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RESUMO 

 

VIDAL, Rafael Gemin. Efeitos de um programa de kung fu sobre características 
socio comportamentais em menores infratores. Dissertação de Mestrado. 

Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, Campus Caçador, Sc. 
 

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar os efeitos de um programa de 
Kung Fu sobre as características sócio comportamentais em menores infratores no 
município de União da Vitória, Pr. O grupo formado, do tipo não probabilística 
intencional, foi composta por 20 menores infratores, de ambos os gêneros, com faixa 
etária entre 13 e 18 anos, cumprindo medidas socioeducativas. Buscou-se no estudo 
verificar alterações nas habilidades sociais destes menores através da aplicação do 
Inventário de Habilidades Sociais - IHS-Del-Prette (2009), associado ao uso de 
informações obtidas junto ao cadastro do CREAS e da realização de uma observação 
simples, participante e não estruturada destes sujeitos, ao longo do desenvolvimento 
de um programa de Kung Fu com duração de 5 meses e frequência de 2 encontros 
semanais. Portanto, utilizou-se aqui de informações documentais, quantitativas e 
qualitativas de forma cruzada, o que possibilitou chegar a conclusões positivas quanto 
aos resultados da pesquisa.  Verificou-se alterações positivas nos comportamentos, 
atitudes sociais e relações dos participantes, corroborando com os resultados que 
apontaram que houve diferença significativa em 4 dos 5 domínios do inventário de 
habilidades sociais, e para a Classificação Geral, o que foi confirmado pela 
observação realizada. Isso permite afirmar que a aplicação do programa de Kung Fu 
resultou em melhoras significativas em termos dos comportamentos, habilidades 
sociais e relações entre esses sujeitos, sendo, por isso mesmo, indicado nessas 
situações. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Menores Infratores. Medidas socioeducativas. Kung fu. 

Habilidades sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

VIDAL, Rafael Gemin. Effects of a kung fu program about social behavioral 
characteristics in juvenile offenders. Masters dissertation. Universidade do Alto 

Vale do Rio do Peixe, Campus Caçador, Sc. 
 

The present study had as objective the evaluation of a Kung Fu program around 
the social behavioral characteristics in juvenile offenders at the city of União da Vitória 
– PR. The intentional non-probabilistic type sample was composed by 20 minor 
offenders, from both genders, within the ages of 13 to 18 years old under socio-
educational measures. The research aimed on verifying the changes around the 
socials skills of these juveniles by using the Social Skills Inventory – SSI-Del-Prette 
(2009) associated with the use of information obtained by the CREAS registry and the 
realization of a simple participant, non-structured observation of these individuals, 
during the process of a Kung Fu program with the duration of 5 months and twice-a-
week frequency. Therefore, through the usage of documental information contained 
here, in a quantitative and qualitative crossed manner, which enabled the research to 
outcome positive conclusions around the results. There were verified positive 
behavioral improvements, social attitudes and the participants’ relations also improved, 
corroborating the results that indicated that there was a significant distinction in 4-of-
the-5 domains of the Social Abilities Inventory, and in the General Ranking, which was 
confirmed thru the accomplished observation. It allows to affirm that the application of 
the Kung Fu program resulted in significant improvements in behavior, social abilities 
and relations between these individuals, being, for this reason, indicated in these 
situations. 
 
 
 
KEY WORDS: Minor Offenders. Educational measures. Kung Fu. Social skills. 
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INTRODUÇÃO 

 

A infração juvenil tem sido abordada sob enfoques diversos, visando sua 

compreensão e enfrentamento. A violência praticada nos centros urbanos, 

diariamente exibida pela imprensa, tem motivado pesquisadores de diferentes áreas 

a estudar seus processos, bem como a desenvolver tecnologia capaz de reverter o 

quadro de criminalidade. Em um número considerável das ocorrências policiais, os 

adolescentes aparecem como autores, embora os dados de Oliveira e Assis (1999) 

mostrem que grande parte dos adolescentes são vítimas, especialmente de morte 

violenta, o que evidencia não só um problema de segurança pública, mas também de 

saúde pública e de educação. 

A abordagem sobre os menores de idade mudou a partir da implementação da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – denominada “Constituição 

Cidadã”, por seu caráter democrático – lei fundamental e suprema do Brasil que 

assegura diversas garantias, com o objetivo de dar maior efetividade aos direitos 

fundamentais, permitindo a participação do Poder Judiciário sempre que houver lesão 

ou ameaça aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. 

Um trunfo desta Constituição foi a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) em 13 de julho de 1990, uma maneira do Estado reconhecer o fato 

de que possuía o dever de oferecer proteção ao menor de idade, além de estabelecer 

os parâmetros para o tratamento daqueles que cometiam alguma infração penal, o 

que deve ser feito de forma peculiar por abordar um ser humano em processo de 

desenvolvimento do seu caráter e personalidade. 

Desde 1996 a secretaria de Direitos Humanos da República (SDH/PR) divulga 

o levantamento nacional sobre o atendimento socioeducativo ao adolescente em 

conflito com a Lei. Realizado a cada ano. Este levantamento apresenta informações 

gerenciais e de contexto social sobre os adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas, permitindo assim o aprimoramento das políticas públicas de 

promoção, defesa e proteção dos direitos desses cidadãos. 

Segundo o último levantamento do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), dobrou em um período de um ano o número de 

adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no país: em novembro de 2015, 

havia 96 mil menores nessa condição, em novembro de 2016 este dado chegou à 192 

mil (BRASIL, 2018). 
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O tráfico de drogas é o crime mais frequente entre os jovens — há quase 60 

mil guias ativas expedidas pelas varas de Infância e Juventude do país por esse ato 

infracional, seguido pelo delito de estupro que entre os anos de 2015 e 2016 passou 

de 1.811 para 3.763 casos (BRASIL, 2018). 

Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos (2018) cerca de 96% dos 

jovens que cumprem medida socioeducativa são do sexo masculino e a liberdade 

assistida é a medida mais aplicada aos menores, atingindo atualmente 83.603 

adolescentes em todo o país. A medida consiste no acompanhamento, auxílio e 

orientação do jovem em conflito com a lei por equipes multidisciplinares, por período 

mínimo de seis meses, com o objetivo de oferecer atendimento nas diversas áreas de 

políticas públicas e sua inserção no mercado de trabalho. 

Com relação à faixa etária dos adolescentes/jovens em restrição e privação de 

liberdade, a maior proporção deles está concentrada na faixa etária entre 16 e 17 anos 

com 57%, seguida pela faixa etária de 18 a 21 anos com 23%, entre 14 a 15 anos com 

17% e 12 a 13 anos com 2%, havendo, ainda, 1% sem especificação de faixa etária 

(BRASIL, 2018). 

Pelo levantamento do SINASE, a maior incidência de jovens cumprindo 

medidas socioeducativas acontece na região sudeste do país (57%), seguido da 

região nordeste (20%), região sul (10%), região centro-oeste (7%) e região norte (6%). 

O Paraná encontra-se na nona posição entre os estados que mais emitiu guias à 

jovens em conflito com a lei, com um total de 968 (BRASIL, 2018). No município de 

União da Vitória, no ano de 2017, entre as idades de 12 e 17 anos, 62 jovens 

cumpriram medidas socioeducativas. 

A população adolescente é considerada frágil por não discernir situações do 

dia a dia, apresentando assim, vulnerabilidade a engajar-se em situações de risco, 

como uso de drogas, violência, gravidez indesejada, o que leva muitos deles a 

deixarem os estudos e apresentarem comportamentos de risco e desenvolvimento de 

diversos transtornos psicológicos. Por este motivo o desempenho social dos 

adolescentes vem sendo tema de interesse nos últimos anos por diversos 

profissionais, incluindo os da área da saúde (MATOS, 2008). 

Entende-se que a transição para a vida adulta envolve um conjunto de 

experiências sociais que a demarcam e caracterizam-na como momento de 

construção da autonomia do indivíduo frente ao seu núcleo familiar e seus vínculos 

da infância. A educação tem papel fundamental no processo de formação do cidadão, 
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apontando ainda a importância de políticas de proteção que induzem o 

desenvolvimento saudável e condições dignas em relação ao atendimento de 

menores infratores. Portanto a adolescência, além de inúmeras mudanças biológicas, 

necessita atenção em relação as suas construções histórico-sociais e psicológicas 

(COSTA, ASSIS, 2006). 
Ao entender a importância da educação na formação do cidadão, relacionando 

aos menores infratores, aponta-se a concepção de uma Educação Física com 

características pedagógicas, tendo a cultura corporal do movimento como alicerce das 

suas práticas começaram então a surgir, questões sociais, morais, éticas e 

intelectuais que passaram a fazer parte dos conteúdos da Educação Física (BRASIL, 

1998; DARIDO, 2003).  

Dentro destes novos conteúdos, as artes marciais tomaram um maior escopo, 

sendo o Kung Fu um componente desta nova tematização, apontando como principais 

benefícios das artes marciais, entendidas como um jogo social, onde os indivíduos 

cedem suas habilidades à disposição de um bem comum, percebe-se, através dos 

contatos corporais efetuados na sua prática, que os alunos fazem descobertas sobre 

seu corpo e também os de seus colegas de treino, e ainda, que a partir destas novas 

descobertas formam novos conceitos para as suas ações, sejam elas individuais ou 

coletivas. As artes marciais privilegiam os princípios da inclusão, adaptação, 

motivação, diversificação, normas e regras, reflexão e ludicidade, onde o 

desenvolvimento do aluno se dá por inteiro, sendo biológico, psicológico e social. 

Quanto às questões referentes aos valores que são trabalhados no Kung Fu, 

há uma preocupação em trabalhar a cooperação, respeito ao próximo, higiene 

pessoal, e a tomada de decisões no dia-a-dia. Portanto, existe o interesse em 

promover uma mudança comportamental nas crianças e adolescentes quanto aos 

problemas de convivência em seus grupos sociais. 

Por se tratar de uma população vulnerável, a adoção de medidas 

socioeducativas deve ter caráter educativo, porém, apresenta-se uma escassez de 

estudos relacionados a efetividade destas medidas, assim como não se apresenta na 

literatura a prática de kung fu como meio de intervenção para a melhora de habilidades 

sociais. 

Diante do exposto este trabalho apresenta como problema: Quais os efeitos de 

um programa de Kung Fu sobre as características sociais e relacionais em menores 

infratores no município de União da Vitória (PR)? Seu objetivo consiste em avaliar os 
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efeitos de um programa de Kung Fu sobre características sócio comportamentais em 

menores infratores do município de União da Vitória – Pr, avaliando como objetivos 

específicos: Perfil dos participantes quanto posição socioeconômica, ato infracional e 

estrutura familiar; avaliar alterações comportamentais, sociais e relacionais nos 

menores infratores; avaliar os efeitos de um programa de Kung Fu nas habilidades 

sociais. 

As hipóteses levantadas pelo estudo foi que os menores infratores que 

cumprem medida socioeducativa apresentarão índices de habilidades sociais abaixo 

da média segundo a classificação do Inventário de Habilidades Sociais (IHS – Del 

Prette); e que o programa de Kung Fu como medida socioeducativa irá melhorar os 

índices de habilidades sociais em menores infratores no município de União da Vitória, 

Paraná. 

O trabalho apresenta-se dividido em 4 capítulos: Capítulo 1 foi realizado o 

levantamento bibliográfico que envolve as características dos participantes do estudo, 

tendo como temas direitos humanos, estatuto da criança e do adolescente, menores 

infratores, habilidades sociais e Kung Fu; no capítulo 2 foi desenvolvido os métodos 

utilizados para a pesquisa de campo; Capítulo 3 foram apresentados os resultados 

obtidos e as discussões acerca dos mesmos; no capítulo 4 apresenta-se as 

considerações finais sobre os objetivos propostos no estudo.



