e vergonha da 

exposição de uma falha e por não saberem qual o comportamento que 

deveriam adoptar. Por esse facto, sempre se abstiveram da exposição dessas 

pessoas - que também são seres humanos - e que, por isso, em nada diferem 

dos outros seus semelhantes (Freitas, 2000). 
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Por outro lado, tem se procurado saber qual o papel mais rentável no ponto de 

vista macro-económico, que esse tipo de pessoas podem ou devem 

desempenhar na sociedade, ignorando-se que elas têm, e devem ter cada vez 

mais, uma palavra a dizer, acerca do destino que pretendem dar à sua vida.  

 

O autor acima citado refere que ser pessoa integrada num sistema, é 

fundamentalmente, fazer-se parte dele e contribuir, com a sua maneira de estar 

neste mesmo sistema, para um bem comum. Por isso, tem que se ser 

considerado como sendo parte desse todo. 

 

Só uma sociedade devidamente informada terá capacidade de viver e conviver 

de forma absolutamente descomplexada com a realidade de cada um, estando 

aberta aos problemas de todos, aceitando-os como parte integrante da mesma, 

e dando o devido valor, patrocinando assim a inclusão de cada um.  

 

Segundo Bracht (1987), socialização baseia-se no processo de transmissão 

dos comportamentos esperados. Nesse processo, o desempenho de 

determinado papel social envolve a aquisição de capacidades físicas e sociais, 

valores, conhecimentos, atitudes e normas que podem ser aprendidos em uma 

ou mais instituições sociais como, por exemplo, a família, a escola, os meios de 

comunicação e o Desporto.  

 

Já Berger e Luckmann (1999), definem socialização como uma ampla e 

constante abertura de um indivíduo na sociedade ou parte dela. Neste sentido, 

são objectivos da socialização a convivência social e o seu ajustamento aos 

padrões culturais. 

 

Neste caso em particular, a criança e o jovem em desvio de conduta 

constituem um caso especial no contexto da socialização, quando aquilo que 

pretendemos é a alteração do seu comportamento. 
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Para Bal e Vesir (1999), o Desporto é um fenómeno social que impregna 

profundamente a vida quotidiana do Homem. Tanto em situações normais 

quanto em situações de desvio, pode funcionar como mecanismo de 

socialização. Para que a dimensão social do Desporto fosse melhor entendida, 

novos estudos, enfoques e abordagens se desenvolveram nas áreas da 

psicologia, da sociologia e da filosofia.  

 

Santos (2000), refere que a actividade desportiva, para que possa ser 

considerada como actividade social tal como acontece com o trabalho e com a 

educação, tem que envolver também um carácter planeado, ou seja, as 

actividades devem estar inseridas num sistema em que as acções 

desenvolvidas estejam inter-relacionadas com as acções de pessoas que são 

significativas para a criança e adolescente. 

 

Dessa forma, quando se trata de socializar através da prática do Desporto, as 

técnicas de educação representam uma influência determinante. Jarov (1982), 

sugere que nestas actividades devem-se formar determinadas concepções 

sobre a moral, a ética e os costumes sociais.  A essas concepções podem ser 

acrescentados estímulos, quando não acções concretas, que visem a 

profissionalização do adolescente, patamar da sua inserção cidadã.  

 

 

 

2.2 O Ser Diferente 

 

“Todos os animais são iguais mas 

alguns são mais iguais que outros”.  

                          (George Orwell, 1976, pág. 106) 

 

São inúmeros os colóquios, obras e estudos desenvolvidos em diversas áreas 

científicas, e não só, acerca de tal problemática que se encontra no 

cruzamento dos mais variados factores socioculturais e económicos. As 
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perspectivas sobre o valor da diferença são um campo aberto de discussão na 

sociedade de hoje. 

 

Para Rodrigues (2001), a diferença é encarada como positiva na perspectiva 

cultural, sociológica, antropológica, criativa e mesmo biológica, mas por outro 

lado deparamo-nos com uma enorme massificação e uniformização de gostos, 

de valores, de modas, de normas de comportamento e de capacidades, uma 

espécie de globalização dos padrões de comportamento pessoal e social. 

 

De acordo com Marques (1997), uma pessoa classificada de diferente acarreta 

características que se afastam muito negativa ou positivamente dos chamados 

outros membros da sociedade. 

 

Goffman (1982), aprofundou exaustivamente a problemática do estigma 

referindo-se à situação do indivíduo que está impossibilitado para a aceitação 

plena da sociedade, a qual o pode conduzir à exclusão social. 

 

Por vezes, nas simples terminologias que empregamos nas nossas interacções 

no quotidiano, corremos o risco de, mesmo inadvertidamente, marginalizar o 

próximo. É frequente acontecer que determinado indivíduo, por manifestar 

atitudes, comportamentos e mesmo por ter uma compleição física diferente da 

maioria, seja desprezado, pois os cidadãos "normalizados" têm determinadas 

expectativas impressas pela sociedade, e tudo o que se desvie dessas 

mesmas expectativas é considerado "estranho" e bizarro, à margem das 

normas e, como tal, é depreciado ou mesmo evitado. Para o autor acima citado 

o sujeito, por deter atributos diferentes, adquire um rótulo aos olhos de uma 

maioria e torna-se consequentemente estigmatizado. Por outras palavras, um 

juízo feito sobre uma dada conduta ou sobre uma maneira de ser marginaliza 

determinado indivíduo ou minoria que se afaste das tendências instituídas num 

grupo ou sociedade. Assim, o desvio é a diferença entendida negativamente, 

pois afasta-se dos critérios de normalidade impostos ou percepcionados por 

um grupo maioritário. 
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Assim, as pessoas com incapacidades ou limitações de ordem física ou 

psíquica, vêem-se confrontadas com os mais diversos tipos de discriminações. 

Aliás, Xiberras (1993) refere que sinais visíveis num indivíduo, são 

reconhecidos aos olhos do cidadão normalizado e interpretados por este como 

estereótipos de determinado grupo, transformando mentalmente esses sinais 

em estigmas, e remetendo essa mesma pessoa para um isolamento simbólico, 

pelo facto de "ser" contra as regras e exigências dominantes na sociedade.  

 

Por vezes, e segundo Rodrigues (2001), o afastamento dos indivíduos 

diferentes foi mesmo apontado como uma estratégia de preservação da 

integridade do grupo por manter a distância os indivíduos potencialmente 

doentes e portanto perigosos. Para este autor, a vida em comunidade e o 

consequente estabelecimento de regras de convivência entre pessoas muito 

diferentes condiciona a aceitação das diferenças intra-individuais. 

 

As transformações ao nível das relações humanas são frequentemente 

problemáticas, pois o sujeito sente-se abandonado de um dia para o outro, a 

par da privação da sua independência e dos constrangimentos que tem de 

ultrapassar. É o reajustamento e a adaptação possível, tentando a todo o 

momento manipular e ocultar a deficiência, reduzindo a tensão que esta lhe 

causa nas interacções com os outros. 

 

É difícil alterar em concreto o comportamento dos indivíduos normalizados sem 

que estes rebaixem os deficientes à condição de cidadãos de segunda, e muito 

menos sem que os exaltem em paternalismos, muitas vezes exacerbados, que 

chegam a atingir a invasão de privacidade. É difícil mudar as mentalidades, os 

modos de pensar, sentir e agir de uma sociedade. As pessoas com 

incapacidades não necessitam de compaixão querem, isso sim, assumir o seu 

lugar de direito na sociedade, em plena integração e, tal como todos os outros 

cidadãos, de se sentirem úteis a esta, com uma vida autónoma, lutando pela 

qualidade e igualdade de direitos e deveres, não num mundo utópico, mas 

numa concretização operada na realidade, onde possamos reconhecer as 
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diferenças existentes sem que hajam separações mas sim 

complementaridades. 

 

Rodrigues (2001), afirma que actualmente a diversidade e a diferença são 

entendidas como valores positivos e factores importantes de progresso. Tornar 

as pessoas com necessidades especiais parte da comunidade é só um 

primeiro passo, porque fazer ser da comunidade significa desempenhar um 

papel social e simultaneamente pertencer à sua estrutura. 

 

 

 

2.3 Maus Tratos Infantis 

 

2.3.1 Evolução História 

  

“As crianças são, por natureza, seres frágeis, 

dependentes e indefesos, o que as torna 

particularmente vulneráveis a todo o tipo de 

violência, abuso ou exploração”. 

                       (Canha,  2003) 

 

Ao longo dos tempos, a história da violência praticada sobre a criança, 

assemelha-se com a própria história do ser humano. Ao percorremos a linha do 

passado, verificamos o continum espectrum de crueldade cometida contra a 

criança. A veemência de comportamentos inadequados, sob as mais diversas 

formas, têm sido hábitos comuns desde a antiguidade.  

 

Segundo Canha (2003), justamente há um ou dois séculos atrás, a história 

universal identifica formas de tratamento praticados às crianças tão desumanas 

que, na perspectiva actual, nitidamente os considerávamos como Maus Tratos 

severos. 
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Porém, Magalhães (2004) refere que o conhecimento das práticas e das ideias 

que coadjuvavam e fomentavam muitos actos que nos parecem terrivelmente 

inumanos eram, em determinadas épocas, e relativamente à infância, 

extraordinariamente aceites pela sociedade, e vão contribuir para uma 

compreensão e entendimento actual da problemática dos Maus Tratos. 

 

Apesar da evolução sabida da civilização em geral, os Maus Tratos infligidos à 

criança persistiram ao longo dos séculos e sobreviveram até ao início deste 

século XXI. 

 

De Mause (1991) cit. por Magalhães (2004), considera a história da criança 

dividida em seis fases: 

 

a) fase do infanticídio (desde a Antiguidade até ao século III); 

b) fase do abandono (do século IV ao século XIII); 

c) fase da ambivalência (do século XIV ao século XVII); 

d) fase da intrusão (durante o século XVIII); 

e) fase da socialização (do século XIX até à primeira metade do século XX); 

f) fase de ajuda (desde a segunda metade do século XX). 

 

Numa outra perspectiva, a da saúde, Dias Huertas (1997) cit. por Magalhães 

(2004), reconhece cinco períodos na história dos Maus Tratos na criança: 

 

a) do desconhecimento (até 1946); 

b) da descrição de sindromas sem identificação (de 1946 até 1961); 

c) da identificação (de 1962 até meados da década de 1970); 

d) do reconhecimento (de meados da década de 70 a meados da década de         

80); 

e) da prevenção (desde meados da década de 80). 

   

O infanticídio foi praticado desde a antiguidade, em todas as culturas 

atravessando o oriente até ao ocidente. Não foi só socialmente aceite, como foi 
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considerado uma prática legítima. Foi utilizado por várias razões entre as quais 

se contam: a eliminação de filhos ilegítimos; o dar solução a crenças religiosas; 

o controle da natalidade como modo de eliminação de recém nascidos com 

malformações congénitas, débeis ou prematuros; e a prática usual em algumas 

famílias reais (Magalhães, 2004; Canha, 2003; Gallardo, 1994). 

  

Quanto à duração da fase do infanticídio esta varia de autor para autor. Para 

Canha (2003), a prática do infanticídio viria a manter-se até ao séc. XIX como 

processo de eliminação de filhos ilegítimos. Mais recentemente segundo esta 

autora, há referência ao seu recurso como tentativa de controlo de natalidade 

por motivos económicos. Os filhos ilegítimos foram ainda vítimas de abandono, 

do desaparecimento à mão de enfermeiras contratadas para o efeito, vendidos 

como escravos, utilizados como mão de obra barata ou oferecidos a famílias 

mais abastadas, como criados, em troca de favores.  

 

Já para Magalhães (2004), o infanticídio que fora uma prática habitual da 

antiguidade, perdurou nas culturas orientais e ocidentais até ao século IV. 