1.0 DIREITOS HUMANOS 

 

Falar de Direitos Humanos significa falar da vida concreta dos sujeitos em 

comunidade como modo de existência, garantindo a vida, neste sentido, o 

respeito/desrespeito ou afetividade/inefetividade dos Direitos Humanos (SILVA, 

GEDIEL, TRAUCZYNSKI, 2014). 

O nível de desenvolvimento de uma sociedade pode ser mensurado de acordo 

com a garantia dos Direitos Humanos que o Estado proporciona (GAMA, SILVA, 

FREITAS, 2017). Neste sentido atentar aos direitos da Criança e do Adolescente é 

demonstração de maturidade e adequação social, já que esta parcela da população 

tem seus direitos assegurados internacionalmente. 

Segundo Medeiros, Ferreira e Garavaglia (2014), o mundo passou a debater 

com mais amplitude o acesso e a violação aos direitos humanos após o fim da 

Segunda Guerra Mundial. Em 1948, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com princípios 

fundamentais de garantia de direitos no cenário pós-guerra. O mundo seria ideal se 

este estatuto fosse cumprido à risca por todas as nações, porém na prática isto não 

acontece, pois nem todos tem acesso a moradias descentes, nem alimentação 

adequada, nem atendimento de saúde digno. Destaca-se que muitos países se 

inspiram no documento da ONU para adequar legislações, mas, em muitos casos não 

são afetivos na prática. 

A Declaração, retomando os ideais da Revolução Francesa, representou a 

manifestação histórica de que se formara, enfim em âmbito universal, o 

reconhecimento dos valores supremos de igualdade, da liberdade e da fraternidade 

entre os homens (COMPARATO, 2001). 

Comparato (2001) aponta que todos os seres humanos, apesar das inúmeras 

diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito. 

É o reconhecimento universal de que, nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, 

grupo religioso ou nação pode afirmar-se superior aos demais. 

Direitos humanos são aqueles que garantem uma vida digna a qualquer 

pessoa. São direitos universais, que devem valer para todos e em qualquer lugar: 

direito à alimentação, moradia, saúde, trabalho, liberdade, lazer, entre outros 

(MEDEIROS, FERREIRA, GARAVAGLIA, 2014). 
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A Constituição Federal de 1988 criou um sistema especial de proteção dos 

direitos fundamentais de crianças e adolescentes. O ponto focal no qual se estreita a 

concepção positivada no texto constitucional é a compreensão de que crianças e 

adolescentes encontram-se em situação especial e de maior vulnerabilidade 

(MACHADO, 2003). 

A positivação de leis de direitos humanos, apesar de importante, não garante, 

necessariamente, na sua eficácia, pois, conforme os relatórios de desenvolvimento 

humano das Nações Unidas, as violações aos direitos humanos e à dignidade, entre 

outros abusos, ainda em pleno século XXI, atingem milhões de pessoas (GRUBBA, 

DE AQUINO, 2015). 

O problema dos Direitos Humanos não é mais da ordem da fundamentação, 

mas na esfera da aplicação, ou seja, não é um problema de justificação, mas questão 

de ordem política, passando assim a não ser mais uma questão teórica, mas prática 

(SILVA, GEDIEL, TRAUCZYNSKI, 2014). 

Conforme salientou Herrera Flores (2009), o contexto da Guerra Fria, processo 

de descolonização e política pública interventora no mercado, no qual os direitos 

humanos passaram a ser formulados juridicamente, difere do paradigma neoliberal no 

qual vivemos, tanto em termos sociais, quanto em econômicos e políticos. 

O contexto da realidade se modificou. Consequentemente, a legislação 

também deve se modificar, com a finalidade de contextualizar-se em práticas 

emancipadoras e críticas da deterioração do meio ambiente, das injustiças comerciais, 

do consumo desigual, das deficiências sociais, da saúde e da convivência, visando 

transformá-los em prática social mais justa, igualitária e equilibrada (GRUBBA, DE 

AQUINO, 2015). 

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança (CIDC, 1989) provoca um 

deslocamento substancial desse paradigma de proteção dos direitos das pessoas. 

Assim, o problema da proteção constitucional dos direitos da infância converte-se não 

apenas no problema central de todo o direito, mas também na variável fundamental 

para entender e formular as políticas sociais de proteção aos direitos da infância 

(MACHADO, 2003). 

Para Machado (2003, p. 238) “a CIDC representa uma alteração substancial do 

que constituiu historicamente a essência das relações entre adultos e crianças: o 

manejo discriminatório da proteção de sujeitos frágeis”. Para tal, a Convenção 
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transforma as necessidades da infância em direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos. 

Santos (2011) afirma que as violações dos direitos humanos em países vivendo 

formalmente em paz e democracia assumem proporções avassaladoras, citando a 

violência policial e prisional, violência sexual contra mulheres, prostituição infantil, 

meninos de rua, vítimas de discriminação e limpezas étnicas. 

Moradia adequada e saúde são direitos humanos fundamentais, mas 

desrespeitados sistematicamente no Brasil e no mundo, embalados ainda por outro 

grande problema: a falta de saneamento básico. Sem ter moradias adequadas e em 

contato direto com focos de doenças, grande parte da população brasileira vive as 

margens desses direitos sociais – no caso brasileiro, são direitos previstos pela 

Constituição Federal (MEDEIROS, FERREIRA, GARAVAGLIA, 2014). 

O avanço dos meios de comunicação e tecnologia permitiu uma aproximação 

aos homens de maneira impensável a anos atrás, porém, mascaram uma formidável 

desigualdade entre os que podem e os que não podem utilizar-se dessas maravilhas 

do engenho humano. É sobre esse pano de fundo que se projeta um perfil de profunda 

insegurança, em todos os quadrantes da Terra. Insegurança no campo de trabalho 

assalariado, com explosão dos índices de desemprego e subemprego, em várias 

regiões do mundo (COMPARATO, 2001). 

Machado (2003) destaca que no centro da especificidade do direito material 

está a condição do sujeito: a peculiar condição de pessoa humana em 

desenvolvimento, que distingue radicalmente crianças e adolescentes de adultos. 

O direito é um produto social e, por isso mesmo, é uma produção humano. A 

condição humana é, em primeiro plano, uma questão de vida material (de 

sobrevivência concreta e corporalmente) e o direito nasce como um regulador da 

convivência humana. Por conseguinte, os pressupostos do direito só têm razão de ser 

quando forem contextuais, quando tiverem como parâmetro a vida real material e 

quando forem aplicáveis e aplicados (GRUBBA, DE AQUINO, 2015). 

Apesar da positivação de direitos humanos e do importante esforço 

internacional que formulou juridicamente a base mínima destes direitos, são diversas 

as formas atuais de exclusão de marginalização dos seres humanos, aos quais são 

negadas as possibilidades de viver uma vida digna. Somente no momento que os 

direitos humanos, como proposta de renovação dos saberes em seus diferentes 

contextos, se tornarem manifestação da vida de todos os dias é que se efetivará uma 
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prática sensata capaz de tornar a paz mais duradoura nas relações humanas 

(GRUBBA, DE AQUINO, 2015). 

 

1.1 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

O primeiro artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) diz “Esta lei 

dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente” (DO BRASIL, 1990, p. 

1). Sancionada pelo então presidente Fernando Collor de Mello em 13 de julho de 

1990, a Lei nº 8.069 reúne os direitos assegurados a esse segmento da população 

que prevê uma série de ações para que eles sejam respeitados (MEDEIROS, 

FERREIRA, GARAVAGLIA, 2014). 

No Brasil, um cidadão só estará sujeito a punição nos moldes do Código de 

Processo Penal se possuir idade superior a 18 anos. O praticante de ato ilícito com 

idade inferior a citada, não pratica crime, mas sim um ato infracional estando sujeito, 

apenas, às medidas socioeducativas previstas no ECA (CUNHA, 2016). 

No entanto, este sistema de tratamento dispensado ao menor infrator nem 

sempre foi desta forma, ele resultou de um longo desenvolvimento histórico que 

acompanhou o amadurecimento da percepção de vulnerabilidade inerente às crianças 

e adolescentes. 

Quando o Brasil ainda era colônia a corte portuguesa extrapolou suas fronteiras 

territoriais aplicando as Ordenações do Reino como normas para sua colônia. As 

ordenações conferiam ao pai total autoridade da família, cabendo aos filhos respeitá-

lo como tal (GAMA, SILVA, FREITAS, 2017). 

Os mesmos autores ressaltam o patriarcado como base familiar da 

colonização, a qual foi imposta aos índios como a nova forma de educação. Diante 

desta visão, sob o pretexto de “educar” era permitido que os pais adotassem castigos 

físicos na criação de seus filhos. Assim, mesmo que o pai viesse a ferir ou matar seu 

filho com a justificativa de educar, ele não seria responsabilizado. 

No período compreendido entre a independência e a proclamação da república 

do Brasil a preocupação com a punição dos infratores foi balizada, inicialmente, pelas 

Ordenações Filipinas que penalizavam crianças entre os sete e os dezessete anos de 

idade, no entanto as eximia da pena de morte. A mesma normativa prevê a possível 

punição com pena de morte ao “jovem adulto” (jovens entre dezesseis e vinte e um 

anos) dependendo do crime cometido (VIEIRA, 2016). 
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“Diante dessa política repressiva de usar a crueldade das penas surge uma 

pequena alteração com o Código Penal do Império, de 1830, que introduziu o exame 

da capacidade de discernimento para aplicação da pena” (JUNIOR, 2017, p. 91). 

Em 1889, com a Proclamação da República, o Brasil passou por mudanças 

legislativas advindas do, então criado, Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. 

Este novo código tornou inimputáveis menores de 9 anos e manteve a questão do 

discernimento1 para adolescentes entre 9 e 14 anos. A condenação dos maiores de 

14 e menores de 17 anos foi reduzida a 2/3 da pena aplicada aos adultos (GAMA, 

SILVA, FREITAS, 2017). Junior (2017) ressalta que não existiam instituições próprias 

ao atendimento dos menores de idade, assim, estes cumpriam suas penas no mesmo 

ambiente que os adultos. Diante disso, percebe-se que a valorização e regeneração 

dos menores continuava carecendo de políticas efetivas. 

O primeiro documento legal direcionado aos cidadãos menores de 18 anos foi 

promulgado em 1927, chamado de Código de Menores ou Mello Mattos que se 

preocupava com crianças em situação irregular. Gama, Silva e Freitas (2017, p. 272) 

explicam que “este Código veio para mudar a concepção de assistencialismo que 

existia no Código Criminal do Império, modificando o entendimento sobre a 

culpabilidade e a responsabilidade das crianças e adolescentes”.  

Para Vieira (2016) o Código de Menores consolidou-se como um marco 

histórico da assistência à infância brasileira, pois, por meio, de normas estabelecia o 

controle, vigilância e punição das crianças e adolescentes infratores. Foi a partir, 

desse código que o termo “menor” começou a ser utilizado, no momento para designar 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, abandonadas e 

também as que cometiam infrações, o que estigmatizou o menor como um problema, 

uma ameaça à sociedade (GAMA, SILVA, FREITAS, 2017). 

Com a implementação da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, aconteceu a falência do modelo das Fundações Estaduais do Bem Estar do 

Menor (FEBEM), e nasce a doutrina da proteção integral das crianças e adolescentes, 

doutrina esta que foi ratificada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cujo 

principal objetivo é assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes, 

garantindo-lhes “todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

                                            

1 Utilizava-se o discernimento para avaliar as condições referentes ao juízo e real intenção do ato 
cometido. 
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desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 

e dignidade” (MONTE, SAMPAIO, 2012, p.370). 

Acompanhando as mudanças sociais mundiais as crianças começaram a ser 

vistas sob uma óptica de preservação e proteção (proteção integral), como apresenta 

o artigo 227 da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, p. 2674).  

 

O reconhecimento dos direitos da criança e do adolescente, finalmente, tornou-

se robusto com o ECA e a “situação irregular” finalmente foi superada. 

Gama, Silva e Freitas (2017, p. 271) comentam o ECA: 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente reconheceu os direitos e os deveres 
existentes em relação à criança e ao adolescente. Inovou em matérias 
diversas e sofreu alterações posteriores que reafirmam seu caráter 
garantista. A sua criação foi uma maneira do Estado reconhecer o fato de que 
possuía o dever de oferecer proteção ao menor de idade. Além de 
estabelecer os parâmetros para o tratamento daqueles que cometiam alguma 
infração penal, tratamento este que deve ser feito de forma peculiar por se 
tratar de um ser humano em processo de desenvolvimento do seu caráter e 
personalidade. Desta forma, o Estatuto prevê que são assistidos de direitos 
inerentes a sua condição de pessoa em desenvolvimento, crianças entre zero 
e doze anos incompletos e adolescentes entre doze e dezoito anos de idade.  

 

Segundo o art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8.096 de 1990, 

um indivíduo é considerado criança, nos seguintes termos: “Considera-se criança, 

para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescentes entre doze e dezoito anos de idade” (DO BRASIL,1990, p. 47).  

Esta Lei também normatiza a forma de punição concedida aos menores:  

 

Em relação à responsabilização e à penalização, os crimes cometidos pela 
criança e adolescentes foram denominados como atos infracionais. Os atos 
infracionais são passíveis de medidas socioeducativas e serão punidos de 
forma a orientar a criança a não cometer novamente determinada conduta 
considerada ilícita pelo Código Penal Brasileiro. As medidas socioeducativas 
possuem o intuito de ressocializar e educar o menor para o convívio em 
sociedade (GAMA; SILVA; FREITAS, 2017, p. 274). 

 

Na peculiar condição de ser humano ainda em fase de desenvolvimento de 

crianças e adolescentes, seria particularmente injusto que o Estado exigisse a estrita 
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abstinência da prática de conduta “socialmente desviante” que leva a privação de 

liberdade, sem que este mesmo Estado traçasse previa e claramente o padrão dessas 

condutas (MACHADO, 2003). 

A mesma autora ainda afirma que o ECA tem a virtude de, em consonância 

com os valores e direitos fundamentais da Constituição, diferenciar, com razoável grau 

de precisão, entre medidas de proteção e as medidas socioeducativas. 

O ECA é uma importante ferramenta de transformação social. Faz dos jovens 

sujeitos de direitos e de responsabilidades, prevendo e sancionando medidas 

socioeducativas eficazes e condizentes com as condições do adolescente como 

pessoa em desenvolvimento. Para tanto, oferece uma longa gama de alternativas de 

responsabilização, cuja mais grave impõe o internamento sem atividades externas a 

ser cumprido, é claro, em um estabelecimento próprio para adolescentes infratores, 

com atendimento pedagógico, profissionalizante e psicoterápico (CABRAL, SOUZA, 

2004). 

Os autores ainda afirmam que a transformação social que o ECA representa é, 

no entanto, uma possibilidade que depende de sua utilização. A realidade, ainda 

preconceituosa e de tendência retrógrada, só será transformada pela prática, ou seja, 

pela implementação das políticas públicas para o cotidiano, pela prioridade nas 

deliberações e práticas do Judiciário, do poder público e de todos os segmentos da 

sociedade direta ou indiretamente relacionados com a problemática da infância e da 

adolescência. 

 

1.2 MENORES INFRATORES 

 

Esse tema é objeto de numerosas análises sociológicas, que nos informam que 

o caminho que leva à marginalidade não é específico de uma categoria particular de 

crianças e adolescentes, mas de todo um conjunto de problemas estreitamente 

relacionados com condições de habitação sub-humanas, crises entre os pais, 

sentimento generalizado de alienação e de isolamento no seio da família e na escola 

e, acima de tudo, pela discriminação por parte de pessoas do seu meio, que 

representam a sociedade dita “normal” (DO ESTADO, 2000). 

No Brasil, o enfrentamento da criminalidade infanto-juvenil tem sido marcado 

pela orientação à institucionalização e restrição da liberdade em unidades de 

internamento. Quanto aos adolescentes autores de ato infracional, o ECA propõe a 
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aplicação de medidas socioeducativas que vão da advertência à internação em 

estabelecimento socioeducativo. A aplicação destas medidas deverá observar a 

manutenção dos vínculos comunitários e sociais, sendo a privação de liberdade 

cabível apenas em casos extremos (mediante flagrante de ato infracional ou decisão 

judicial de acordo) (MONTE, SAMPAIO, 2012). 

Santos (2011) afirma que as normativas, ideologias e instituições estabelecem 

o campo das práticas sociais, sendo que a ciência, o direito, a educação, a informação, 

a religião e a tradição estão entre os mais importantes, e refletem o que as sociedades 

são. 

O menor se distingue dos adultos segundo critérios biológicos de idade, 

localizando-se no tempo, nos anos relacionados à infância e juventude, quando o 

indivíduo se encontra em franco processo de socialização e de desenvolvimento físico 

e psíquico.  Conceito ainda se caracteriza, especialmente neste momento histórico, 

por selecionar as crianças e os adolescentes que não tiveram acesso às, ou foram 

expulsos das instituições básicas de socialização e de controle social existentes para 

esta faixa da sociedade: a família e a escola (MONTEIRO, 2006). 

Medeiros, Ferreira e Garavaglia (2014) comentaram a respeito das cenas em 

jornais e TV que expõem a violência e morte causada pelos mais diversos tipos de 

armas, apontando a violência mundial, como guerras no Iraque e Afeganistão, assim 

como violência local em assaltos a mão armada e guerras de quadrilhas de traficantes 

de drogas. A inclusão de crianças e adolescentes em ambientes de violência social, 

na escola e violência doméstica são inimigos poderosos da formação de condutas 

socialmente apropriadas. 

Avaliações morais do que é certo ou errado podem ser vistas na Psicologia 

como fruto de julgamentos baseados em formas específicas de raciocínio que 

evoluem em estágios de desenvolvimento moral mas podem, também, ser vistas 

como representações sociais comuns a indivíduos de um mesmo agrupamento, fruto 

de determinadas práticas e ancoradas em características sociais e culturais 

específicas a certos contextos (MENIN, 2003). 

 O papel da família no processo formativo é fundamental, pois tem por base o 

respeito mútuo, o afeto, o carinho e o amor. Lugar de compartilhar alegrias e tristezas 

e buscas forças e princípios para tomadas de decisões, portanto, a estrutura familiar 

passa a interferir no comportamento social daqueles que naquele ambiente convivem 

(MEDEIROS, FERREIRA, GARAVAGLIA, 2014). 
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 Como consequência da construção e da associação entre pobreza, abandono, 

incapacidade e práticas de delitos, surge a chamada delinquência juvenil2, sobre a 

qual se estruturam, ademais do esquema protetor-tutelar, diferentes modelos de 

controle, cujo eixo na busca de soluções passa necessariamente pelas mãos do 

Estado (MONTEIRO, 2006). 

 Em teoria, a casa é sinônimo de segurança e aconchego, porém, muitos lares 

brasileiros são atingidos pela violência doméstica, que tem como principais vítimas 

crianças, adolescentes e pessoas idosas. A violência doméstica gera, na maioria das 

vezes, processos de distúrbios psicológicos como depressão, revolta, agressividade 

e até suicídio (MEDEIROS, FERREIRA, GARAVAGLIA, 2014). 

 Por outro lado, quanto maior a participação das crianças em relações sociais 

de cooperação que envolvem a necessidade de considerar as necessidades dos 

outros, de discutir e combinar decisões nos grupos que envolvam indivíduos com 

diferentes pontos de vista, mais haverá descontrações intelectuais, sociais e morais e 

mais as crianças poderão melhor julgar os atos de outros (MENIN, 2003). 

 Crianças e adolescentes apresentam uma característica inerente: são seres 

humanos ainda em processo de formação, sob todos os aspectos, físico, psíquico, 

intelectual, moral e social, portanto ainda não desenvolveram completamente sua 

personalidade (MACHADO, 2003). 

 Silva, Gediel e Trauczynski (2014) afirmam que o “sistema mundo” impõem sua 

lógica e leis próprias, numa espécie de autopoiese, que mundialmente passa por 

sobre grande parte dos seres humanos, produzindo vítimas, em sua maioria talvez 

não-intencionais.  

 Complementando, Silva, Gediel e Treuczynsli (2014, p. 159) comentam:  

Vivemos uma condição massiva e radical da condição humana, presenciando 
a violação dos Direitos Humanos, seja na ordem nacional, regional ou 
internacional nunca antes vista, e essa violação está atualmente na esfera da 
não satisfação das necessidades básicas da maior parte da população 
mundial, particularmente nas periferias. 

 Portanto, a realidade vivenciada pelos menores infratores pode ser entendida 

como um ambiente de constante violação dos Direitos Humanos, impostos pela 

sociedade no novo modelo econômico neoliberal. 

                                            

2 Esse termo surgiu na Inglaterra em 1.815, foi utilizado para classificar os menores que viessem a 
praticar algum ato infracional. O termo deixou de ser utilizado pois, apresenta-se de forma hostil à uma 
faixa etária em formação física e psicossocial.  
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1.3 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – considera o jovem até 18 anos 

como inimputável, ou seja, todo adolescente que venha a praticar um ato infracional 

não pode ser condenado como se fosse adulto, segundo doutrina que estabelece a 

criança e ao adolescente como sujeitos de direito à proteção integral. Assim sendo, 

elimina-se a culpabilidade do jovem, o que não implica deixar o autor de ato infracional 

isento de consequências, mas submetê-lo às normas de legislação especial (GALLO, 

WILLIAMS, 2008). 

Uma das grandes conquistas da Constituição de 1988 foi criar as condições 

necessárias para a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

rompendo com a doutrina da situação irregular3 para aderir à doutrina da proteção 

integral4, na qual toda criança ou adolescente é considerado sujeito de direito e em 

fase especial de desenvolvimento, requerendo, portanto, a proteção do Estado 

(ESPÍNDULA, SANTOS, 2004).  

Os mesmos autores entendem esses fatores como condições de risco ou 

variáveis que estão associadas à alta probabilidade de ocorrência de resultados 

negativos ou indesejáveis, pois esses comportamentos podem comprometer a saúde, 

o bem-estar ou o desempenho social do indivíduo. Já os fatores de proteção são 

aqueles que modificam ou alteram a resposta pessoal para algum risco ambiental que 

predispõe a resultado mal adaptado. Ainda assim, há um grande contingente de 

adolescentes que foram ou são expostos a uma série de fatores de risco, mas são 

socialmente adaptados, não exibindo comportamentos agressivos. Nesse caso pode-

se dizer que fatores de proteção estão atuando na determinação dos 

comportamentos. 