 

Perante estas situações de abuso e de ser norma a prática da violência sobre a 

criança, houve esporadicamente vozes ou atitudes que se ergueram em sua 

defesa. Segundo Magalhães (2004), na Mesoptânia havia uma deusa 

protectora das crianças; em Roma e na Grécia, criaram instituições para os 

órfãos onde se defendia um tratamento menos severo das crianças. Platão, 

400 anos a.C., apesar de concordar com a prática do infanticídio, recomendava 

aos professores um ensino ministrado sem castigos. No império romano, o pai 

começou por ser o dono absoluto dos filhos mas, no séc. IV, foram criadas leis 

que condenavam o infanticídio e definiam o direito do estado poder intervir na 

família em favor da criança. O aparecimento do Cristianismo e a conversão do 

imperador Constantino ao mesmo, provocaram uma mudança fundamental da 

atitude da sociedade para com as pessoas mais débeis. Este Imperador, autor 

da primeira lei contra o infanticídio, influenciou decisivamente o percurso 

histórico da questão da violência exercida sobre os menores, através do 
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reconhecimento dos seus direitos e contribuindo para a redução dos casos de 

infanticídio. Consequentemente e para Canha (2003), foi então fundado em 

Milão no ano 787, através do Arcebispo Datheus, o primeiro asilo com o intuito 

de acolher e ajudar crianças abandonadas. 

 

Durante a Idade Média, não se conheciam as especificidades da infância nem 

das características das diferentes fases do crescimento. Certas sociedades, 

como forma de educação dos menores, recorriam à aplicação de castigos 

humilhantes. Nessa época, face às numerosas guerras e à precariedade 

económica, muitas crianças dos grupos sociais mais carenciados eram vítimas 

de infanticídio ou de abandono. Nas classes mais abastadas, verificava-se 

mais o abandono afectivo e as manifestações do poder do pai, como dono da 

criança. As práticas sexuais com adolescentes eram naturalmente admitidas 

(Magalhães, 2004 ; Canha, 2003; Gallardo, 1994). 

 

Entre os séculos XIV e XVII as crianças, até aqui frequentemente entregues a 

uma ama ou instituição, começaram a fazer parte da vida afectiva dos pais. 

Para Gallardo (1994), surgiram instituições como o Ospedale degli Innocenti de 

Florença em 1421 e o l’Hôpital des Enfant Trouvés de S. Vicente de Paulo de 

Paris em 1638, entre outras cidades europeias, com o fim de as proteger e 

educar e onde foi recomendada a limitação ou moderação da prática do castigo 

físico. 

 

No século XVII e também como consequência da melhoria das condições 

higienico-sanitárias, o infanticídio e a mortalidade infantil diminuíram (Gallardo, 

1994). Porém, para Magalhães (2004), estas instituições passaram a ser vistas 

como forma de infanticídio a longo prazo pois e de acordo com este autor, 

existiam problemas como a superlotação, a falta de higiene, a prevalência de 

doenças infecto-contagiosas e a falta de preparação do pessoal para cuidar 

dessas crianças, o que levou a uma elevada taxa de mortalidade. 
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Durante os séculos XVII e XVIII, a protecção das crianças era feita através do 

seu internamento em instituições. Esse internamento obedecia mais aos 

interesses da comunidade do que aos da criança mas era considerado como 

um mal menor em comparação com o infanticídio. 

  

No séc. XVIII, Locke defendeu uma maior tolerância social e Rousseau, na 

segunda metade do séc. XVIII, defendeu o fim do castigo corporal alegando 

que as crianças eram inocentes até serem corrompidas pela sociedade 

(Canha, 2003). 

 

Por conseguinte, e de acordo com Magalhães (2004) e Canha (2003), uma das 

vozes pioneiras na defesa da criança e dos primeiros a reconhecê-la como ser 

autónomo, com direitos próprios e múltiplas capacidades foi Jean Jacques 

Rousseau, percursor da psicologia infantil, considerando imprescindível 

conhecer as necessidades das crianças. 

 

Foi emergindo assim uma nova era na história da sociedade que, lentamente, 

passaria a ver a criança como um ser de características próprias, especificas e 

diferentes das do adulto. Nesse período, a infância começou, finalmente, a ser 

encarada como uma etapa específica da vida, necessitando de atenções 

especiais. 

 

Ainda no final do século XVIII, foi criada a “Roda”, geralmente à entrada de 

igrejas, misericórdias ou outras instituições, onde eram expostas as crianças 

abandonadas que, na sua grande maioria, acabavam por morrer. 

 

No decurso do séc. XIX, com as profundas modificações sociais então 

surgidas, foi-se desenvolvendo a convicção da necessidade de proporcionar 

melhores condições de bem-estar à criança, com a criação de melhores 

estruturas sanitárias e educativas (Canha, 2003). 

 



 

 14 

Magalhães (2004), partilha da mesma ideia referindo-se ao aparecimento do 

interesse pela protecção infantil neste mesmo século como consequência da 

revolução industrial. Paralela mente, estes mesmos autores alegam que com a 

explosão desta revolução, surgiram ao mesmo tempo grandes contradições 

sociais, nomeadamente a exploração da criança pelo trabalho e de ainda nessa 

época ser frequente o infanticídio dos filhos legítimos. 

 

Canha (2003), menciona que o problema do trabalho infantil atingiu tais 

proporções que, em Inglaterra, Lord  Shaftesbury defendeu no parlamento, em 

1880, melhores condições de trabalho para as crianças. No entanto, mostrou-

se relutante em atacar o grave e melindroso problema que persistia em casa, 

considerando-o do domínio privado. 

 

Em 1882, Abraham Jacobi, pai da pediatria americana, denunciou também as 

explorações do trabalho infantil por empregadores menos escrupulosos e 

reconheceu a necessidade de protecção das crianças mais pequenas e fracas. 

Colaborou, posteriormente, na elaboração da legislação que passou a 

regulamentar o trabalho infantil nos EUA. 

 

Por fim no ano 1959, foi ratificada a Declaração dos Direitos da Criança, 

adoptada pela Assembleia das Nações Unidas (ver anexo). Porém, verificamos 

que esta realidade está muito além daquela em que vivemos hoje em dia. 

  

Podemos então dizer face aos autores expostos que, acompanhando a 

evolução cientifica e social, os conceitos de tratamento e atenção dispensados 

às crianças foram, naturalmente, melhorando com o tempo, tornando-se uma 

necessidade lógica e indispensável, a criação de condições cada vez mais 

favoráveis a um crescimento e desenvolvimento adequados. Deste modo, foi 

possível a identificação de diversas formas de Maus Tratos.  

 

Paralelamente a esta evolução do reconhecimento de diferentes formas de 

Maus Tratos, foi-se assistindo ao aperfeiçoamento do próprio acto de maltratar. 
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Considerando o infanticídio o primeiro estádio duma escala de violência 

exercida sobre a criança, seguiram-se e associaram-se outros tipos de Maus 

Tratos como a escravatura, o trabalho infantil, a mendicidade, a exploração 

sexual, a violência psicológica e emocional, a negligência e a síndroma de 

Munchausen por procuração (Canha, 2003). 

 

Temos sido, assim, confrontados constantemente ao longo da história com 

uma face perversa da evolução em que diferentes formas de maltratar, cada 

vez mais requintadas, subtis ou bizarras foram colocando à prova a nossa 

capacidade de identificar e de orientar. 

 

 

2.3.2 Tipologia 

 

Os Maus Tratos, contrariamente à opinião das pessoas alheias ao tema, não 

englobam exclusivamente as tareias e as suas consequências, mas é também 

um conceito que está ligado a outros abusos infantis, tão perigosos e 

inclusivamente mais “apurados” do que as tareias (Gallardo, 1994). 

 

Segundo Magalhães (2004), de uma forma genérica, os Maus Tratos podem 

ser definidos como qualquer forma de tratamento físico e/ou emocional, não 

acidental e inadequado, resultante de disfunções e/ou carências nas relações 

entre crianças ou jovens e pessoas mais velhas, num contexto de uma relação 

de responsabilidade, confiança e/ou poder. Podem manifestar-se por 

comportamentos activos (físicos, emocionais ou sexuais) ou passivos (omissão 

ou negligência nos cuidados e/ou afectos). Pela maneira reiterada como 

geralmente acontecem, privam a criança dos seus direitos e liberdades 

afectando de forma concreta ou potencial a sua saúde, desenvolvimento (físico, 

psicológico e social) e dignidade. Tais comportamentos deverão ser analisados 

tendo em conta a cultura e a época em que têm lugar. 

 



 

 16 

A mesma autora acima indicada refere que os conflitos podem observar-se em 

diferentes contextos, designadamente o familiar, o social e o institucional. 

Assim, os menores podem ser maltratados por um dos pais ou por ambos, por 

um cuidador, por um irmão ou outro familiar, por uma pessoa conhecida ou por 

um estranho. O abusador pode ser um adulto ou um jovem mais velho. 

 

Como anteriormente referimos a violência para com os menores manifesta-se 

por formas muito diferentes, como Maus Tratos físicos (que, no limite, se 

traduzem pelo infanticídio ou homicídio), abuso emocional ou psicológico, 

abuso sexual, negligência, abandono, exploração no trabalho, exercício 

abusivo da autoridade e tráfico de crianças e jovens, entre outras formas de 

exploração (Magalhães, 2004; Gallardo, 1994). 

 

Neste estudo consideraremos, pela sua frequência e relevância, as seguintes 

formas de Maus Tratos: negligência, Maus Tratos físicos, abuso sexual, abuso 

emocional e Canha, (2003) acrescenta ainda a síndroma de Munchansen por 

procuração no qual Magalhães, (2004) o inclui nos Maus Tratos físicos e nós 

também o incluiremos neste sub-capitulo por razões de organização. 

 

 

Negligência 

 

Segundo Canha, (2003) e Machado e Gonçalves (2003), a negligência consiste 

na incapacidade de proporcionar à criança a satisfação das suas necessidades 

de cuidados básicos de higiene, alimentação, afecto e saúde, indispensáveis 

ao seu crescimento e desenvolvimento normais.  

 

À semelhança de Santos (2000), negligência é referida como o acto de 

omissão do responsável pela criança ou adolescente em aprovisionar 

necessidades básicas para o seu desenvolvimento. 
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Canha (2003), refere ainda que a negligência é uma forma muito frequente de 

Maus Tratos, insidiosa e de graves repercussões para a criança, 

nomeadamente o risco de morte, acidentes, atraso de crescimento e de 

desenvolvimento e alterações de comportamento. 

 

Já para Magalhães (2004), a negligência constitui um comportamento regular 

de omissão, relativamente aos cuidados a ter com um menor, não lhe sendo 

proporcionada a satisfação das suas necessidades em termos de cuidados 

básicos de higiene, alimentação, segurança, educação, saúde, afecto, 

estimulação e apoio (no contexto dos recursos disponíveis pela família ou 

cuidadores). Para ambos os autores, deste comportamento pode resultar um 

dano na saúde ou no desenvolvimento físico e psicossocial do menor. Pode ser 

exercida de forma activa, com a intenção de causar dano à criança, ou de 

forma passiva, geralmente resultante da incompetência dos pais em assegurar 

aqueles cuidados básicos. 

 

De acordo com Magalhães (2004) e Gallardo (1994), a negligência inclui 

diversos tipos como a intra-uterina (durante a gravidez), a física, a emocional e 

a escolar, além da mendicidade e do abandono. 

 

 

Maus Tratos físicos 

 

Para Santos (2000) e Magalhães (2004), trata-se do uso da força física ou 

ainda o cometer actos de forma intencional, não acidentais, praticados por 

parte dos pais ou responsáveis pela criança ou adolescente, com o objectivo 

de ferir, corromper ou destruir a criança ou adolescente, deixando ou não 

marcas evidentes. 