A Saúde Pública, embora usualmente ancorada no modelo médico-curativo e 

no binômio saúde-doença, tem avançado em outras perspectivas a partir da 

necessidade de investir na promoção de aspectos positivos. Vem destacando a 

                                            

3 Essa doutrina refere-se ao paradigma legislativo anterior à Constituição de 1988 e ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). As principais normas desse modelo são o Código 
de Menores de 1927 (Código Mello Mattos) e o Código de Menores de 1979. Considerava os menores 
como meros objetos de proteção. 
4 Atualmente adotada, que trata crianças e adolescentes como sujeitos de direito, a partir desse novo 
paradigma legislativo, não apenas as crianças e adolescentes que estavam em “situação irregular” 
eram consideradas destinatárias das normas, mas todas elas, indistintamente e independentemente 
da circunstância em que se encontrassem. 
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integralidade do cuidado e da prevenção e o compromisso com a qualidade de vida, 

através da participação fundamental da comunidade no projeto de saúde. A ênfase do 

paradigma da promoção da saúde recai sobre o desenvolvimento de aspectos 

positivos da população, visando ao alcance de melhores condições de vida, sobretudo 

de grupos e indivíduos mais vulneráveis. Este aspecto torna possível a articulação 

destes princípios à questão do atendimento ao adolescente em conflito com a lei 

(COSTA, ASSIS, 2006). 

É consenso que os adolescentes em conflito com a lei buscam consequências 

imediatas para seus comportamentos. Aderir à um projeto implica lidar com 

consequências a longo prazo, além de envolver o comportamento de seguir regras, o 

que é essencial para atividades acadêmicas. O maior problema que as escolas 

enfrentam ao lidar com adolescentes em conflito com a lei são seus comportamentos, 

que levam a escola a adotar medidas disciplinares coercitivas, que por sua vez 

facilitam a evasão escolar. Adicionalmente, há que se rever a política nacional de 

educação especial para que seja maximizada a inclusão social de tais alunos, que 

certamente possuem necessidades educativas especiais (GALLO, WILLIAMS, 2008). 

Segundo Costa e Assis (2006) assumir a proposta de promoção de aspectos 

positivos – em oposição à punição – como base das medidas socioeducativas, exige 

a busca de outros referenciais. O modelo disciplinar e “curativo” não dá conta de 

garantir a “proteção à vida e à saúde”, mediante a efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 

de existência. O sentido de “cura” ou de “reforma moral” necessita ser substituído pelo 

ideal de transformação das condições que afetam a vida do adolescente e pelo 

investimento em suas potencialidades. 

Neste sentido, o paradigma da promoção de saúde desponta como contribuição 

possível no tocante ao atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Apontado 

como inovador por ter permitido um salto que libertou as intervenções do binômio 

saúde/doença, o paradigma da promoção da saúde estabelece patamares a serem 

alcançados, em termos de aquisições positivas que caracterizem uma boa qualidade 

de vida do ponto de vista físico, mental e social. Nesta ótica de ação, perdem espaço 

as propostas de atenção que privilegiam a condição “desviante” do adolescente, 

ganhando força aquelas que valorizam o potencial que ele possui para o 

enfrentamento de seu próprio cotidiano e estabelecimento de uma rede social de 

apoio. 
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Costa e Assis (2006, p. 78) concluem que: 

 

Tendo em vista o enfrentamento de suas adversidades, é imprescindível 
favorecer recursos para a construção de novos sentidos aos adolescentes 
em cumprimento de medidas socioeducativas. Vislumbrar patamares mais 
saudáveis nas trajetórias destes jovens implica em que os serviços a eles 
destinados focalizem perspectivas e potenciais que gerem processos 
criativos e solidários de melhoria de vida 

 

 

1.4 HABILIDADES SOCIAIS 

 

Segundo Del Prette, Del Prette (2009, p. 91) “Habilidade social é a habilidade 

do indivíduo em se comportar de maneira adequada em diferentes ambientes e com 

diferentes tipos de pessoas”.  

Os mesmos autores ainda descrever que a habilidade social pode ser 

classificada em empatia, assertividade, fazer amizades, solução de problemas 

interpessoais, comunicação e civilidade. Essa classificação consiste em discernir as 

diferentes ações para cada situação vivenciada, desde demonstrar interesse pelo 

próximo, respeitar as diferenças, expressar sentimentos, fazer ou responder 

perguntas pessoais, pensar antes de agir, iniciar ou manter uma conversação, 

agradecer e até mesmo expressões como “bom dia” ou “boa tarde”. 

Para entendermos a habilidade social precisamos compreender alguns 

conceitos, sendo os principais: o desempenho social, habilidades sociais e 

competência social. Eles se referem aos comportamentos apresentados na relação 

com outras pessoas, sendo que sofrem influência dos valores de cada indivíduo, que 

são moldados pela cultura, onde os padrões de comportamento podem ser ou não 

socialmente aceitáveis, indivíduos que apresentam habilidades sociais competentes 

apresentam maior probabilidade de serem reforçados em seu meio social (MURTA, 

2005). 

Os conceitos sobre habilidades sociais e competência social não se equivalem, 

o termo habilidades sociais refere-se à existência de diferentes classes de 

comportamentos sociais no repertório do indivíduo para lidar de maneira adequada 

com as demandas das situações interpessoais. Por outro lado, a competência social 

tem um sentido avaliativo e, portanto, qualifica a proficiência de um desempenho e se 

refere à capacidade do indivíduo de organizar pensamentos, sentimentos e ações em 
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função de seus objetivos e valores articulando-os às demandas imediatas e mediatas 

do ambiente (DEL PRETTE, DEL PRETTE, 2001). 

De acordo com Lima (2006) as habilidades sociais são determinadas 

culturalmente, pois os valores e normas cultas determinam a competência social. 

Destaca-se ainda que existem fatores pessoais que podem facilitar ou não o exercício 

de um repertório em uma dada situação social, sendo que a avaliação do desempenho 

social é analisada como a sequência de comportamentos. 

Del Prette, Del Prette e Barreto (1998) comentam que a resposta social de um 

indivíduo depende de sua capacidade adaptativa, o que reflete sua flexibilidade 

comportamental. A competência social opõe-se à noção de traços de personalidade5, 

especialmente se a avaliação das habilidades sociais contempla diferentes 

demandas, interlocutores e contextos prováveis e significativos nas relações 

interpessoais da população alvo, assim, a interpretação da estrutura fatorial desses 

instrumentos deveria basear-se nas características comportamentais-situacionais dos 

itens agrupados em cada um dos fatores identificado (DEL PRETTE, DEL PRETTE, 

BARRETO, 1998). 

 

1.4.1 Treinamento de Habilidades Sociais 

 

As sociedades constituem hoje, uma rede de relações interpessoais bastante 

complexa. Cada vez mais exige-se que as pessoas, independentemente de suas 

atividades profissionais, apresentem também desempenhos sociais aceitáveis e mais 

elaborados. Nesse contexto, a área do Treinamento de Habilidades Sociais (THS) 

adquire um renovado interesse, despertando a atenção dos pesquisadores e do 

público em geral (DEL PRETTE, DEL PRETTE, BARRETO, 1998). 

Segundo Del Prette e Del Prette (2009, p.77)  

 

Do ponto de vista técnico o THS caracteriza-se em dois pontos: a avaliação 
e a intervenção. A avaliação visa observar excessos e déficits 
comportamentais, seus antecedentes, consequentes, reações emocionas e 
crenças distorcidas que estejam contribuindo para comportamentos não 
habilidosos socialmente. 

 

                                            

5 Área estudada pela psicologia que aponta que a resposta de um indivíduo a dada situação é traçada 
por sua personalidade (definida em maior parte pela genética). Estudos apontam para padrões 
habituais de comportamento, pensamento e sentimento. 
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As abordagens do THS são diferenciadas conforme os objetivos e podem ser 

divididas em: Primária, onde os indivíduos estão expostos a fatores de risco mas ainda 

não apresentam problemas nas relações interpessoais; Secundárias, para indivíduos 

que já estão sob contingência de risco, como crianças agressivas que tem pais com 

problemas das práticas parentais; Terciária, que visam intervenção onde os 

problemas de habilidades sociais já estão instalados, sem pretensão de cura, como 

em pacientes autistas (MURTA, 2005). 

O campo teórico-prático do THS é constituído de várias abordagens conceituais 

da Psicologia, destacando-se as de orientação comportamental e sócio-cognitiva. O 

THS pode ser considerado um dos mais profícuos movimentos da psicologia das 

últimas décadas, concebido inicialmente como um método de intervenção para a 

promoção de habilidades sociais, alcançou maior aceitação que o treinamento 

assertivo, do qual ele foi contemporâneo (DEL PRETTE, DEL PRETTE, 2003). 

 

 

1.4.2 Inventário de Habilidades Sociais 

 

Existe uma escassez de instrumentos confiáveis que avaliem o desempenho 

social no Brasil, tendo em vista que a maioria destes instrumentos foram 

desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa, portanto não apresentam 

características psicométricas que os validem. Neste contexto pesquisadores 

desenvolveram instrumentos aplicáveis a nossa população, como o Inventário de 

Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette) de Almir Del Prette e Zilda A.P. Del Prette (LIMA, 

2006). 

A autora ainda complementa que a avaliação das habilidades sociais é de suma 

importância por sua relação com a saúde, qualidade de vida, realização profissional e 

satisfação pessoal. 

A avaliação culturalmente contextualizada e o estabelecimento de padrões 

normativos implicam em instrumentos adequados para a coleta de dados em larga 

escala. O instrumento que mais se ajusta a avaliações dessa natureza é o inventário 

de auto relato que pode aferir tanto a ocorrência e a dificuldade do respondente no 

desempenho de ações como à aspectos da dimensão cognitivo-afetiva desse 

desempenho (DEL PRETTE, DEL PRETTE, 2009). 
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 Notando que os desempenhos sociais dos adolescentes influenciam na sua 

conduta e que a literatura não apresentava levantamentos amplos sobre esta 

característica, Almir Del Prette e Zilda A.P. Del Prette corroboram que o fato se devia 

à escassez de instrumentos fidedignos. Para tal, dedicaram quatro anos de pesquisas 

que resultaram na produção do Inventário de Habilidades Sociais para Adolescentes 

(IHSA-Del Prette), que apresenta medidas confiáveis referentes aos padrões sociais 

dos adolescentes brasileiros (DEL PRETTE, DEL PRETTE, 2009). 

O Inventário de Habilidades Sociais (IHS) é um instrumento de auto relato para 

a avaliação das dimensões situacional6 e comportamental molar7 das habilidades 

sociais. Os itens do IHS foram elaborados a partir da análise da literatura sobre as 

situações e demandas abrangidas pelo conceito de habilidades sociais e de estudos 

prévios dos dois primeiros autores deste trabalho com estudantes universitários, de 

modo a contemplar uma variedade de interlocutores, contextos e demandas 

interpessoais (neste caso incluindo reações a comportamentos, positivos ou negativos 

do interlocutor, bem como emissões independentes do comportamento do 

interlocutor) (DEL PRETTE, DEL PRETTE, BARRETO, 1998). 

Por conter propriedades psicométricas adequadas a população brasileira, o IHS 

é o único capaz de produzir resultados confiáveis na avaliação das habilidades sociais 

em adolescentes, além de apresentar um material com linguagem acessível para os 

profissionais da área, sendo indicado a psicólogos8 (LIMA, 2006). 