 

Esse dano resultante pode traduzir-se em lesões físicas de natureza 

traumática, doença, sufocação, intoxicação ou síndrome de Munchausen por 

procuração o qual abordaremos de seguida. Pode ainda tratar-se de uma 
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ocorrência isolada ou repetida. Por outro lado, Gallardo (1994) refere que este 

tipo de violência contra a criança é quase sempre um facto crónico, mais até do 

que um acto isolado. 

 

Na opinião de Canha (2003), o síndroma de Munchausen por procuração 

constitui uma forma rara de Maus Tratos e de grande dificuldade de 

diagnóstico. Consiste na simulação de sinais e sintomas na criança, por um 

familiar, com o intuito de convencer a equipa médica da existência de uma 

doença, forçando a hospitalizações frequentes, necessidade de investigações 

exaustivas e muitas vezes invasivas. 

 

Gallardo (1994), indica-nos dois tipos de Maus Tratos físicos: o síndroma da 

criança espancada e o infanticídio. 

 

Relativamente ao primeiro, costuma existir em crianças pequenas, geralmente 

com menos de três anos de idade, com incidência semelhante em ambos os 

sexos. Cameron (1974), Gisbert (1973) e Polsony e Gee (1973) cit. por 

Gallardo (1994), são da opinião que as lesões mais características dos Maus 

Tratos físicos são: as contusões (equimoses, feridas, queimaduras, alopecia), 

as fracturas (fracturas das extremidades, lesões raquideas, fractura dos ossos 

do nariz, fracturas cranianas, fracturas de costelas), as lesões oculares 

(frequentemente acompanhadas por lesões cranianas) e as lesões viscerais 

(contusões torácicas, lesões abdominais). Quanto ao infanticídio, para o 

mesmo autor, é um conceito geral de assassinato cometido numa criança e é 

considerado como o extremo do abuso, sendo consequência dos Maus Tratos 

físicos repetitivos, ou pode mesmo converter-se no primeiro e ultimo Mau Trato 

que a criança recebe.  

 
 

Abuso Sexual 

 
O abuso sexual traduz-se pelo envolvimento do menor em práticas que visam a 

gratificação e satisfação sexual do adulto ou jovem mais velho, numa posição 
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de poder ou de autoridade sobre aquele (Canha, 2003; Magalhães, 2003; 

Machado e Gonçalves, 2003; Santos, 2000). 

 

Trata-se de práticas que o menor, dado o seu estádio de desenvolvimento, não 

consegue compreender e para as quais não está preparado. Pode ser intra 

familiar (o denominado incesto que pode ocorrer entre pai e filha, mãe e filho 

ou irmão e irmã) ou extra familiar e ocasional ou repetido, ao longo da infância. 

Neste último caso, Kempe (1978) cit. por Gallardo (1994), refere-se à pedofilia, 

dizendo que ela é a predilecção de um adulto em realizar contactos sexuais 

com crianças. Normalmente estes contactos não são violentos (cerca de 80%) 

e podem ser carícias, manipulações genitais, visão dos mesmos e estimulação 

bucogenital. Os restantes 20% incluem a violação com homicídio, em que a 

característica principal é a violência e o rapto da vítima. 

 

Kempe (1978) cit. pelo mesmo autor, diz que não é necessário que haja uma 

ruptura do hímen ou penetração vaginal para que a legislação sobre violações 

seja aplicada; frequentemente, um rasgão vaginal ou a presença de esperma 

ou infecção podem ser a prova, mas frequentemente um acto perineal 

masturbador emite esperma fora da vagina, sobre a pele, roupa ou ânus. Ainda  

Canha (2003) e Santos (2000), confirmam esta mesma ideia dizendo que uma 

criança pode ser abusada sexualmente sem que apresente lesões, 

nomeadamente a nível genital. 

 

Os autores acima citados referem que a exploração sexual da criança inclui 

diversos tipos de actividades, que vão desde o exibicionismo, a fotografia ou 

filmes pornográficos, contactos com os órgãos sexuais até à consumação do 

acto sexual ou práticas sexuais aberrantes. 

 

À semelhança de Canha (2003), para Magalhães (2004), são exemplos deste 

tipo de abuso: 



 

 20 

a) a obrigação do menor tomar conhecimento e presenciar conversas ou 

escritos obscenos, espectáculos ou objectos pornográficos ou actos de 

carácter exibicionista; 

 

b) a utilização do menor em fotografias, filmes ou gravações pornográficos, 

ou em práticas sexuais de relevo (ex.: beijos na boca ou carícias nos 

órgãos genitais do abusador, contacto entre os órgãos genitais de 

ambos); 

 

c) a realização de coito (penetração oral, anal ou vaginal). 

 

 

Abuso emocional 
 

Para Magalhães (2004), este tipo de abuso constitui um acto de natureza 

intencional caracterizado pela ausência ou inadequação, persistente ou 

significativa, activa ou passiva, do suporte afectivo e do reconhecimento das 

necessidades emocionais do menor, por outras palavras e segundo Canha 

(2003),  pode ser definido como a incapacidade de proporcionar à criança um 

ambiente de tranquilidade, bem-estar emocional e afectivo, indispensável ao 

crescimento, desenvolvimento e comportamento adequados. 

 

Dele resultam efeitos adversos no desenvolvimento físico e psicossocial do 

menor e na estabilidade das suas competências emocionais e sociais, com 

consequente diminuição da sua auto-estima. 

 

Pode manifestar-se através de insultos verbais, humilhação, ridicularização, 

desvalorização, hostilização, ameaças, indiferença, discriminação, rejeição, 

abandono temporário, culpabilização, críticas, envolvimento em situações de 

violência doméstica extrema ou repetida. Canha (2003) e Santos (2000), 

acrescentam ainda a utilização da criança como objecto para atender as 

necessidades psicológicas do adulto. 
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Assim, nos Maus Tratos psicológicos estão incluídas a ausência de afecto, a 

hostilização verbal, a depreciação, as ameaças e humilhações frequentes ou 

situações de grande violência familiar, que originando um clima de maior 

tensão, terror ou medo, se repercutam no comportamento, rendimento escolar, 

sono, controlo de esfíncteres ou outra actividade da criança.  

 

Este tipo de Maus Tratos vão dilacerar constantemente a afectividade da 

criança quando é repudiada, aterrorizada e castigada, vivendo condições 

continuas de stress familiar. Entre estas situações, Fontana (1973) cit. por 

Gallardo (1994), destaca as seguintes: constantes mudanças, continuas trocas 

de colégios, indiferença, ausência de normas, excesso de disciplina ou a sua 

falta absoluta, incapacidade para reconhecer a criança como um ser humano 

de direito ou de a aceitar como tal, incesto, desprezo total e linguagem violenta. 

Desta mesma opinião são Kempe e Kempe (1978), também cit. por Gallardo 

(1994), que afirmam que estas atitudes, exprimidas verbalmente, são as que se 

sucedem mais frequentemente no ambiente familiar e convertem-se em 

verdadeiras esporas que, a longo prazo, convulsionam e desajustam o débil 

equilíbrio afectivo da criança. 

 

Para Magalhães (2004), este tipo de Maus Tratos está presente em todas as 

outras situações, pelo que só deve ser considerado isoladamente quando 

constituir a única forma de abuso. Da mesma forma, Santos (2000), refere que 

pela subtileza do acto e pela falta de evidências imediatas, este tipo de 

violência é um dos mais difíceis de caracterizar e conceituar, apesar de ser 

extremamente frequente. Canha (2003), diz mesmo que o Mau Trato 

psicológico ou emocional é o que levanta as maiores dificuldades quanto à sua 

definição e diagnóstico. 

 

Magalhães (2004), refere que os profissionais que trabalham com estes casos 

necessitam de analisar sistematicamente: 

 

a) se todas ou só algumas destas formas estão presentes; 
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b) em que grau estão presentes;  

c) qual o seu impacto em cada criança ou jovem. 

 

O diagnóstico de qualquer uma destas situações requer, em geral, um exame 

médico e psicológico da vítima e uma avaliação social do seu contexto familiar.  

 

 

2.3.3 Factores de Risco        

 

Na fisiopatologia dos Maus Tratos é classicamente considerada uma tríade de 

factores de risco: factores inerentes aos pais, factores inerentes à criança, 

associados geralmente a uma situação de crise familiar. Machado e Gonçalves 

(2003), acrescentam ainda as características do contexto social e cultural. 

 

Para Magalhães (2004), os factores de risco dos Maus Tratos são quaisquer 

influências que aumentam a probabilidade de ocorrência ou de manutenção de 

tais situações. São marcadores, correlações e algumas vezes causas que se 

dividem por características individuais, experiências de vida específicas ou 

factores de ordem contextual. 

 

No entanto e segundo Canha (2003), os factores mais frequentes após um 

estudo realizado no Hospital Pediátrico de Coimbra foram: o alcoolismo, as 

alterações do comportamento dos pais (personalidades impulsivas e 

agressivas), o desemprego, a rejeição afectiva e factores culturais, seguidos da 

toxicodependência e da separação ou divórcio dos pais. 

 

Estes factores podem funcionar como indicadores inespecíficos e aparecem 

frequentemente associados. Esta associação de características, 

nomeadamente as dos pais, do menor, do contexto familiar, cultural e social 

que apresentamos de seguida, potência o risco de se verificarem situações de 

Maus Tratos (Magalhães, 2004; Machado e Gonçalves, 2003). 
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1.Características individuais dos pais: 

 

a) hábitos alcoolismo, toxicodependência; 

b) perturbação da saúde mental ou física (handicap); antecedentes de 

comportamento desviante (tais como a criminalidade); 

c) personalidade imatura e impulsiva; controle e tolerância reduzida a 

frustrações; grande vulnerabilidade ao stress; baixa auto-estima; 

d) atitude intolerante, indiferente ou excessivamente ansiosa face às 

responsabilidades relativas à criação dos filhos, conduzindo à 

falência do sistema comunicacional de retroacção; 

e) incapacidade para admitirem que o filho foi ou possa ser maltratado e 

incapacidade para lhe oferecer protecção no futuro; 

f) antecedentes de terem sofrido Maus Tratos infantis; 

g) idade muito jovem (particularmente mães com idade inferior a vinte 

anos sem apoio familiar); 

h) gravidezes muito próximas; 

i) nível económico e cultural reduzido, inexperiência e falta de 

conhecimentos básicos sobre o processo de desenvolvimento da 

criança; 

j) desemprego, ausência de hábitos de trabalho e/ou dependência 

económica de outrém; 

k) perturbações no processo de vinculação com o filho (especialmente 

na relação mãe-filho, no período pós-natal precoce); 

l) excesso de vida social ou profissional que dificulta o estabelecimento 

de relações positivas com os filhos; 

m) mudanças frequentes de parceiros e de residência. 

 

 

2. Características do menor: 

 

a) vulnerabilidade em termos de idade e de necessidades; 
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b) personalidade e temperamento não ajustados aos pais (crianças que 

não correspondem às expectativas dos pais); 

c) prematuridade e baixo peso ao nascimento (mais frágeis, menos 

alerta, mais difíceis de calar); 

d) perturbação da saúde mental ou física (handicap); 

e) sexo; 

f) fruto de gravidez não desejada; 

g) separação da mãe no período pós parto; 

h) crianças gémeas; 

i) crianças com insucesso escolar. 

 

3. Características do contexto familiar: 

 

a) gravidez indesejada;  

b) personalidade mono parental;  

c) família reconstituída com filhos de outras ligações;  

d) família com muitos filhos;  

e) família destruturada: 

 

- relação disfuncional entre os pais (ex.: situação de violência  

doméstica, vínculos conjugais pouco sólidos, mudança frequente 

de companheiro); 

- crises na vida familiar (morte, separação, divórcio, etc.); 

- mudança frequente de residência ou emigração; 

 

f) famílias com problemas sócio-económicos e habitacionais (extrema 

pobreza, situações profissionais instáveis e com más condições de 

trabalho, isolamento social - sem suporte na família alargada, 

vizinhos ou amigos, ou mantendo com estes um relacionamento 

conflituoso). 
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4. Características do contexto social e cultural: 

 

a) atitude social para com as crianças; 

b) atitude social para com as famílias; 

c) atitude social em relação à conduta violenta. 

 

Foram referidos aqueles grupos de factores de risco, considerados por todos 

os autores como favorecedores ou precipitantes dos Maus Tratos, não 

significando que não possa haver outros. O facto de ainda hoje se encontrar 

enraizada na nossa sociedade a crença no castigo corporal como método 

disciplinador, aceite e defendido como método legitimo de educação, ajuda a 

compreender que esta tolerância face ao castigo possa contribuir para a 

perpetuação da violência familiar, em maior escala. 

 

Assim ligados ao risco das crianças e jovens estão identificados alguns 

factores que importa conhecer. No entanto, na sua avaliação, deve imperar 

sempre o bom senso do profissional, tendo em conta todo o contexto da 

situação uma vez que qualquer destes factores, isoladamente, pode não 

constituir um factor de risco.  

 

 

2.3.4 Aspectos Epidemiológicos  

 

Para Magalhães (2004), é praticamente impossível determinar a incidência de 

casos de Maus Tratos em qualquer país e portanto, a morbilidade e 

mortalidade a eles associadas. Tal dificuldade deve-se ao facto de um elevado 

número de casos acontecer em meio familiar (sendo assim de difícil 

visibilidade), à aceitação social de muitos deles, às dificuldades no seu 

diagnóstico e à falta de comunicação sistemática dos maus tratos sempre que 

deles existe suspeita ou confirmação. 

 



 

 26 

A maior parte dos Maus Tratos surge num contexto de reprodução social, 

aparecendo em todos os grupos sociais e em todas as camadas sócio-

económicas e culturais, embora seja mais frequente nas classes sociais mais 

baixas (Canha, 2003). 

 

Mas, para ambos os autores acima citados, admite-se que acontecem com 

maior frequência nas classes sociais mais desfavorecidas, em virtude das 

carências económicas a que se associam as más condições habitacionais, do 

baixo nível ou ausência de instrução escolar e da promiscuidade e 

desorganização da vida profissional, social e familiar. 

 

De acordo com um trabalho de investigação efectuado pela autora, haveria em 

1985 cerca de 20 mil casos de crianças mal tratadas em Portugal e verificou 

que no inicio da década de 80, praticamente só eram diagnosticados os Maus 

Tratos físicos e no final da década de 90 passaram a ser também 

diagnosticados a negligência, o abuso sexual e os Maus Tratos psicológicos.  

 

Já em 1998 e 1999 a Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens 

em Risco apresentou os números referidos relativamente aos processos 

instaurados durante esse período revelou que a percentagem dos casos de 

Maus Tratos analisados é a seguinte: 

 

- negligência e abandono: 65,8%; 

- Maus Tratos físicos e psicológicos: 28,7%; 

- abuso sexual: 5,5%. 

 

Um outro relatório feito por Magalhães (2004), de 1999, sobre os familiares e 

os Maus Tratos às crianças em Portugal revelou alguns parâmetros que 

analisamos de seguida relativamente: à caracterização do contexto doméstico 

onde residem as crianças, ao perfil da criança vítima de Maus Tratos e ao perfil 

do abusador. 
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1. relativamente à caracterização do contexto doméstico onde residem 

as crianças que: 

 

a) a maioria vive em famílias nucleares (41%) sendo muito expressivo o 

peso das famílias monoparentais (25%) e o das famílias recompostas 

(15%); 

b) os adultos responsáveis por estas crianças se distribuem por todos os 

níveis de escolaridade contudo, apenas 8% possui um grau de instrução 

superior ao primeiro ciclo do ensino básico; 

c) metade dos pais das crianças mal tratadas vivem juntos; os outros estão 

separados (32%) ou nunca tiveram uma relação conjugal (12%); 

d) nos grupos domésticos destas crianças vivem, frequentemente, 

indivíduo com doenças crónicas (10%) ou portadores de alguma 

deficiência mental (25%); 

e) em 11% destas famílias vivem indivíduos com cadastro criminal, 16% 

deles toxicodependentes e 50% alcoólicos. 

 

 

2. relativamente ao perfil da criança vitima de Maus Tratos que: 

 

a) a distribuição dos sexos é equitativa; 

b) o mau trato afecta crianças de todas as idades no entanto, 6% têm 

menos de 1 mês e 25% menos de 1 ano; 

c) vivem, maioritariamente, com outros irmãos ou são os filhos mais novos; 

d) cerca de 13% são crianças fruto de uma gravidez precoce; 

e) cerca de um terço falta regularmente à escola e um quarto chega, 

sistematicamente, atrasada; outro terço repetiu, pelo menos, um ano de 

escolaridade; 

f) metade das crianças ficam sozinhas em casa por longos períodos de 

tempo, ou à guarda de irmãos menores; 

g) quase 60% das crianças não faz vigilância médica regular; 
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h) 11% têm uma doença crónica, 8% uma deficiência física e 10% uma 

doença mental. 

 

3. relativamente ao perfil do abusador que: 

 

a) os abusadores, em 83% dos caos, co-residem com a criança; 

b) em cerca de 65% dos casos o abusador é o pai ou a mãe; 

c) 4% dos abusadores são portadores de alguma deficiência física e 10%, 

de alguma deficiência mental; 13% são toxicodependentes e 45% são 

alcoólicos; 10% cometeram actos considerados como crime. 

 

Segundo Gallardo (1994), nem sempre os Maus Tratos são praticados por 

famílias consideradas especiais; por vezes, podem surgir em famílias 

supostamente normais. 

 

Efectivamente, os investigadores Quintero e Jiménez (1985) cit. por Gallardo, 

(1994), estudaram 86 crianças que pertenciam a núcleos de famílias normais, 

onde não ocorreram divórcios, Maus Tratos físicos, etc. e encontraram as 

seguintes causas: 

 

a) a falta de cuidado na compreensão de algum problema próprio da 

criança ou da situação, o que levou a que procurasse um solução 

auto ou hetero – agressiva em 18 casos (21%); 

b) 8 casos (9,3%) em que a não comunicação do lar foi considerada 

total, gerando-se na criança uma incapacidade para transmitir as 

suas próprias vivências; 

c) 17,15% (15 casos) as relações com os pais fundamentavam-se em 

continuas ameaças e chantagens. Na maior parte das vezes 

coincidindo com as expectativas educativas; 

d) a discrepância ou falta de consciência nos critérios ou normas a 

aplicar, como directrizes educativas básicas por ambos os pais, pode 

ser observada em 35 casos, o que representou 41,8%; 
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e) 9 casos (10,4%), em que a excessiva dureza nos castigos, quase 

sempre causada pela falta de tempo, da qual derivam soluções 

precipitadas perante os problemas infantis derivados do processo 

educativo. 

 

Para além destes factores Magalhães (2003), considera ainda factores de 

intensificação do trauma: 

 

a) início precoce do abuso; 

b) duração e frequência do abuso; 

c) grau de violência envolvido; 

d) ocorrência de penetração vaginal ou anal, no caso de abuso 

sexual; 

e) ocorrência de abusos múltiplos por diferentes indivíduos; 

f) diferença acentuada entre as idades do abusador e da vitima; 

g) grau de secretismo estabelecido entre o abusador e a vitima. 

 

 

Muitos pais julgam que a sua única responsabilidade consiste em alimentar os 

filhos, vesti-los e pô-los nos melhores colégios. No entanto, não sabem que 

para que o seu desenvolvimento seja completo é imprescindível amá-los, 

compreendê-los e ajudá-los para que estes suportes parentais lubrifiquem de 

algum modo toda a sua estrutura afectivo-emocional. 

 

Por conseguinte, Machado e Gonçalves (2003), afirmam não conhecer a 

verdadeira dimensão desta problemática, no que diz respeito à sua incidência e 

prevalência. Temos assistido ao longo dos últimos anos, em todo o mundo, a 

um aumento do número de casos de crianças mal tratadas referenciados às 

agências, instituições ou associações criadas para o efeito, mas não está muito 

claro que isso traduza um aumento da violência intra-familiar. 
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2.3.5 Consequências Orgânicas e Psicossociais 

 

Alguns estudos efectuados por Santos (2000), têm comprovado que as 

sequelas emocionais da violência podem provocar doenças psicossomáticas e, 

em alguns casos, danos irreversíveis. 

 

Para Magalhães (2004), não é possível estabelecer uma correlação simples 

entre o tipo de Maus Tratos e as suas consequências a longo prazo, dado que 

a maior parte destes casos são mistos e a todos eles estão subjacentes os 

Maus Tratos emocionais, os quais, por natureza, são difíceis de identificar e 

controlar. Por  outro lado, os efeitos das diferentes formas de Maus Tratos são 

cumulativos. 

 

Os Maus Tratos intra-familiares são aqueles que mais graves consequências 

têm para as crianças e jovens, dado que se verifica uma profunda quebra de 

confiança e uma importante perda de segurança em casa, o que constitui uma 

ameaça profunda para o seu desenvolvimento. A longo prazo segundo o 

mesmo autor, a gravidade das consequências depende de vários factores, 

entre os quais: 

 

a) tipo e duração do abuso; 

b) grau de relacionamento com o abusador; 

c) idade do menor; 

d) nível de desenvolvimento do menor; 

e) personalidade do menor; 

f) nível da violência e das ameaças sofridas. 

 

Os crimes sexuais parecem ter consequências mais graves quando acontecem 

em idades jovens, de forma continuada, quando existe contacto genital e 

ameaças, quando o abusador é o pai ou o padrasto, quando não há apoio 

familiar, ou quando obrigam ao abandono de casa. No caso da negligência 

emocional associada a situações de pobreza extrema é muitas vezes difícil, se 
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não impossível, distinguir entre as consequências deste tipo de negligência e 

as consequências da pobreza associada às condições de precariedade em que 

muitas crianças vivem. 

 

Para lá da possibilidade de ocorrer a morte e de se verificarem graves 

consequências orgânicas (défice do crescimento físico, sequelas orgânicas de 

origem traumática, doenças neurológicas, doenças psiquiátricas, alterações 

hormonais ou do metabolismo, etc.), os problemas psicossociais são, pela sua 

elevada frequência e pela repercussão que irão ter em termos futuros, 

questões a que importa estar atento no sentido de os prevenir, identificar e 

tratar. 

 

Assim e de uma forma geral, podemos considerar as seguintes consequências 

psicossociais (Magalhães, 2004):  

 

a) cognitivas:  

 

- défice intelectual (baixo quociente de inteligência); 

- défice na linguagem; 

- baixo rendimento académico ou profissional. 

 

b) afectivas: 

 

- baixa auto-estima; 

- sensações de medo, angustia e raiva; 

- disfunções sexuais; 

- ideação ou tentativas de suicídio. 

 

c) comportamentais 

 

- dificuldades de relacionamento interpessoal; 

- escasso reconhecimento das emoções; 
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- isolamento; 

- agressividade; 

- dificuldades na percepção e aceitação das normas morais e 

sociais; 

- sentimentos de culpabilidade; 

- baixa iniciativa e motivação; 

- violência conjugal; 

- maus tratos nos próprios filhos, reproduzindo a violência de 

que    foi vitima em crianças; 

- violência e tentativas de suicídio associadas à gravidez e no 

período do pós-parto; 

- toxicodependência; 

- prostituição; 

- conduta anti-social e delinquente. 

 

d) psiquiátricas: 

 

- neurose; 

- depressão; 

- psicose; 

- transtornos múltiplos da personalidade e tendências 

dissociativas. 

 

Por conseguinte Machado e Gonçalves (2003) referem que os principais efeitos 

a longo prazo incluem o atraso de crescimento, o atraso de desenvolvimento, 

problemas cognitivos, atraso de linguagem, dificuldades de relacionamento 

social com crianças e adultos, insucesso escolar, perturbações da 

personalidade, comportamentos sociais de risco, baixa da auto-estima e da 

expectativa pessoal e profissional, aumento da delinquência e da criminalidade. 