Segundo Del Prette, Del Prette e Barreto (1998) o IHS compõe-se de duas 

partes, a primeira contém as instruções e uma lista dos 38 itens, cada um deles 

descrevendo uma relação interpessoal e uma possível reação àquela situação. Nas 

instruções, solicita-se que o respondente estime a frequência com que reage da forma 

sugerida em cada item, considerando o total de vezes em que se encontrou na 

situação descrita e anotando sua resposta em escala tipo Likert, com cinco pontos, 

variando de nunca ou raramente (zero a 20% das vezes) a sempre ou quase sempre 

(81 a 100% das vezes), parte dos itens é redigida de modo que uma frequência mais 

elevada na reação sugerida indica déficit na habilidade pertinente àquela situação, a 

                                            

6 Refere-se a situações cotidianas, em ambiente escolar, moradia e com os pares, avaliando as 
respostas as diferentes situações e seus contextos. 
7 Refere-se aos traços de personalidade/comportamentos instintivos que preconizaram à resposta à 
dada situação. 
8 O Inventário de Habilidades Sociais (IHS) é um instrumento exclusivo para psicólogos, aos quais cabe 
o discernimento e tabulação das respostas obtidas. 
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segunda parte contém um cabeçalho para a caracterização do respondente e um 

quadro para a anotação das respostas, precedido por instruções e pelo modelo da 

escala para estimativa da frequência das respostas. A versão inicial do IHS foi 

submetida à validação semântica, efetuando-se as modificações consideradas 

necessárias. 

Del Prette, Del Prette (2009, p. 278) afirmam que: 

 

O instrumento pode ser aplicado tanto coletiva quanto individualmente, e 
facilmente corrigido. Inicialmente, aplica-se o crivo de pontuação e inversão 
dos itens na folha de resposta, somando os valores e obtendo assim o escore 
total do teste, que em seguida é transformado em percentil por meio da tabela 
amostral por gênero. Em seguida, o valor de cada item é transferido para a 
ficha de apuração, o que permite que se faça uma comparação entre o 
respondente e o Grupo Amostral do mesmo sexo. Para obtenção dos escores 
fatoriais é preciso transformar o Resultado Bruto de cada item em Resultado 
T, que são somados e transformados em percentis do mesmo modo como foi 
feito com o escore total do teste. Para a interpretação, os valores percentis 
obtidos são comparados ao Grupo Amostral indicando se o repertório de 
habilidades sociais do sujeito é satisfatório ou deficitário.  

 

 

1.5 LUTAS, ARTES MARCIAIS E MODALIDADES ESPORTIVAS DE COMBATE 

 

As práticas das lutas apresentam valores que ajudam no desenvolvimento do 

cidadão, nas expressões corporais, nos movimentos, nas capacidades físicas 

envolvidas em sua prática e sua realização se encaixa dentro dos conteúdos da 

Educação Física escolar (FILHO et al., 2014). 

Obedecendo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) no que se refere à 

Educação Física escolar, inclui-se as lutas e suas práticas no seu conteúdo. A 

disciplina tem como um de seus objetivos fazer com que o aluno seja capaz de 

“conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como 

um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em 

relação à sua saúde e à saúde coletiva” (BRASIL,1997, p.10). 

A escola tem o papel de promover além da educação tradicional a saúde, o 

bem-estar físico, psicológico de seus alunos e contribuir para a formação de cidadãos 

com valores morais elevados e não apenas uma formação intelectual. As aulas de 

educação física através do ensinamento das lutas e artes marciais têm muito a 

contribuir para isso. Lançanova, (2007) ressalta que as lutas, como um ramo da 

educação física escolar, reúnem um conjunto de conhecimentos e oportunidades que 
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contribuem para o desenvolvimento integral do educando. Se considerado o seu 

potencial pedagógico, é um instrumento de enorme valor, nas mãos do educador, por 

sua ação corporal exclusiva, sua natureza histórica, e o rico acervo cultural que traz 

dos seus povos de origem. 

Para So e Betti (2009) o conteúdo de Lutas permite aos alunos refletir sobre a 

violência e os perigos que ela traz para si mesmo e para o outro. E também, por meio 

de estratégias pedagógicas, o professor pode os levar a questionar: “que violências 

sofro? Qual violência suporto? Que violência é socialmente permitida? ” 

É comum no meio social haver a confusão dos conceitos de lutas e artes 

marciais, onde na maioria das vezes são entendidas como práticas iguais. 

A luta tem base na oposição com um adversário, um combate direto que usa 

do ataque e da defesa para derrotar o oponente. Lançanova (2006), de maneira 

simples e direta define luta como qualquer situação onde haja combate. 

Trazendo um pouco a origem do conceito Souza; Oliveira e Ramos (2010 Apud 

Paiva, 2015, p.19) retratam que “nossos ancestrais eram obrigados a lutar inicialmente 

contra a hostilidade advinda do meio ambiente. Depois para caçar e conquistar 

mulheres (acasalamento), seguido por razões de disputas políticas e territoriais”. 

Hirata, Del Velcchio, (2006, Apud Paiva, 2015) complementa que nos 

primórdios, nas lutas entre tribos, os guerreiros compreenderam que, para derrotar o 

inimigo, era importante não só possuir boas armas, mas aprimorar a capacidade física 

e as habilidades de combate por meio de treinamento intensivo nos tempos de paz. 

Já arte marcial é baseada na cultura de um povo, é um estilo de vida que traz 

ao praticante uma harmonia de pensamento, prega o respeito ao próximo através da 

adaptação a uma filosofia de vida. 

Assim como é definido por Goulart e Campos (2009) as artes marciais, em geral 

englobam uma série de princípios e conceitos diretamente ligados à busca de um 

mundo mais harmonioso. Constitui um estilo de vida com uma filosofia que ajuda na 

descoberta de valores mais profundos, com vista ao desenvolvimento moral do ser 

humano. 

Tentar definir lutas e artes marciais engloba conceitos técnicos e objetivos, mas 

também conceitos pessoais, subjetivos, filosóficos e até espirituais. 

Para Correia, Queiroz e Pereira (2011) “Luta” é um termo que pode ser 

empregado de maneira geral a todo combate entre indivíduos treinados ou não. 
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Também definindo “lutas” Nunes (2013) descreve o termo como sendo 

polissêmico, tendo uma ampla utilização, por exemplo, quando nos referimos as lutas 

dos sem terras, luta de classe, luta dos trabalhadores, luta pelos direitos das crianças 

entre outros, neste contexto, a expressão “lutas” é genérica. 

Severino (2016) remonta da história das artes marciais chinesas e sua 

importância no desenvolvimento físico e mental para a promoção da saúde dizendo 

que a aproximadamente 1700 anos atrás, quando um médico chinês, enfatizou o 

exercício físico e mental como um meio de melhorar a saúde, onde os seres humanos 

deveriam exercitar-se imitando os movimentos dos animais, dando surgimento a Luta 

dos Cinco Animais, a primeira arte marcial sistematizada na China. 

Turelli (2008) esclarece que a procura pelas artes marciais se dá basicamente 

de duas formas, quando se necessita um controle e direcionamento da agressividade 

inata de alguém, ou quando necessitamos aprender sobre defesa pessoal. Esta porém 

é uma visão simplista atribuída ás lutas e artes marciais, pois segundo alguns mestres, 

as lutas e artes marciais servem a um propósito mais nobre, que seria o de revelar 

uma verdade que já existe dentro de nós, formando indivíduos que combatam não 

apenas corpo a corpo mas entre aparência e essência, ou seja, as artes marciais são 

um conjunto de ações que baseadas em técnicas corporais de combate adquiridas 

através do árduo e longo treinamento levam também ao caminho do guerreiro, que 

seriam as atitudes em que o combatente confronta não apenas os outros mas a si 

mesmo, procurando tornar-se uma pessoa melhor. 

Nos dias atuais, as artes marciais vêm adquirindo muitos adeptos devido as 

suas vantagens no desenvolvimento físico, como o desenvolvimento da coordenação 

motora, controle de peso, correção de postura, resistência, força, potencia, agilidade 

e flexibilidade, além do desenvolvimento afetivo social, como a concentração, 

autocontrole, disciplina, lealdade, respeito, ética e humildade. Assim podemos dizer 

que sua prática é recomendada a todos, homens e mulheres, adultos e crianças 

(SEVERINO, 2016). 

A sociedade mostra todos os dias que o respeito, disciplina e autocontrole, são 

necessidades que devem ser trabalhadas tanto em casa quanto na escola. Assim fica 

evidente a importância da implantação das artes marciais para os alunos, visto todos 

os seus benefícios físicos e morais. Para Scarpato (2007 apud Moura 2014, p.12) “o 

bem-estar físico pode ser adquirido através da prática de lutas, onde o aprendizado 
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de movimentos básicos do ser humano pode ser aprendido e aperfeiçoado, e são eles: 

socar, chutar, rolar, cair, esquivar, agarrar e projetar”. 

 

 

1.5.1 Kung Fu 

 

O Wushu, também conhecida como Kung-Fu, assim como a China tem uma 

história de milhares de anos. Ela nasceu da necessidade do ser humano de se 

defender dos ataques de predadores e de outros seres humanos. Devido à extensa 

história de guerras entre diferentes reinos que hoje constituem a China e seus países 

vizinhos, as artes militares ou marciais sempre desempenharam um papel importante 

na civilização chinesa. Na tradição chinesa, um guerreiro preocupa-se primeiro em 

defender-se, e tem como principal objetivo instaurar a “grande paz“ (taiping), para isso, 

através da história, diferentes guerreiros desenvolveram diferentes sistemas ou estilos 

de autodefesa, cada sistema com particularidades próprias de ideias e de movimentos 

(PINTO NETO, MAGINI, SABA, 2006). 

Segundo Andrade (2016), o termo Kung Fu não significa “arte marcial” ou 

sequer é o nome de alguma luta, este termo foi trazido à tona pelos seriados norte-

americanos de artes marciais e principalmente por Bruce Lee, que quer dizer “trabalho 

árduo”, “maestria” ou “grande feito” e referia-se a qualquer pessoa que houvesse 

obtido excelência em um conhecimento graças ao seu esforço e tempo dedicado, 

como música, pintura, dança, caligrafia, poesia, e arte marcial propriamente dita. 

Como os mestres de artes marciais eram pessoas mais cultas e detentoras de maiores 

conhecimentos gerais, muitos se tornaram heróis populares e eram reconhecidos 

como mestres de Kung Fu. 

Segundo Pinto Neto, Magini e Saba (2006), muitos estilos diferentes de artes 

marciais surgiram na China no decorrer dos últimos 1500 anos e vários deles são 

praticados ainda hoje, a maioria deles evoluiu a partir das escolas fundadoras, sendo 

duas principais, ligadas a dois famosos centros religiosos da China, o Templo Shaolin 

(centro budista) e o monte Wudang (centro taoísta). 

O termo “Kung Fu” foi desenvolvido na Escola Taoísta e teria chegado ao 

ocidente através de padres jesuítas que estavam na China. Apesar de eficaz para 

designar as práticas marciais, seu significado transcende o físico e se liga ao 

espiritual, pois tem em seu cerne a busca pela excelência, se designa ao tempo e 
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energia dedicada à determinada atividade (FERREIRA, MARCHI JUNIOR, 

CAPRARO, 2014). 

Os mesmos autores ainda afirmam que o ideograma “Kung” seria traduzido 

como sendo algo realizado dentro de certo campo ou área de atividade, já o ideograma 

“Fu” significaria homem maduro ou marido, podendo ser traduzido por um alto grau 

de perfeição (maturidade) alcançado em qualquer área, ou seja, de forma simplista 

uma pessoa que se torna um expoente dentro de sua área de atuação seja ela qual 

for, após inúmeros esforços para a construção de tal reputação ou resultado, pode ser 

visto como alguém que possui ou exerce “Kung Fu”. 