Associada a todos estes problemas, a convivência diária com um meio familiar 

violento e conflituoso proporciona a aquisição de modelos de vida deturpados, 
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considerados responsáveis pela perturbação da relação entre pais e filhos e 

pela transmissão do mau trato às gerações seguintes. 

 

Trata-se, portanto, de uma patologia que nos deve preocupar não só pela sua 

frequência mas, principalmente, pelas suas consequências. 

 

Perante o exposto podemos afirmar que o custo mais dramático se salda, não 

só na amputação de um projecto de vida e do desenvolvimento das 

potencialidades de cada uma das nossas crianças e jovens, que os impedirá de 

atingir a idade adulta na plenitude das suas funções e competências, como 

também na perpetuação do ciclo geracional de violência. 

     

 

2.3.6 Prevenção e Tratamento 

 

 

“Frente a um ser humano complexo, não há 

uma coisa a ser feita, tratada e diagnosticada, 

medicada, mas muitas”. 

     (Canha, 2003, pág. 53) 

 

Já são antigas as referências na luta contra a inadaptação infantil e juvenil. 

Segundo Lobo (1959), para que se possa realizar a sua prevenção e 

tratamento, numerosos factores são necessários, mas há um que é preciso que 

se mantenha desde o início do tratamento até à reintegração social (quando 

esta é possível) - é a compreensão da criança e o conhecimento do meio em 

que vive. 

 

A tendência anti-social é um sintoma que surge naqueles que sofreram severas 

privações e ficaram desprecavidos, passando a necessitar de cuidados para 

sentirem-se incluídos. 
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Se os modos de vida são configurações sempre em actualização, é facto então 

que as problemáticas humanas vão mudando, ou seja, não há estabilidade dos 

problemas, por isso o que se coloca é a produção da existência humana nos 

diferentes momentos históricos. Se assim é, as problemáticas terapêuticas vão 

mudando e com elas as ferramentas de intervenção bem como as possíveis 

leituras sobre uma dada realidade. 

Todos os profissionais e cidadãos revelam a necessidade e pertinência de 

informação e de formação, para que se possa encarar de modo mais eficaz e 

eficiente o processo de sinalização, diagnóstico e abordagem desses casos, 

desde o alerta por parte dos cidadãos e das famílias, até à acção dos 

profissionais, designadamente a articulação com as entidades e instituições 

que, de uma maneira transdisciplinar, têm que estar envolvidas (Rodrigues et 

al. 1993). 

 

A prevenção dos Maus Tratos, nas suas diversas vertentes e apresentações, é 

possível, desejável e urgente. Se muitas das acções conducentes à prevenção 

são da responsabilidade do Estado e das instâncias sociais, os cidadãos, 

individualmente e nos seus ecossistemas, podem fazer muito para diminuir 

este flagelo. Os Maus Tratos sempre existiram e cada caso é um caso a mais, 

um caso intolerável. Trata-se de um assunto em que não pode haver cedência 

de princípios ou de valores, mas, pelo contrário, tem que haver uma actuação 

sabedora, cientificamente baseada na evidência, coordenada, organizada e 

transdisciplinar. 

 

Andrade (1993), salienta a importância do tipo de intervenção no contacto com 

as famílias destas crianças. Conclui também que os técnicos que lidam 

diariamente com esta patologia social devem procurar actuar cada vez mais ao 

nível da prevenção em ordem a prevenir e minimizar futuras situações de 

crianças em risco. 
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Já Canha (1993), aborda a orientação clínica destas crianças e respectivas 

famílias realçando a importância do seu seguimento continuado por uma 

equipa multidisciplinar devidamente formada e experimentada. 

 

Segundo Eurlyaid (1994), a intervenção para as crianças de risco ou com 

problemas de desenvolvimento constitui um processo que inclui a fase de 

identificação, detecção, diagnóstico, educação e apoio que se interligam e 

fundem-se umas nas outras. 

 

Primeiramente existe uma observação dos sintomas da criança sugerindo que 

o seu desenvolvimento está ou não em risco ou a progredir de uma forma 

atípica. Seguidamente realiza-se uma detecção onde se selecciona as crianças 

e estas são encaminhadas para futuras avaliações diagnósticas. No 

diagnóstico confirma-se a perturbação do desenvolvimento e quais as suas 

causas. Após estas fases segue-se a intervenção propriamente dita, onde se 

inclui todas as actividades como estimulação de desenvolvimento, práticas 

educacionais e a colaboração em serviços médicos, de terapia ocupacional, 

fisioterapia, terapia da fala, audiologia e nutrição. Finalmente o apoio e a 

orientação que consiste em todas as formas especificas de treino e 

aconselhamento que são dados aos pais e  família. Entre outras coisas inclui 

os seguintes (Eurlyaid, 1994):   

 

a) ajuda nos processo de reconhecimento e aceitação e no apoio em 

relação a adequação das respostas ao comportamento da criança 

(interacção pais e filhos);  

b) instruções e aconselhamento relativos ao desenvolvimento, as técnicas 

de educação e de terapia;  

c) fornecimento de informações em geral.  

 

Para Magalhães (2004), as experiências traumáticas são por definição 

esmagadoras, e “demasiado” para uma pessoa lidar e compreender. A 

resposta ao trauma consiste em banir a experiência da mente. Num primeiro 
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nível, as vítimas de um trauma querem simplesmente esquecê-lo e deixar 

definitivamente para trás a experiência.  

 

No entanto, em conflito com esta reacção de rejeição está também o 

sentimento humano igualmente forte de querer perceber as suas experiências 

e de procurar um sentido para elas. Logo, apesar de uma pessoa 

conscientemente escolher evitar pensar sobre o sucedido, o seu subconsciente 

insiste em chamar a atenção para o trauma. O seu subconsciente sabe que um 

trauma mal resolvido é um “concerto inacabado”. Para que seja superado, o 

horror do trauma tem de ser exposto, proclamado e compreendido. 

 

Segundo Wolff (s/d), esta tensão entre a necessidade de esconder o trauma e 

a necessidade de o expor está no núcleo de muitos sintomas psicológicos do 

trauma. A reconstituição simbólica é uma das formas que o subconsciente 

procura para simultaneamente satisfazer essas duas necessidades: de 

confidenciar o trauma e de o esconder. A reconstituição permite à pessoa 

expor o trauma com a esperança de que a exposição leve à sua compreensão 

e domínio. Ao mesmo tempo, como o trauma é reconstituído sob uma máscara 

simbólica, a essência do trauma fica ainda escondida e protegida. Por outras 

palavras, a reconstituição permite à pessoa pedir ajuda mascarando a razão 

pela qual precisa dessa mesma ajuda. 

 

Para Freire (1975), não basta conhecer a realidade social, é importante 

modificá-la e para que o profissional possa desempenhar convenientemente o 

seu papel é necessária uma perspectiva multidimensional e multidisciplinar da 

intervenção social. 

 

A análise da situação das minorias no sistema educativo tende a ser, com 

frequência, reducionista porque se concentra em elementos e processos 

internos ao sistema subvalorizando o impacto determinante de factores sociais 

externos. A eliminação das desigualdades expressas nos resultados escolares 

não se verifica com a concentração exclusiva em meios técnico-pedagógicos 
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específicos, dentro da escola. É essencial ter em consideração os reflexos de 

mecanismos sociais alargados que desfavorecem as minorias nos processos 

escolares e que geram o seu insucesso escolar. É ilusório afirmar que todos 

têm igualdade de oportunidades educativas sem, simultaneamente, ter em 

conta factores que, dentro e fora do sistema educativo, podem ser impeditivos 

da realização dessa igualdade. 

 

Com efeito, a escola e os professores encontrarão sempre limites, internos e 

externos ao sistema, à sua acção em favor da igualdade de oportunidades 

educativas. No entanto segundo Locke (1992), em qualquer circunstância, a 

escola e os professores têm sempre um papel crucial na promoção dessa 

igualdade. É fundamental que os professores estejam convictos da importância 

do seu papel nessa tarefa e que façam uso da margem de manobra de que 

dispõem para criar condições mais favoráveis para as aprendizagens de todas 

as crianças. Devem, por isso, recusar atitudes de desistência com o argumento 

de que a escola pouco ou nada pode fazer enquanto não forem resolvidos os 

problemas externos que desfavorecem as minorias. Na verdade, o discurso de 

muitos professores acerca da situação das minorias na escola tende a ser 

marcado pelo efeito da externalidade. Ou seja, por um lado, os professores 

afirmam-se defensores dos princípios liberais da igualdade, do tratamento igual 

para todos os alunos; por outro lado, tendem a afirmar que eles e a escola 

pouco ou nada podem fazer enquanto não mudarem factores externos, 

particularmente, os relativos às famílias e culturas dos seus alunos 

pertencentes a minorias. Embora considerando as resistências externas às 

intenções multiculturais da escola, esta atitude pode também ser indicadora de 

perspectivas assimilacionistas e etnocêntricas em relação às minorias. Na 

perspectiva assimilacionista, as pessoas pertencentes às minorias tendem a 

ser vistas como «culturalmente desprovidas» porque não correspondem ao 

modelo cultural da maioria e a sua cultura não é valorizada no contexto escolar. 

Logo, as crianças originárias de famílias onde não predominam os valores da 

cultura da maioria tendem a ser vistas como menos «educáveis» e mais 

sujeitas ao insucesso do que as originárias da maioria (Locke, 1992). 
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Para muitos professores, mesmo bem intencionados, é ainda dominante o 

significado formal, mínimo e imediatista de igualdade de oportunidades. Estas 

perspectivas negligenciam os factores sociais que mais desfavorecem as 

minorias e constituem, como refere Liegeois (1994), dogmas profissionais 

incompatíveis com políticas orientadas para responder às necessidades de 

grupos de alunos, definidos em termos da sua “raça”, género ou classe. 

 

Torna-se então necessário segundo Correia (2003), a existência de uma 

pedagogia diferenciada, de forma a dar atenção a uma dualidade que surge na 

realidade escolar actual. Por um lado, o crescente aumento da diversidade dos 

alunos influenciada pelas diferenças culturais, conteúdos escolares adquiridos, 

projecção de expectativas profissionais, desigualdade de natureza afectiva e 

cognitiva; e por outro, o aumento das exigências que a sociedade tem perante 

a escola. 

 

 

2.4 O Contributo da Actividade Física 

 

A expressão Actividade Física é por vezes utilizada como sinónimo de 

exercício físico e aptidão física, apesar da diferença conceptual e operativa que 

inequivocamente existe entre estes conceitos. No sentido de clarificar cada um, 

iremos defini-los seguidamente de uma maneira breve. 

 

Segundo Shivers e Fait (1985), parece não haver uma definição universal para 

aquilo que é a Actividade Física. Apesar de existir algum preciosismo relativo à 

sua definição, esta é actualmente entendida como a realização de qualquer tipo 

de movimento produzido pelos músculos esqueléticos cujo o resultado implique 

gasto energético para além do metabolismo de repouso englobando todas as 

actividades físicas de lazer e desportivas que induzam gasto calórico (Malina et 

al., 2004; Welk, 2002; Leonard, 2001; Armstrong e Welsman, 1997).  
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O exercício físico, por seu lado, é considerado segundo Biddle et al. (1998), 

como uma sub-categoria da Actividade Física, sendo habitualmente entendida 

como um movimento corporal, estruturado e repetitivo cujo propósito é induzir 

alterações positivas na aptidão física. 

 

No que concerne à definição de aptidão física, podemos mencionar que é 

frequentemente entendida como um conjunto multifacetado de atributos que os 

indivíduos apresentam e que se relacionam com a capacidade de realizar 

trabalho mecânico de modo suficiente (Biddle et al., 1998). 