Em 1949, com a Revolução Cultural e estabelecimento da República Popular 

da China, houve interesse em definir uma modalidade para predominar no âmbito 

esportivo, para tanto, especialistas em educação física e artes marciais selecionaram 

elementos da tradição marcial de diferentes estilos de Kung Fu e sistematizaram um 

modelo de apresentação de técnicas marciais e de combate competitivos, 

denominaram-no Wushu, que é o termo que significa arte marcial.  Este Wushu vem 

acompanhado do termo “moderno” ou “competitivo”, e enfatiza, nas demonstrações 

de técnicas (Tao Lu), movimentos acrobáticos a fim de impressionar o público e 

assimilar-se a ginástica de solo olímpica ocidental, ou na luta (Sanda – conhecido no 

ocidente como Boxe Chinês), utiliza-se de critérios de pontuação e penalidades e 

equipamentos, adequando-se aos moldes dos esportes de combate ocidentais 

(ANDRADE, 2016). 

O mesmo autor complementa que as artes marciais chinesas podem ser 

divididas em duas correntes imbuídas de influências religiosas em suas práticas, 

sobretudo do Taoísmo e do Budismo. O Nei jia (escola interna) são as escolas que 

adotaram a suavidade, a flexibilidade e foco mental como princípios norteadores de 

suas técnicas, tendo influência do Taoísmo, há também a corrente das escolas 

externas (wai jia) que são as artes marciais que mais enfatizam o treinamento físico e 

que foram adaptadas para o aspecto esportivo, algumas destas artes marciais são os 

diversos estilos do Kung Fu que se ramificaram tendo um ponto de origem comum, o 

mosteiro de Shaolin (ANDRADE, 2016). 

Tradicionalmente conhecido na China por “Wushu”, as artes marciais chinesas 

se popularizaram no Ocidente sob a denominação de “Kung Fu”, tendo sido iniciada 

sua transmissão no Brasil em fins da década de 50, com o trabalho de mestre Wong 

Sun Kueng (Moy Gin Ying), neste período da história chinesa, chegaram ao Brasil 
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imigrantes oriundos principalmente de Hong Kong e Taiwan, e que percebendo a 

oportunidade e o interesse, começam a transmitir o “Kung Fu” em nosso país, 

resultando em uma prática já bastante disseminada nos dias atuais (FERREIRA, 

MARCHI JUNIOR, CAPRARO, 2014). 

O Kung Fu, nome pelo qual é reconhecido o conjunto dos variados sistemas, 

escolas e famílias de artes marciais de origem chinesa, adquiriu grande repercussão 

a partir das décadas de 1960 no Brasil devido, em grande medida, tanto à apropriação 

promovida pela indústria cultural por meio de revistas em quadrinhos, séries de 

televisão e filmes de cinema, como pelo fluxo migratório de chineses para o país, que 

contou com a chegada de mestres de artes marciais (TRALCI FILHO, 2016). 

Analisar a história do Kung Fu requer certa dose de cautela e desprendimento, 

afinal se trata de uma prática marcial antiquíssima, relacionada com a própria cultura 

milenar chinesa, pautado na sua forma peculiar de se transmitir e perpetuar, sendo 

que durante longo do tempo a forma tradicional de transmissão histórica (bem como 

técnica e de valores) esteve baseada em uma forma direta e de poucas fontes 

documentais, tratava-se basicamente da transmissão feita diretamente do mestre para 

o discípulo, de forma oral e muitas vezes carregada de simbolismos, permanecendo 

está no seio da própria família marcial por longos anos (FERREIRA, MARCHI 

JUNIOR, CAPRARO, 2014). 

A arte marcial chinesa comumente conhecida como Kung Fu, em verdade, 

significa maestria, e a aplicação direta dessa arte em combates é denominada Wushu: 

a arte mestra de guerrear. Sendo que de uma forma geral, tudo pode ser associado 

ao Kung Fu com tanto que haja competência no desempenho, logo, o Wushu, é 

adquirido por meio de esforço e competência na luta corporal. Durante a dinastia Han, 

o médico Hua Tuo (145-208 d.C.) foi o primeiro a sugerir uma sequência de exercícios 

para melhorar saúde, enfatizando a flexibilidade do corpo e estimulando o apetite, tais 

exercícios foram criados através da análise de movimentos de animais como tigre, 

cervo, urso, macaco e garça, posteriormente, na dinastia Jin (265-420), o Wushu 

recebeu influências do Budismo e do Taoísmo tomando a forma que é hoje conhecida 

(MIRANDA et.al., 2016). 
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1.5.2 Kung Fu e Habilidades Sociais 

 

As artes marciais chinesas são uma herança cultural de um povo de história 

milenar e que em suas experiências humanas e sociais encontraram nas práticas 

corporais uma maneira de expressar religiosidade, filosofia, arte, marcialidade e 

esporte praticamente simultaneamente (ANDRADE, 2016). 

No entanto, dentro do cenário marcial, a representação é mais ampla, ou seja, 

quando “Kung” e “Fu” se juntam apontam para uma pessoa que possui princípios 

morais elevados combinados com a habilidade marcial (DIMARE, VECCHIO, XAVIER, 

2016). 

O esporte oferece um importante contexto para o desenvolvimento psicossocial 

e moral dos jovens, pois pode servir como meio para a aprendizagem da cooperação, 

a busca de soluções de conflitos de ordem moral, o desenvolvimento do autocontrole, 

a melhora do autoconceito e ser ainda um espaço para demonstração de virtudes 

como imparcialidade, persistência, lealdade e trabalho em equipe (ANDAKI JUNIOR, 

2012). 

A Educação Física brasileira há bem pouco tempo tinha em seus pressupostos 

temáticos apenas a preparação física visando o fortalecimento da nação para o 

trabalho e a guerra bem como a preparação de indivíduos que pudessem representar 

o país em competições internacionais (BRASIL, 1998). Sendo assim após o início de 

uma crise de sobre os objetivos da Educação Física, mudanças aconteceram 

contribuindo assim para uma nova percepção do seu real significado (DARIDO, 2003; 

DEBIEN, CANTANHEDE, 2010).  

Segundo Souza (2003), a atividade física pode influenciar também a saúde de 

crianças e adolescentes de forma bastante positiva, reduzindo o índice de morbidade 

durante a juventude e o risco para doenças crônico-degenerativas incluindo benefícios 

psicológicos no tratamento da ansiedade, depressão, distúrbios de humor, percepção 

de estresse, autoestima e função intelectual, além de ganhos motores. 

No ensino da arte marcial podemos dividir três qualidades, a condição física, 

obtida pela prática do esporte que exige esforços atenuantes, de forma ordenada e 

metódica para proporcionar um corpo forte e saudável. Outra qualidade seria o espirito 

de luta, que significa que pela prática das técnicas e pela incorporação dos princípios 

filosóficos durante os treinamentos, o indivíduo se torna mentalmente condicionado a 

proteger seu próprio corpo em circunstâncias difíceis. Por último, a atitude moral 
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autentica é concebida através do rigor do treinamento, que introduz a humildade 

social, a perseverança, a tolerância, a cooperação, a generosidade, o respeito, a 

coragem, a compostura e a cortesia. As experiências obtidas durante o treinamento, 

por tentativas e erro e pela aplicação das regras de luta, impõem mudanças de 

atitudes, elevando o poder mental da imaginação, redobrando a atenção e a 

observação e firmando a determinação (SANTOS, 2009). 

Jacomin et al (2013), em sua revisão sistemática sobre os diversos estudos de 

arte marcial e lutas no Brasil, afirma que essas podem assumir, além de práticas 

esportivas, outras funções na sociedade, pois tem aplicabilidade não somente em um 

ambiente esportivo e sim também em um ambiente escolar e na promoção de saúde. 

O estudo enfatiza que, apesar dos diversos ambientes em que as artes marciais 

possam estar inseridas de fato existirem, há uma carência de trabalhos acadêmicos e 

científicos sobre o assunto, há também uma predominância dos estudos sobre artes 

marciais envolvendo a capoeira, arte marcial considerada genuinamente brasileira, 

mas que perde espaço num âmbito científico para o Judô, Karate, entre outras artes 

marciais estrangeiras, e por fim há uma carência no estudo envolvendo mulheres e 

idosos. 

De acordo com Silva Filho (2014), as lutas em geral promovem virtudes como 

confiança, autoestima e autocontrole, podendo ser úteis e instrumentalizadas em 

diferentes situações de atenção psicossocial, apontando que as artes marciais 

desenvolvem uma qualidade de convívio social e de bem-estar que permite o respeito 

e a consideração nas relações pessoais, confirmando assim o interesse pela 

educação e formação das pessoas nos esportes de combate e artes marciais. 

Importante salientar a diferença entre briga e luta, como aponta Melo e Barreira 

(2015), sendo a briga com ataque físico acontece como um processo de coisificação 

do outro, ocorrendo a prevalência motivacional da hostilidade e da força violenta. A 

luta faz-se como um combate com disposição mútua, procurando limitar os 

movimentos do adversário, utilizando recursos corporais que não são essencialmente 

hostis. Quanto à brincadeira de combate, ocorre um aspecto motivacional lúdico, onde 

os movimentos não obedecem a um sentido de disputa determinada, mas à graça e à 

diversão. 

O Kung Fu é uma das modalidades esportivas mais difundidas no mundo, 

coloca em funcionamento todos os segmentos do corpo, proporciona ganho de força, 

flexibilidade e equilíbrio, além de gerar incrementos nos aspectos neurológicos e 
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psicossociais, além de a modalidade ser bastante procurada pela população, estudos 

demonstraram que sua prática pode ser benéfica entre crianças e adolescentes 

(DIMARE, VECCHIO, XAVIER, 2016). 

Ferreira, Souza e Marchi Junior (2017, p. 20) afirmam ainda que: 

 

“É importante ser mencionado que além de seu componente altamente 
marcial e militar, Shaolin ficou também conhecido pelos benefícios à saúde 
para aqueles que faziam uso desta prática, uma dessas possibilidades vem 
a ser consubstanciada nos próprios usos terapêuticos conferidos ao Kung Fu, 
sendo que a ginástica chinesa teve papel reconhecido na gênese das artes 
marciais na China, sendo apontada como uma possível antecessora desta 
última, tais exercícios (denominados de Daoyin e que consistiam 
basicamente em girar e puxar) já eram recomendados pelos médicos 
chineses como sendo um importante instrumento para cura e prevenção de 
doenças, caracterizando a importância dada a pontos de acupuntura no 
combate de mãos livres pode ser tratada como um indício da integração entre 
medicina tradicional chinesa e as artes marciais de maneira mais ampla.” 

 

O Kung Fu é uma forma de combate de origem oriental, sistematizada pela 

cultura nipônica, com características particulares que visam à preparação do indivíduo 

de maneira completa (CANTANHEDE, NASCIMENTO, REZENDE, 2010). Dentro dos 

princípios éticos, fica definido na aprendizagem do kung fu os valores favoráveis ao 

processo educativo das crianças como sendo: justiça, ética, respeito a adversário, 

honestidade, moral, disciplina, companheirismo, sem esquecer da integração com a 

família da criança. Os princípios acima citados devem ser trabalhados na infância, 

sobretudo na primeira infância, fase qual há a possibilidade de imprimir nas mentes 

jovens valores para a vida (SILVA FILHO, 2014). 

Segundo Miranda et.al (2016), além da habilidade em combate e ganho de 

saúde o Wushu trabalha o desenvolvimento pessoal advindo da disciplina, 

persistência e respeito aos limites da estrutura do corpo e da mente, ajudando no 

equilíbrio psíquico e auxiliando a pessoa a vencer novos obstáculos e desafios, 

podendo ser praticado por adultos, idosos e crianças de ambos os sexos dependendo 

do estilo, mas ´e efetivamente universal na maior parte deles. Combina a ginástica 

completa de todo o corpo com treinamento de resistências e sequencia de 

movimentos rigorosos. 