 

Segundo Bento (2004), a Actividade Física é pertencente ao próprio Homem 

pois todos os seres humanos sentem necessidade de a realizar de forma a 

poderem prolongar e sustentar a sua vida de relação interpessoal com o seu 

meio ambiente. Assim, através da Actividade Física, o ser humano usa o seu 

corpo induzindo neste, adaptações e alterações morfo-funcionais condizendo 

com um estilo de vida activo e saudável. 

 

Já na década de 70, Snyder e Spreitzer (1974) cit. por Willis e Campbell 

(1992), descobriram através de um estudo que existe uma forte relação entre o 

bem-estar (definido como a percepção de satisfação com a vida) e o 

envolvimento. 

 

De acordo com EUFIC (2005), os benefícios da Actividade Física podem se 

fazer sentir em três vertentes: fisiológica, psicológica e social. De uma forma 

sucinta, os benefícios fisiológicos prendem-se com a melhoria da circulação 

sanguínea, das funções cardíacas e pulmonares, do aumento da resistência e 

da tonificação muscular, da melhoria da mobilidade articular e da estimulação 

do metabolismo. Os benefícios psicológicos relacionam-se com a promoção da 

auto-estima, da autoconfiança e da melhoria dos estados de humor e 

consequentemente reduz os níveis de ansiedade e de depressão. Em relação 

aos benefícios sociais, ocorre a promoção de um incremento no 

relacionamento interpessoal. 
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Biddle e Mutrie (2001), referem que a prática de Actividade Física promove um 

estilo de vida activo contribuindo para uma melhoria da saúde e bem-estar.  

 

A posição anterior é reforçada por Weiberg e Gould (2003), onde referem que a 

manutenção de um estilo de vida activo é essencial para a promoção de 

sentimentos de autonomia e de controlo e que por sua vez estão fortemente 

relacionados a sentimentos de bem-estar, satisfação com a vida e espelham a 

estreita ligação que existe entre a saúde física e mental. 

 

De acordo com os autores acima citados, a prática de Actividade Física induz 

melhorias no estado emocional, no auto-conceito, na auto-estima e 

desempenha um papel activo na diminuição do stress, dos níveis de ansiedade 

e de depressão e possibilita a vivência de momentos de prazer. 

 

Seguidamente iremos analisar o contributo que esta tem para com as crianças 

a partir de uma perspectiva global e posteriormente de forma a especificar a 

nossa população. 

 

 

2.4.1 Nas Crianças e Jovens 

  

Riddoch e Boreham (2000), afirmam ser benéfico o contributo da Actividade 

Física sobre algumas variáveis funcionais relacionadas com a saúde, 

caminhando para uma normalização dos padrões de vida da criança para a 

idade adulta. 

 

Porém e segundo Rowland (1998), o padrão e os níveis da Actividade Física 

das crianças difere da dos adultos. As crianças são naturalmente mais activas 

evidenciando uma necessidade biológica de se movimentar. Assim, o 

Department of Health and Human Services (2000), recomenda para os adultos 

30 minutos de Actividade Física moderada diária, enquanto que para as 

crianças até aos 12 anos, 60 minutos diários onde 15 minutos são de 
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Actividade Física intensa durante a semana. Recomenda ainda a participação 

diária em diversas actividades físicas e desportivas de âmbito lúdico com 

implicações directas no seu bem-estar, traduzindo um incremento da aptidão 

física. 

 

Armstrong e Welsman (1997), referem que a faixa etária do primeiro ciclo do 

ensino básico é propícia para que se desenvolvam atitudes favoráveis ao 

desenvolvimento da criança e, consequentemente, espera-se que os seus 

efeitos se transfiram para o jovem e adulto, sobretudo naquilo que se designa 

por um estilo de vida activo e saudável.  

 

Já Sallis e Patrick (1994), referem que a Actividade Física regular em crianças 

e adolescentes  promove a saúde física e psicológica, e o bem-estar nestas 

idades. Desenvolve também o incremento da probabilidade de se tornarem 

adultos com um estilo de vida activo. 

 

Segundo o Department of Health and Human Services (2000) relativamente a 

crianças e jovens, a Actividade Física promove um crescimento saudável, 

aumenta os níveis de desempenho escolar, enriquece o reportório psicomotor e 

ajuda na prevenção e controlo de comportamentos de risco, como a 

dependência de substâncias ilícitas e a adesão a dietas pouco saudáveis. 

 

Para Lima (1991), só a partir da década de 90 com o aumento exponencial da 

prática de exercício físico das crianças e jovens, iniciou-se um crescente 

despertar da atenção dos cientistas, investigadores, educadores e sociedade 

em geral para esta população. Uma das conclusões que esta autora retirou 

através dos seus estudos foi a de que a Actividade Física pode auxiliar na 

identificação dos mecanismos fisiopatológicos predominantes em determinadas 

doenças ou no estudo de alguns sintomas e ainda ser utilizado como forma de 

terapia. 
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A Actividade Física, por sua própria natureza, é altamente socializadora, na 

medida em que oferece excelentes oportunidades de relações inter-pessoais. 

Apresenta-se também como actividade compensadora das expressões 

quotidianas. Nesta perspectiva, a Actividade Física proporciona vivência do 

jogo, da competição, do rendimento, do risco, da configuração, da 

comunicação, da cooperação, do convívio e da sociabilidade. Sob esse prisma 

a criança e o adolescente como seres humanos integrais e em 

desenvolvimento, podem ser resgatados da situação em que se encontram já 

que, quando submetidos ás actividades do Desporto, apresentam 

comportamentos diferentes daqueles demonstrados antes do processo de 

intervenção (Vargas, 1999). 

 

A possibilidade de intervenção social e cultural da Actividade Física depende 

da forma pela qual as organizações sociais utilizam a educação, os costumes, 

as crenças, as artes e as leis na promoção da melhoria das condições de vida. 

Na perspectiva de Tubino (1992), a Actividade Física deverá representar uma 

forma de actividade social, promovendo identificações sociais e valores. 

 

A institucionalização da Actividade Física na vida social, como acontecimento 

cultural da sociedade moderna, deixa clara a sua contribuição na generalização 

da cultura. A prática de Actividade Física tende a ser uma actividade social 

aberta a todos os homens que, lutando pelos seus direitos, podem ter a 

oportunidade de expressar o desejo de se ultrapassar, de se aperfeiçoar e de 

se promover socialmente (Lima, 1988). 

 

Tubino (1992), afirma que a Actividade Física terá obrigatoriamente de estar 

vinculada a áreas de actuação pedagógica como a de integração social e a de 

desenvolvimento psicomotor. Deverá, portanto, na integração social, ser 

assegurada à criança a oportunidade de participação autêntica nas decisões 

que envolvem a organização das actividades desportivas na própria 

comunidade escolar e em ambientes extra-escolares. Na área do 

desenvolvimento psicomotor, deverão ser exercidas na criança, participações 
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que atendam sobretudo, ás necessidades de movimento, assim como 

situações que desenvolvam o juízo crítico e a auto avaliação.  

 

O mesmo autor reconhece que a acção social da prática da Actividade Física 

depende de factores sociológicos, económicos, técnicos e individuais. No que 

concerne ao factor individual, a sua prática é capaz de oferecer excelentes 

oportunidades de relações interpessoais e constituir-se como meio de 

desenvolvimento social. 

 

Relativamente ás crianças vítimas de Maus Tratos, o valor social que a 

Actividade Física contempla, constitui um dos elementos chave na adaptação 

destas ao mundo que as acolhe. Segundo Shivers e Fait (1985), a interacção 

social que a Actividade Física proporciona, promove um bom desenvolvimento 

e além do mais previne do isolamento social, medos, ansiedade e instabilidade 

emocional. 

 

Como preconiza Matos (1994), é possível intervir no comportamento social 

desviante que, no sentido amplo, caracteriza-se por um conjunto de acções, 

atitudes e pensamentos que o indivíduo apresenta em relação à comunidade, 

aos indivíduos com quem interage e a si próprio. Faz sentido desenvolver ao 

máximo sua capacidade pessoal e social por meio da aquisição de 

competências socialmente desejáveis, já que a competência social se traduz 

numa avaliação de um comportamento adequado.  

 

Consideramos então pertinente a oportunidade de inserir a Actividade Física na 

promoção da inclusão, designadamente de âmbito social, através do 

tratamento da depressão e da ansiedade, duas possíveis consequências 

orgânicas e psicossociais que a criança vítima de Maus Tratos acarreta. 
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2.4.2 Na Depressão e na Ansiedade 

 

Foi mostrado por Ballone (2005), que a prática de Actividade Física melhora o 

estado psicológico nas pessoas que sofrem de desordens mentais. Alguns 

estudos demonstraram melhorias no bem-estar geral, no humor e nas 

emoções, assim como na imagem corporal, auto-valorização e auto-estima. 

Também foi revelado que a Actividade Física pode melhorar vários aspectos do 

funcionamento mental tais como o planeamento de actividades, a memória a 

curto prazo e as tomadas de decisão. 

 

Segundo Shivers e Fait (1985), a participação em actividades recreativas 

ganha um crescente valor na promoção do indivíduo em relação à sociedade 

em que vive. Estas, proporcionam uma interacção social que engloba o aceitar 

de decisões e propostas, a troca de ideias, a criação de um espírito crítico e a 

reacção à própria actividade. 

 

Relativamente ás pessoas com doenças mentais ou debilitadas mentalmente, 

estas são encorajadas pelo tipo de actividade que praticam e instintivamente 

partilham o momento de prazer que estão a viver com os outros participantes. 

Assim, existe um leque variado de actividades que oferece múltiplas vantagens 

no que concerne ao trabalho de grupo, à troca de experiências, à criação de 

laços de amizade, e à aprendizagem da adaptação à enorme complexidade de 

relações que a sociedade impõe (Concepcion e Ebbeck, 2005).  

 

Os mesmos autores referem que a vertente lúdica inerente à própria actividade 

contribui para contrabalançar os períodos de stress e dor, e ao mesmo tempo 

tornar-se significativo no equilíbrio necessário para o bem-estar. No que 

concerne ao nível físico existe consequentemente um desenvolvimento da 

força e da resistência, e actua na prevenção da atrofia muscular. 

 

A necessidade de levar a cabo tratamentos interdisciplinares é cada vez mais 

urgente e a Actividade Física vem desempenhando um papel de destaque. As 
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estratégias de diagnóstico e tratamento nos sintomas depressivos e da 

ansiedade segundo Lock (1992), sofreram mudanças ao longo dos últimos 

anos, o que não é de estranhar dada a diversidade de factores que podem ser 

responsáveis por essas perturbações. 

 

 

Definição de Depressão 
 

Segundo Athayde (1987), pág. 259, a depressão caracteriza-se por um “estado 

mental mórbido que se evidencia por dor moral, pessimismo, inibição psíquica, 

abulia, desencorajamento, lassidez e fragilidade, e se acompanha, em geral, de 

ansiedade mais ou menos acentuada”. Já para Canova (1993), Willis e 

Campbell (1992), a depressão sob forma clínica é definida por sintomas de 

tristeza, falta de esperança, desespero e pessimismo. 

 

Apesar da grande importância da depressão na infância e na adolescência em 

relação à qualidade de vida nas suas mais variadas vertentes, sabemos que 

não é adequadamente diagnosticada pelos pediatras nem valorizada pelos 

seus familiares e, consequentemente, poderá ter profundos efeitos na futura 

evolução da doença. 

 

Na perspectiva clássica de Fonseca (1987), era considerado praticamente 

exíguo a incidência de perturbações afectivas típicas em idades infantis.  

 

Ainda Kanner (1976), citado pelo mesmo autor, refere que alguns especialistas 

da Pedopsiquiatria nem sequer incluíam a descrição de tais manifestações na 

patologia dessas idades. 

  

A explicação para esse facto residia na condição de se considerar que os 

factores de natureza neuro-hormonal só desempenhavam papel de relevo na 

maturação e na organização fenomenológica das estruturas afectivas após o 

salto pubertário. 
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Segundo a Ballone (2005), a depressão na criança ou adolescente pode ter 

início com perda de interesse pelas actividades que habitualmente eram 

interessantes, manifestando-se com alguma contrariedade em realizar esses 

mesmos jogos, para além de apatia. 

 

Segundo o autor acima citado, a depressão na criança e no adolescente na sua 

forma atípica, esconde autênticos sentimentos depressivos disfarçados de 

irritabilidade, agressividade, hiperatividade, rebeldia e insucessos escolares, 

tornando-se o diagnóstico um pouco conflituoso.  

 

Citando Athayde (s/d), a depressão nas crianças e jovens revela-se por 

palidez, falta de expressão, apatia, imobilidade e atraso psicomotor. Muitas das 

vezes poderá ser acompanhada de crises de choro frequentes, desinteresse, 

abatimento, irritabilidade, perda de apetite, certas dificuldades motoras 

(nomeadamente o tropeçar), pavor da escuridão e dos contactos humanos, 

abandono dos hábitos de limpeza, tendência ao mutismo, sonolência, 

inquietação ansiosa, queixas somáticas e dificuldades de adaptação escolar, 

notando-se na escola geralmente uma quietude, passividade e falta de 

aproveitamento. 

 

De forma complementar verifica-se uma diminuição da atenção e da 

concentração, perda de auto-confiança, sentimentos de inferioridade e baixa 

auto-estima, ideias de culpa e inutilidade, tendência ao pessimismo, 

transtornos do sono e da alimentação e, dependendo da gravidade, idealização 

suicida. 

 

Fonseca (1987), acrescenta ainda a ocorrência de crises existenciais, 

perturbações de desenvolvimento e de ameaça da auto-identidade, desvios 

toxicomaníacos e outros. 

 

O problema da definição e da incidência destas manifestações nestas faixas 

etárias vem ganhando novos horizontes.  
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O trabalho de Ferreira e Matarazzo (1985) cit. por Fonseca (1987), veio 

contribuir para a classificação destas situações afectivas. 

  

O critério que aparece mais valorizado é o de Feighner (1972) cit. pelo mesmo 

autor. Segundo este critério os diagnósticos de depressão, de mania e de 

psicose maníaco-depressiva, em idades evolutivas como a do nosso estudo, 

exigem a presença de um conjunto de sintomas que Feighner discrimina de 

modo seguinte:  

 

a) para a depressão, a existência de humor disfórico, de pelo 

menos cinco das expressões sintomáticas definidas como 

diminuição do apetite, alterações do sono, diminuição do 

interesse e da energia, agitação ou lentificação psico-motora, 

sentimentos de culpabilidade, dificuldade de concentração, 

ideias obsessivas e, ainda, ausência, durante o mês 

precedente, de quaisquer sintomas típicos de outra doença 

psiquiátrica; 

 

b) para a mania, a existência de irritabilidade ou euforia de pelo 

menos 3 das expressões sintomáticas designadas por 

hiperactividade, fuga de ideias, logorreia, ideias de grandeza, 

distratibilidade e ainda, ausência durante os quinze dias 

precedentes, de quaisquer sintomas típicos de outros quadros 

psiquiátricos;  

 

c) para as manifestações maníaco-depressivas, a existência 

daqueles dois tipos de manifestações psicopatológicas em 

situação alternada. 

 

Do ponto de vista de Fonseca (1987), parece-nos essencial acentuar que tanto 

este critério como outros semelhantes, são particularmente fenomenológicas e 

que o diagnóstico de uma perturbação afectiva nos períodos evolutivos deve 
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ser sempre estabelecido com uma perspectiva evolutivo-estrutural em que, há 

que contar com vários outros factores, como seja a hereditariedade, o tipo de 

personalidade e o contexto sócio-familiar em que a criança ou adolescente se 

encontram inseridos. 

 

Para Canova (1993) as manifestações afectivas mais incidentes das idades 

infantis são, como aliás sucede nos adultos, as de natureza depressiva e as de 

natureza ansiosa. A depressão na infância, embora de características menos 

nítidas e também menos frequentes que no adulto, pode adquirir todavia, uma 

expressão bastante evidente, com inibição intelectual, lentificação motora e 

tristeza acentuada e duradoura, podendo aparecer inclusivamente sentimentos 

de culpabilidade e de abandono ou quadros de intensa agitação 

(hipercinésias), fobias, angustia e sintomas físicos diversos. 

 

No primeiro caso (sentimentos de culpabilidade), estaremos em face de uma 

depressão de dimensão psicótica, que pode atingir mesmo uma actividade 

alucinatório ou delirante, com ideias de auto-destruição. No segundo caso 

(sintomas físicos) trata-se, em regra, de uma depressão mais leve, de nível 

neurótico ou de expressão psicossomática, podendo a natureza e o conteúdo 

dos sintomas variar um pouco com a idade. E, assim, na “idade pré-escolar”, 

predominam mais a insónia, a fadiga, as dores abdominais, a irritabilidade e as 

dificuldades de aprendizagem. 

 

Relativamente à comunidade cientifica existe grande consenso de que há 

reacções bioquímicas no sistema nervoso central envolvidas na formação e no 

desenvolvimento das doenças depressivas.  

 

A pesquisa foi intensificada nos últimos anos devido ao contributo dos modelos 

neuro-endocrinológicos. Com a sua ajuda realizaram-se muitos estudos entre 

os quais se contam metabolismos onde participam as endorfinas. 
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Estes processos neurofisiológicos são de grande importância sempre que a 

terapia inclui o desporto, na medida em que ficou comprovado em diversos 

estudos que estes distúrbios são positivamente influenciados pelo treino de 

endurance (Fox e Vliet, 2004). O treino de endurance influencia a actividade 

quer dos neurotransmissores quer de certas glândulas endócrinas.  

 

  

Definição de Ansiedade   

 

O nosso Sistema Nervoso Central e a nossa mente necessitam de uma 

situação de conforto e de segurança para usufruir a sensação de repouso e de 

bem-estar. Quando a nossa percepção nos alerta para uma situação de perigo 

a este estado acontece o estado ansioso.  

 

Relativamente à definição de ansiedade, a literatura consultada é consensual. 

Martens et al. (1990) definem-na como um estado emocional transitório, 

caracterizado por sentimentos de apreensão e tensão associados à activação 

do organismo. Carvalho (1995), pág. 54, é outro autor que se refere à ideia de 

consenso em torno da definição de ansiedade, sendo esta entendida “como o 

sentimento de desconforto gerado antes, durante e depois de um indivíduo 

passar por uma situação sentida como ameaçadora e em que há incerteza 

sobre o desfecho do acontecimento. 

 

Para Spielberger (1990), pág. 17, a ansiedade é uma “sensação de carácter 

emocional acompanhada de uma combinação de sentimentos de tensão, 

apreensão, de nervosismo, pensamentos desagradáveis e mudanças 

fisiológicas“ (p. 17). Por último, segundo Weinberg e Gould (2003), ansiedade é 

um estado emocional caracterizado por nervosismo, medo, apreensão e que 

está associado à activação do organismo. 

 

Na perspectiva de Weinberg e Gould (2003), a ansiedade centra-se 

essencialmente nos aspectos energéticos, mais do que nos aspectos 
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emocionais negativos. A ansiedade resume-se ao estado mais elevado de 

activação sendo nestes momentos que se produzem sentimentos de 

desconforto ou de elevada preocupação 

 

Já Madeleine e Sarrazin (1987) referem que a ansiedade é uma resposta 

global, não especifica, do organismo às exigências que lhe são feitas. 

 

Outros autores como Bakker, Whiting e Brug (1993), distinguem ansiedade em 

estado emocional e traço de personalidade. A primeira pode ser entendida 

como reacção emocional de alguém perante uma situação que se depara como 

ameaçadora. A segunda como sendo a disposição para reagir perante uma 

situação.  

 

Hogg (1995) afirma que a ansiedade é um estado de depressão ou agitação 

acompanhada por sentimentos de angústia. 

 

Segundo Athayde (s/d) a ansiedade revela-se sobretudo em estados 

prolongados ou mesmo permanentes de excitação, com logorreia, hipercinesia, 

fuga de ideias. Tem também geralmente perturbações do sono e com 

frequência terrores nocturnos. 

 

Podemos dizer após a exposição dos autores acima citados que o estado de 

ansiedade tem sido subdividido em duas componentes: a ansiedade somática 

e a ansiedade cognitiva (Hogg, 1995; Martens et al. 1990; Harris, 1984). A 

primeira dever ser vista como sintomas fisiológicos tais como: o aumento da 

frequência cardíaca, subida de tensão arterial, respiração acelerada, aumento 

da tensão muscular. A segunda deve ser analisada como uma série de 

preocupações negativas que conduz a uma diminuição da auto-confiança e à 

má condução de alguns processos cognitivos como sejam a atenção, a 

concentração e a memória (Bakker et al., 1993; Cratty, 1983). 
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Relativamente à ansiedade infantil e segundo Fonseca (1987), a ansiedade, tal 

como a tristeza e a dor, surge também, com alguma frequência, nas idades 

infantis. Na grande maioria das vezes, trata-se de manifestações de nível 

neurótico ou de simples reacções de protesto, manifestações que, aliás, 

constituem o plano de fundo de uma grande número de situações 

psicopatológicas. Importa recordar que a criança experimenta, frequentemente, 

sentimentos de medo, de fobia e de ansiedade perante muitas situações 

consideradas como habituais pelo adulto (presença de um médico, de uma 

enfermeira ou de um polícia). Tais situações de medo e de fobia desaparecem 

ou atenuam-se, em regra, à medida que se vai dando à criança uma explicação 

compreensiva.  

 

Todos os fenómenos psicológicos com uma certa ressonância afectiva 

desempenham, de resto, um papel importante no desenvolvimento psicológico 

e sociocultural do indivíduo. E, a ansiedade ou angústia constitui, ao lado do 

stress, o principal fenómeno psicológico por meio do qual o organismo se 

adapte normalmente às diversas situações. É o medo e o receio de um perigo 

real que ensina a criança a tomar medidas de precaução para se proteger de 

determinados riscos (Fonseca, 1987). 

 

Mas, em certas situações, os fenómenos de ansiedade já não se mostram, 

porém, relacionados com perigos reais, mas com perigos “imaginários”, 

podendo atingir um grau muito acentuado e susceptível de causar à criança 

grande sofrimento. E, assim, são relativamente frequentes certas 

manifestações de temor no decorrer do desenvolvimento: temor em relação 

aos animais na idade pré-escolar, temor ao escuro na transição da primeira 

para a segunda infância (6-8 anos), temor aos perigos reais ou imaginários e 

fobia escolar no período dos 9-10 anos (Bouchard et al., 1993). 

 

As diversas situações de ansiedade atenuam-se ou remitem, portanto, de 

acordo com a sua maior ou menor intensidade, pela acção da terapêutica 

ansiolítica. Mas em todas essas entidades clínicas, especialmente naquelas 
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que são desencadeadas por factores ambientais, há necessidade de 

acompanhar o tratamento farmacológico com um apoio psicoterapêutico 

reassegurador (Fonseca, 1987). 

 

É assim exigido um conceito terapêutico que integre diferentes disciplinas para 

além da psiquiatria. 

 

 

Prevenção e Tratamento 

 

Segundo Athaide (s/d) tanto a ansiedade bem como a depressão são 

susceptíveis de tratamento medicamentoso tais como a imipramina, os 

inibidores da monoaminoxidase e a maprotilina que se distinguem por serem 

particularmente bem tolerados pelas crianças.  

 

Porém nos dias de hoje a Actividade Física assume particular destaque. A 

necessidade de um conceito completo de tratamento das depressões implicou 

a aceitação crescente dos modelos psicológicos. Foram principalmente as 

concepções cognitivas comportamentais que forneceram novos pontos de 

vista, abrindo caminho para a terapia física.  