Reconhece-se que a arte marcial contribui para o aprimoramento psicossocial 

de seus praticantes, inclusive com desenvolvimento de traços positivos de conduta, 

como respeito, sinceridade, coragem e autocontrole, desenvolvendo assim a 

qualidade de vida, que muitas vezes incorpora domínios psicossociais, como pesquisa 
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recente que estudou praticantes alemães de diversas artes marciais orientais, e se 

constataram valores superiores a não praticantes em diversos domínios, 

possivelmente por envolver mais do que condicionamento físico, com inclusão de 

aspectos sociais e espirituais (DIMARE, VECCHIO, XAVIER, 2016). 

Há uma reflexão sobre o treinamento com crianças, muito comum nas artes 

marciais, principalmente nas de modalidade olímpica, pois somente um profissional 

adequado saberia que um treino para crianças possui características diferentes de um 

treino voltado para o público adulto, fazendo-se necessário para que as categorias 

infantis não sejam treinadas como adultos em miniatura, porém ressalta que os 

professores de artes marciais conseguem oferecer muito mais além da prática 

corporal, pois em seu conteúdo estão inseridos modelos que possuem aspectos 

formativos do caráter dos praticantes e conhecimentos da filosofia pela qual a arte 

marcial em questão foi embasada (ANDRADE, 2016). 

Gonçalves e da Silva (2013) enfatizaram a produção do saber no campo 

discursivo da Educação Física brasileira no que diz respeito às artes marciais. Em sua 

análise afirmam que as artes marciais e/ou lutas encontram-se nas mais diversas 

esferas da sociedade, pois elas seriam meios para atingir diversos objetivos, tais 

como: aumento da aptidão física, defesa pessoal, prática esportiva e também como 

oportunidade de se aprender uma cultura diferenciada e ganham espaço nas diversas 

academias, clubes e escolas pelo país. 

 

 



2 METODOLOGIA 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Por se tratar de uma pesquisa que procurou respostas, coletando os dados 

referente às características de habilidades sociais dos menores infratores, para 

análise e interpretação, avaliando as causas e efeitos da implantação de um programa 

de Kung Fu, caracteriza-se como de campo, pré-experimental e aplicada objetivando 

gerar conhecimentos sobre as consequências comportamentais e sociais, dirigindo-

se a solução dos problemas que envolvem esta população (SOUZA, ILKIU, 2016). 

A presente pesquisa analisou e comparou as variações nas habilidades sociais, 

comportamentos e relações em menores cumprindo medidas socioeducativas em 

duas fases distintas de tempo, caracterizando assim como longitudinal e comparativa, 

de cunho qualiquantitativo, pois utilizou como instrumentos de pesquisa técnica de 

observação com base em análise indutiva, contato pessoal e pesquisa natural, além 

de um instrumento que classificou os resultados em números e escalas (GIL, 2008).  

 

2.2 PARTICIPANTES 

 

A população investigada foi compreendida pelos menores infratores que 

cumprem medidas socioeducativas no município de União da Vitória, Pr. 

A escolha do grupo foi do tipo não probabilística e intencional composta por 

20 menores infratores, de ambos os gêneros, com faixa etária entre 13 e 18 anos 

cumprindo medidas socioeducativas, convidados a participar do projeto social Do 

Kung Fu para Vida, realizado entre a Academia Corpo em Ação juntamente com a 

Vara da infância e juventude da Justiça Estadual do Paraná em União da Vitória. O 

motivo por optar por uma seleção não probabilística se deve ao fato de não haver uma 

padronização nos projetos incluídos em medidas socioeducativas, exigindo assim que 

o pesquisador optasse intencionalmente pelos participantes do projeto Do Kung Fu 

para Vida, pelo fácil contato e por se enquadrar nas exigências do estudo. 

O critério para formação do grupo foi a indicação dos menores pelos projetos 

oferecidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS - 

Unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e 

pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados), local 
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onde são cumpridas as medidas socioeducativas. Os jovens optaram por realizar uma 

das oficinas (projetos) oferecidos, sendo que o grupo do estudo é composta por todos 

os menores infratores que participaram do projeto de Kung Fu.  

Foram excluídos da pesquisa todos os jovens que não optaram por realizar o 

projeto de Kung Fu, assim como os menores que realizaram outras atividades 

oferecidas pelo CREAS simultaneamente ao projeto de Kung Fu. 

 

2.3 PLANEJAMENTO DO ESTUDO 

 

 Inicialmente houve uma reunião com o juiz da Vara da Infância e Juventude de 

União da Vitória para implantação do programa de Kung Fu como medida 

socioeducativa. Após este momento os menores infratores que frequentam o CREAS 

foram convidados e encaminhados à academia para início do projeto. 

A aplicação dos questionários aconteceu antes do início do projeto, e após 20 

semanas de projeto, com base no estudo de intervenção em Habilidades Sociais 

conduzido por Vila, Silveira e Gongora (2003) 20 semanas, onde resultados indicaram 

diferenças significativas entre os escores pré e pós intervenção para a maioria dos 

participantes. 

 Por se tratar de uma intervenção em âmbito secundário do treinamento de 

habilidades sociais (intervenções em prevenção secundária são voltadas para grupos 

ou pessoas já sob efeito de fatores de risco para problemas interpessoais), o estudo 

longitudinal teve 5 meses de duração, sendo que no início do mês de julho de 2018 

aconteceu a coleta inicial, e no final do mês de novembro de 2018 a coleta final, ambas 

conduzidas pela psicóloga, que forneceu os dados das respostas já tabulados de 

acordo com o IHS. 

 

2.4 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

 

 O primeiro procedimento utilizado referiu-se à caracterização da amostra 

através do levantamento socioeconômico realizado pelo CREAS.  

O segundo momento da pesquisa se deu pela aplicação no inventário de 

habilidades sociais antes da intervenção do programa de Kung Fu, realizado no mês 

de julho. 
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Na sequência, iniciou-se o programa de Kung Fu, que aconteceu durantes os 

meses de julho e novembro de 2018, com duas sessões semanais com duração de 

sessenta minutos cada, totalizando 40 sessões ao final do estudo. No decorrer do 

projeto foi realizado o diário de campo, onde o pesquisador observou atitudes, 

comportamentos e relações dos indivíduos através de contato pessoal, análise 

pessoal, pesquisa natural e dados qualitativos. 

 Ao término do período proposto pelo estudo, realizou-se a segunda coleta das 

habilidades sociais através do inventário, comparando assim os resultados obtidos. 

 

2.5 INSTRUMENTOS APLICAÇÕES 

 

2.5.1 Avaliação socioeconômica, infracional e familiar 

 

 Este momento inicial compreende a dimensão documental da pesquisa, uma 

vez que conforme o ato infracional e julgamento o jovem conduzido a cumprir medida 

socioeducativa no Centro de Referência Especializado de Assistência Social passa 

por um processo de cadastramento. O levantamento socioeconômico, ato infracional 

e estrutura familiar, bem como o perfil de cada um e a caracterização da amostra 

foram levantados de acordo com o cadastro individual dos participantes da amostra. 

 

2.5.2 Avaliação das Habilidades Sociais 

 

 Este momento compreende a dimensão quantitativa da pesquisa, no qual foi 

aplicado, em duas etapas, o Inventário de Habilidades Sociais - IHS-Del-Prette (2009), 

que se refere a um instrumento de auto relato para aferir o repertório de habilidades 

sociais usualmente requeridas em uma amostra de situações interpessoais cotidianas. 

O instrumento é de aplicação exclusiva do profissional de psicologia, sendo assim o 

presente estudo contou com o auxílio da psicóloga Marcelle Andrea Leite Pereira 

Rossa CRP: 08/16922, responsável da Vara da Infância e Juventude de União da 

Vitória, Paraná. 

O teste consiste em 38 itens que descrevem situações do cotidiano e qual 

reação a elas numa escala do tipo Likert, de 5 pontos que variam de nunca ou 

raramente, a sempre ou quase sempre. O instrumento contém um caderno de 

aplicação, folha de respostas e um manual que apresenta tabelas de dados 
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normativos para correção e interpretação. Há o crivo de pontuação, inversão dos itens 

e uma Folha de Apuração para cada sexo. O manual contém tabelas de dados 

normativos para transformação dos escores totais e fatoriais em percentis por gênero. 

  O teste descreve situações sociais em vários contextos (trabalho, lazer, família) 

com diferentes tipos de interlocutores (colegas, familiares, superiores) e com 

demandas para uma diversidade de habilidades (falar em público, expressar 

sentimento, pedir mudança de comportamento). 

  É composto por 38 ações ou sentimentos diante de uma situação dada, 

apresentando uma estrutura de cinco fatores que reúnem habilidades sociais de:  

1) enfrentamento / autoafirmação com risco; 

2) autoafirmação na expressão de afeto positivo;  

3) conversação e desenvoltura social;  

4) auto exposição a desconhecidos ou a situações novas;  

5) autocontrole da agressividade em situações aversivas. 

  De fácil e rápida aplicação e tabulação, o instrumento permite uma identificação 

inicial das classes e subclasses de habilidades sociais que se caracterizam como 

recursos disponíveis ou como deficitários no repertório do respondente, possibilitando 

o planejamento e acompanhamento de estudos de programas de intervenção.  Aplica-

se ao contexto da educação, para diagnóstico na área clínica, na seleção de pessoal 

e no treinamento profissional. 

A aplicação do IHS aconteceu em uma sala de reuniões da Academia Corpo 

em Ação, em grupos de 5, no início e ao final da pesquisa, objetivando um 

levantamento preliminar e outro ao final do processo, que permitissem uma 

comparação que apontasse, por sua vez, alterações quanto ao desenvolvimento das 

habilidades sociais dos participantes. Nas duas situações a aplicadora expôs os 

objetivos da pesquisa, leu e explicou as instruções, enfatizando a ausência de 

respostas corretas ou incorretas e garantindo o anonimato. Durante a aplicação, 

supervisionou os respondentes, procurando verificar se as instruções foram 

entendidas e se todos os itens foram sendo respondidos. 

 

2.5.3 O programa de kung fu 

 

Este é o momento propriamente operativo da pesquisa, imediatamente ligado 

ao objetivo geral do estudo, introduzido como atividade capaz de produzir alterações 
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significativas em termos do desenvolvimento das habilidades sociais dos 

participantes, passíveis de serem avaliadas pelo IHS. 

As aulas tiveram duração de sessenta minutos com frequência de duas vezes 

na semana, sendo nos dias terça-feira e quinta-feira. Estas tiveram caráter teórico 

prático, onde a parte teórica contou com aulas expositivas e apostilas com conteúdo 

histórico do kung fu, nome de golpes e questões sociais das artes marciais, abordando 

temas como violência, agressividade, ações sociais, controle corporal, consequências 

das ações e exemplos de praticantes em que a prática das artes marciais influenciou 

na formação da vida pessoal e profissional. O conteúdo prático tratou da realização 

de exercícios de condicionamento físico, execução de golpes em sombra (no ar) para 

aperfeiçoamento da técnica e controle corporal, execução de golpes de mão (socos) 

em manopla, golpes com o pé nos aparadores (escudo e raquete) e técnicas de 

projeções (quedas) realizados no tatame. Importante destacar que as execuções das 

técnicas em alvo acontecem em duplas que foram administradas pelo professor de 

maneira que houvesse rotatividade das duplas, para proporcionar um contato com 

todo o grupo. Tais técnicas levam ao conhecimento das funções corporais, 

desenvolvimento físico e cognitivo, controle do corpo e respeito ao próximo.  