 

Apesar de haver diferentes modelos existe consenso quanto aos objectivos 

essenciais da terapia passando desde o aumento do nível de actividade, do 

apoio da interacção social, até à mudança de comportamentos depressivos. 

Estes objectivos constituem, juntamente com a finalidade de melhorar alguns 

processos bioquímicos, a base para a intervenção terapêutica do desporto (Fox 

e Vliet, 2004).  

 

Assim o aumento do nível de actividade é o objectivo essencial da intervenção 

terapêutica do desporto. Este aumento não é mecanicista pois deve levar o 

doente a criar uma atitude mais positiva. O aumento da actividade é também 

necessário para concretizar outros procedimentos terapêuticos. As concepções 
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cognitivo-psicológicas requerem actividades para poderem identificar e 

modificar atitudes específicas da depressão.  

 

As limitações específicas da depressão têm de ser levadas em consideração, 

apesar da melhoria das capacidades motoras ser um dos objectivos da terapia 

do desporto. Assim, e para Andrade (1993), a cooperação com o médico é por 

isso importante.  

 

Os exercícios propostos ao doente devem ser motivadores, daí que a escolha 

dos materiais seja muito importante, e devem ser desempenhados numa 

atmosfera agradável.  

 

O nível de actividade dos pacientes pode ser aumentado se o terapeuta 

desportivo conceber actividades agradáveis para o doente (ex.: jogos com 

balões, exercícios no trampolim, etc.) respeitando sempre os princípios básicos 

da pedagogia do desporto – que aconselham a ir do simples para o complexo – 

e correspondem à exigência de tarefas do modelo psicológico de 

aprendizagem que acompanha as capacidades correntes do doente, ou seja, a 

exigência é cada vez maior à medida que o paciente vai aprendendo mais. 

Assim também o exercício deve ir do simples para o complexo.  

 

Estudos realizados por Leonard (2001), referem que os contactos sociais dos 

doentes deprimidos são limitados devido à sua doença. Raramente participam 

em actividades sociais e têm um número muito restrito de pessoas com quem 

convivem. A capacidade de iniciar um contacto social é também baixa. Um dos 

pontos fortes da prática de Actividade Física é o facto de implicar contactos 

sociais, mas isto não acontecerá automaticamente.  

 

A Actividade Física pode oferecer uma série de situações para a criação de 

padrões não verbais, tais como mímica e gestos. Determinados jogos e 

exercícios provocam um aumento dos padrões não verbais. De acordo com 

Biddle e Mutrie (2001), a terapia da Actividade Física inclui apoio social em 
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mais do que um aspecto: o próprio terapeuta e os restantes participantes 

contribuem para uma atmosfera de apoio social. Isto torna-se muito claro em 

jogos de equipa que apenas podem ser resolvidos em conjunto. 

 

De acordo com Fox e Vliet (2004), os objectivos de apoio social podem ser 

alcançados reduzindo os exercícios mais orientados para a competição. Assim 

ao usar jogos há que levar em conta os seguintes aspectos pedagógico- 

terapêuticos:  

 

d) são uma possibilidade de aumentar a actividade; 

e) podem propiciar a integração social ; 

f) podem proporcionar auto-realização ; 

g) são uma forma de motivação.  

 

Os exercícios melhoram a consciência do próprio corpo, o que pode ser útil 

para modificar atitudes negativas do paciente face ao seu corpo. 

 

Relativamente ao contributo da Actividade Física neste parâmetro, e segundo 

Fox e Vliet (2004), Biddle e Mutrie (2001), Shivers e Fait (1985), existe uma 

evidencia causal entre o exercício e a satisfação que este provoca nesta 

população e nos benefícios que esta assunção tem para com o indivíduo e a 

sociedade. Acrescentam ainda que os resultados na diminuição nos sintomas 

de depressão são mais evidentes quando os indivíduos praticam exercícios 

mais que na psicoterapia. 

 

Com isto, avaliamos a necessidade do exercício, em função da sua aplicação 

como percursor na diminuição de escores de depressão associados à terapia 

tradicional. 

 

Pesquisas que examinaram a relação entre o exercício e a depressão têm 

mostrado problemas metodológicos, restringindo conclusões, considerando os 

efeitos do exercício no tratamento antidepressivo. Essas restrições marcam a 
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dificuldade de desenvolver recomendações para uma prescrição de exercício 

para a população. 

 

Segundo os autores acima citados, observa-se explicações para o 

relacionamento entre Actividade Física e os sintomas depressivos: a Actividade 

Física promove um estado mental saudável; pessoas com o funcionamento 

psicológico saudável em consequência, aceitam melhor o exercício. Esta 

aceitação dá-se pelo facto de se evidenciar a multidiciplinariedade no 

tratamento de pessoas com sintomas depressivos. 

 

Os efeitos dos exercícios físicos na prevenção e tratamento de algumas 

desordens psiquiátricas, em especial, na diminuição da ansiedade e da 

depressão têm sido relatados como um factor primordial na melhoria da saúde 

mental. No entanto, muitos estudos apresentam deficiências metodológicas tais 

como: a falta de grupos de controle apropriados e a designação não causal de 

condicionamentos experimentais. 

 

Biddle e Mutrie (2001) avaliaram 24 indivíduos com elevados níveis de 

depressão, que praticaram exercícios aeróbios e anaeróbios. Após quatro 

semanas, os indivíduos apresentam uma redução nos índices de depressão, 

com resultado superior no grupo aeróbio. Com este estudo observamos que 

perante uma situação de carência das qualidades físicas mediante à 

medicação, o exercício físico torna-se factor primordial. 

 

Para O’neal et al (2000), os exercícios que envolvem contracções rítmicas 

prolongadas de grandes grupos musculares têm sido efectivos na redução da 

depressão. 

 

Da mesma opinião é Ballone (2005), onde mostrou que a Actividade Física 

pode reduzir a depressão e pode ser tão eficaz quanto os tratamentos 

tradicionais, tais como a psicoterapia. Acrescentam ainda que a prática regular 
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de Actividade Física durante vários anos também pode reduzir o risco de 

depressão recorrente. 

 

Para além disso, tanto os episódios pontuais de Actividade Física como os 

regulares reduzem a ansiedade e melhoram as reacções ao stress e a 

qualidade e duração do sono. 
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3. Conclusões 

 

 

Embora esta questão não tenha sido suficientemente abordada no âmbito das 

Ciências do Desporto e da Educação Física, seja pelas lacunas na informação, 

ou pela escassez de pesquisas, pretendeu-se aqui, a partir das informações 

fornecidas pela revisão da literatura, investigar a existência de um possível 

contributo da Actividade Física nas crianças vítimas de Maus Tratos.  

 

Das descrições que acabamos de fazer facilmente se pode concluir que, se no 

decorrer dos períodos etários da infância e da adolescência actuarem sobre o 

indivíduo quaisquer acções toxi-infecciosos ou traumáticas (físicas, 

psicológicas ou sócio-culturais), estas poderão ter efeitos muito graves, 

atrasando ou mesmo detendo para sempre qualquer das suas linhas de 

desenvolvimento.  

 

Não podemos ficar indiferentes à marginalização em que muitas crianças se 

encontram. A criança é um ser em desenvolvimento, mas não é apenas sobre 

esse prisma que se deve encará-la. Ela é também um ser concreto em 

interacção com o mundo que a cerca. Por conseguinte, nesse processo 

interactivo ela deve ser encarada como um ser ainda indefeso para garantir os 

seus direitos, cabendo à sociedade ajudá-la. Ao ser negado à criança os seus 

direitos, por natureza, de certo modo a sociedade, como um todo, está a 

manifestar-se de forma injusta contra elas. 

 

Partindo de tais pressupostos, considera-se relevante e necessário o despertar 

de interesses sobre esta situação. Tal inferência advém do facto de que a 

criança que sofre qualquer tipo de violência pode ter, como o demonstrámos, 

consequências graves. 
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Paralelamente sabemos que os efeitos socializadores que realmente se fazem 

presentes através da Actividade Física proporcionam á criança que vive em 

desvio de conduta um novo contexto da socialização. 

 

Assim, após a realização deste trabalho, pensamos que a Actividade Física 

contribui de maneira influente na diminuição dos estados de depressão e 

ansiedade e consequentemente para uma melhoria da qualidade de vida e 

bem-estar do indivíduo e especificamente da nossa população em estudo – as 

crianças vitimas de Maus Tratos. 

 

Julgámos assim com relevância o presente estudo, uma vez que poderá 

motivar e direccionar outros estudos a partir deste aspecto. Sabemos com 

certeza que o maior beneficiado será a criança. Um olhar sobre a mesma é 

uma necessidade que deve estar presente na sociedade pois não se pode ficar 

indiferente ao quadro em que muitas crianças vivem excluídas dos seus 

direitos, principalmente o de Ser Criança. 
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Declaração dos Direitos da Criança, conforme foi proclamada em 20 
de novembro de 1959. 

 

 

PRINCÍPIO 1º 

A criança gozará todos os direitos enunciados nesta Declaração. Todas as crianças, 
absolutamente sem qualquer excepção, serão credoras destes direitos, sem distinção ou 
discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra 
condição, quer sua ou de sua família. 

 

PRINCÍPIO 2º 

A criança gozará protecção especial e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e 
facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições de liberdade 
e dignidade. Na instituição de leis visando este objectivo levar-se-ão em conta 
sobretudo, os melhores interesses da criança. 

 

PRINCÍPIO 3º 

Desde o nascimento, toda criança terá direito a um nome e a uma nacionalidade. 

 

PRINCÍPIO 4º 

A criança gozará os benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e criar-se 
com saúde; para isto, tanto à criança como à mãe, serão proporcionados cuidados e 
protecção especiais, inclusive adequados cuidados pré e pós-natais. A criança terá 
direito a alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequadas. 

 

PRINCÍPIO 5º 

À criança incapacitada física, mental ou socialmente serão proporcionados o tratamento, 
a educação e os cuidados especiais exigidos pela sua condição peculiar. 

 

PRINCÍPIO 6º 

Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa 
de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos cuidados e sob a 
responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num ambiente de afecto e de 
segurança moral e material; salvo circunstâncias excepcionais, a criança de tenra idade 
não será apartada da mãe. À sociedade e às autoridades públicas caberá a obrigação de 
propiciar cuidados especiais às crianças sem família e aquelas que carecem de meios 
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adequados de subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza 
em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. 

 

PRINCÍPIO 7º 

A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória pelo menos no 
grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura 
geral e capacitá-la a, em condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas 
aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, 
e a tornar-se um membro útil da sociedade. Os melhores interesses da criança serão a 
directriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação; esta responsabilidade 
cabe, em primeiro lugar, aos pais. A criança terá ampla oportunidade para brincar e 
divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades 
públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito. 

 

PRINCÍPIO 8º 

A criança figurará, em quaisquer circunstâncias, entre os primeiros a receber protecção 
e socorro. 

 

PRINCÍPIO 9º 

A criança gozará protecção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e 
exploração. Não será jamais objecto de tráfico, sob qualquer forma. Não será permitido 
à criança empregar-se antes da idade mínima conveniente; de nenhuma forma será 
levada a ou ser-lhe-á permitido empenhar-se em qualquer ocupação ou emprego que lhe 
prejudique a saúde ou a educação ou que interfira em seu desenvolvimento físico, 
mental ou moral. 

 

PRINCÍPIO 10º 

A criança gozará protecção contra actos que possam suscitar discriminação racial, 
religiosa ou de qualquer outra natureza. Criar-se-á num ambiente de compreensão, de 
tolerância, de amizade entre os povos, de paz e de fraternidade universal e em plena 
consciência que seu esforço e aptidão devem ser postos a serviço de seus semelhantes. 

 

 

 