O cronograma das atividades realizadas, bem como suas fases, sua descrição 

e objetivos, são apresentados no quadro a seguir: 

Quadro 1 – Cronograma de desenvolvimento do Kung Fu 

Mês Atividade Descrição Objetivo 

 

 

 

1ª Fase 

Julho 

Apresentação do Kung 

Fu, contexto histórico, 

regras e princípios. 

Conduta no local de 

treinamento e introdução 

as técnicas básicas. 

- Apostila de Kung 

Fu; 

- Trabalho teórico; 

- Saudação na área 

de treinamento; 

- Pedir permissão 

para entrar e sair do 

tatame, tomar água. 

- Socos, chutes. 

Gerar interesse e 

prazer na prática da 

arte marcial, 

incluindo os valores 

da disciplina e 

respeito.  

 

2ª Fase 

Agosto 

 - Trabalho em 

manoplas (aparador 

de soco) e 

Auto controle, 

respeito ao próximo, 

controle corporal e 
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Aulas práticas em grupo, 

com técnicas com 

contato corporal. 

aparadores de 

chutes em duplas. 

conhecimento das 

partes do corpo. 

 

 

3ª Fase 

Setembro 

Aulas expositivas com as 

regras do Kung Fu, 

grandes mestre da arte 

marcial, com ênfase na 

conduta pessoal e 

profissional dos mesmos. 

- Apresentação de 

imagens, filmes e 

slides sobre origem, 

método de vida, e 

conduta de 

praticantes de artes 

marciais. 

Exemplos sociais de 

sucesso na arte 

marcial, sendo 

espelho de conduta 

e controle da 

agressividade. 

 

 

4ª Fase 

Outubro 

 

Técnicas de nível 

intermediário com 

contato corporal e 

combate. 

- Técnicas de 

quedas, projeções; 

- Iniciação ao 

combate corpo a 

corpo sob as regras 

do Kung Fu. 

Cooperação, 

respeito, controle de 

conduta, auto 

controle, auto 

conceito e disciplina. 

 

5ª Fase 

Novembro 

Apresentação de técnica 

diante dos colegas de 

maneira avaliativa. 

- Exame de faixa e 

prova teórica oral. 

Gerar desenvoltura 

social e auto 

exposição a 

situações novas.  

Fonte: O autor, 2018. 

O projeto aconteceu nas dependências da academia Corpo em Ação, situada 

na Rua Benjamin Constant, 879, na cidade de União da Vitória, Paraná. A academia 

conta com um espaço de 450m², com banheiros, agua tratada, e os equipamentos de 

Kung Fu necessários, tatame, manoplas para soco, aparadores de chute, aparadores 

raquete, luvas, protetores de canela e pé, protetores de tórax e protetores de cabeça. 

 

2.5.4 A observação participante 

 

 Este momento compreende a dimensão qualitativa da pesquisa, que acontece 

paralelamente à aplicação do programa de Kung Fu. 

 Devido ao tamanho da população envolvida e à natureza comportamental e 

social dos fenômenos estudados, de difícil objetivação e avaliação, optou-se pela 
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adoção de um instrumento mais qualitativo de aferição de resultados não totalmente 

mensuráveis ou alcançáveis pelo IHS. 

 A observação refere-se a uma estratégia básica e fundamental de pesquisa, 

tendo em conta que o próprio método experimental tradicionalmente se utiliza dela. 

Existem diferentes modalidades de observação, variando conforme seu nível de 

estruturação, envolvendo maior ou menor participação do pesquisador, possibilitando 

diferentes arranjos conforme objeto e estudo. No caso em questão optou-se por uma 

postura participante, uma vez que o pesquisador ocupa também o lugar de instrutor 

do programa de Kung Fu, em contato direto com o grupo e os sujeitos envolvidos, e 

ainda, por um baixo nível de estruturação da observação, definindo focos de atenção 

em termos de comportamentos individuais, atitudes sociais e relações grupais e 

interpessoais ao longo do desenvolvimento do programa durante seus 5 meses de 

duração, em seus 40 encontros efetivados.  

Em termos de registro de informações nesse período adotou-se uma técnica 

de “diário de campo”, anotando atitudes e comportamentos, com foco individual e 

grupal, assim como a relação social entre os participantes da pesquisa e destes com 

o instrutor/pesquisador. O diário foi transcrito pelo próprio pesquisador imediatamente 

após o término de cada sessão do programa de Kung fu.  

  

2.6 ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 

As respostas obtidas em cada uma das 38 questões do IHS foram quantificadas 

de acordo com os níveis de frequência com que o indivíduo relatou apresentar a 

reação sugerida em cada item.  O instrumento possui um caderno de interpretação e 

tratamento dos dados, sendo que o resultado é apresentado em escalas em percentis, 

classificando em: Abaixo da média (1% a 25%); Média (30% a 70%); e Acima da Média 

(75% a 100%), separados por domínios e classificação geral. Como o instrumento 

utilizado é de uso exclusivo de psicólogos, as análises das respostas foram tabuladas 

pela psicóloga da Vara da Infância e Juventude de União da Vitória, Paraná. 

Os dados obtidos em cada um dos cinco segmentos do instrumento 

(enfrentamento/autoafirmação com risco; autoafirmação na expressão de 

afeto positivo; conversação e desenvoltura social; auto exposição a desconhecidos ou 

a situações novas; autocontrole da agressividade em situações aversivas) foram 

testados quanto a normalidade com o teste Shapiro-Wilk, tabulados e analisados 
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quanto a frequência e significância através do Test t de Student para uma amostra e 

dados pareados, utilizando o Software BioEstat 5.3, adotando como significante 

p<0,05. 

As informações obtidas junto ao cadastro do CREAS na etapa documental 

foram cruzadas com os dados quantitativos provenientes da aplicação do IHS em seus 

dois momentos e posteriormente confrontados com as observações registradas no 

diário de campo, possibilitando uma triangulação entre estas diferentes fontes, que 

reuniu elementos para a compilação, análise e discussão de resultados apresentada 

na sequência. 

 

2.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Aos indivíduos que aceitaram participar deste estudo foi dada uma explicação 

verbal sobre os objetivos da pesquisa, bem como um esclarecimento sobre todos os 

procedimentos realizados, dando-lhes total liberdade e resguardando o sigilo das suas 

respostas, das suas identidades, assim como a privacidade do seu anonimato. Foi 

entregue também um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos pais ou 

responsáveis, informado em duas vias, o qual foi assinado tanto pelo pesquisador 

quanto pelos colaboradores, firmando assim o vínculo ético necessário para a 

realização desta pesquisa. Ao estabelecimento que regula os projetos de medidas 

socioeducativas em União da Vitória, PR (CREAS) foi encaminhado o termo de 

autorização, permitindo a coleta de dados. O projeto de pesquisa foi encaminhado ao 

Comitê de ética em pesquisa em seres humanos da Universidade do Alto Vale do Rio 

de Peixe – UNIARP – em Caçador, SC. 

 À assistente de pesquisa, psicóloga da Vara da Infância e Juventude de União 

da Vitória, foi destinado um termo de autorização e participação na pesquisa, 

permitindo a utilização dos dados fornecidos pelo instrumento, assim como exposição 

do nome e número de identidade profissional. 

 



3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 Os dados referentes à caracterização socioeconômica da amostra se deram a 

partir do levantamento dos documentos cadastrais dos adolescentes no Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social, que é composto por documentos 

pessoais e criminais, seguido de uma entrevista realizada pela assistente social em 

conjunto com a psicóloga e com a família na residência dos mesmos. A análise do 

perfil dos menores infratores será composta pela apresentação de dados referentes 

ao sexo, idade, grau de escolaridade, estrutura familiar, condições de moradia e renda 

familiar, expostos na tabela 1. 

 Os dados levantados apontam que a maioria dos jovens cumprindo medidas 

socioeducativas no município de União da Vitória, são do sexo masculino, com idade 

entre 17 e 18 anos. Estes dados corroboram com o levantamento nacional realizado 

pelo SINASE (2018). 

 Quanto ao grau de escolaridade, todos os jovens frequentam a escola, sendo 

que 85% se encontram no ensino fundamental e apenas 15% no ensino médio, o que 

aponta uma disparidade entre a idade cronológica e o ano de ensino cursado, 

denunciando uma média de reprovação de 2,87 ± 1,72 (média ± desvio padrão) anos. 

 No que se refere à estrutura familiar a amostra estudada é composta em média 

por 5,12 ± 2,23 (média ± desvio padrão) pessoas, sendo que a maior parte mora com 

a família biológica, mas há também casos em famílias adotivas e um caso isolado de 

um sujeito que mora sozinho e relata esta opção por ter sofrido maus tratos da 

madrasta. Dos integrantes que moram com a família biológica, 90% não possuem a 

figura paterna em sua residência. Referente às condições de moradia, 5% tem suas 

residências no centro da cidade e os outros 95% moram na periferia, sendo que 

destes, 25% não apresentam condições mínimas de moradia (saneamento 

básico/banheiro).  

 Em relação às características econômicas, metade dos adolescentes 

estudados tem uma renda familiar de até R$ 500, outros 45% tem renda de até um 

salário mínimo, e apenas um tem renda de até dois salários mínimos. 
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Tabela 1 – Caracterização dos Menores Infratores 

  n % 

Sexo    

 Masculino 18 90 

 Feminino 2 10 

Idade    

 13-14 2 10 

 15-16 5 25 

 17-18 13 65 

Escolaridade    

 Fundamental 17 85 

 Médio 3 15 

Estrutura Familiar    

 Família Biológica 15 75 

 Família Adotiva 4 20 

 Moram Sozinho 1 5 

Renda Familiar    

 Até R$ 500 10 50 

 De R$ 501 até R$ 954 9 45 

 De R$ 955 até R$ 1908 1 5 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 

 Diversos estudos têm sido realizados com o intuito de caracterizar o perfil dos 

menores infratores, Monte (2011); Morelli (1999); Menin (2003); Lenon e Menezes 

Filho (2002); e embora a literatura conclua que não há uma regra, os fatores 

apontados acima são estruturantes do contexto social, e levam à reflexão sobre 

condições de vida apresentadas por esta população. 

Monte (2011) em seu estudo afirma que o perfil do adolescente autor de ato 

infracional confunde-se com o de grupos ditos socialmente vulneráveis, 

marginalizados em relação a políticas públicas e ao acesso a condições dignas de 

vida, devido a fatores históricos, culturais e estruturais. A maior parte dos 

adolescentes autores de ato infracional são do sexo masculino, com baixa 

escolaridade e baixa renda familiar. 
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 Tais dados levam à reflexão sobre o contexto social no qual esses jovens estão 

inseridos para que haja tal frequência. Morelli (1999) destaca que a maioria é de 

crianças provindas de famílias ou meios corroídos em seus alicerces, onde, na grande 

maioria, a tragédia, a imoralidade, o álcool, a orfandade, a miséria, gravam falhas que 

não podem ser apagadas.  

 Dos Santos (2007) complementa que uma parcela significativa da população 

brasileira está submetida a diversas formas de violência. Tal situação compõe o 

autorretrato do país, que viola constantemente os direitos, principalmente das pessoas 

oriundas de camadas populares, e as impele a viverem uma realidade marcada pelas 

desigualdades sociais e econômica que torna a existência humana insustentável. Do 

ponto de vista específico das crianças e dos adolescentes, as condições acima 

descritas possuem efeitos mais trágicos, por se encontrarem em um momento vital 

para humanização destes sujeitos. 

 Por tanto, o campo de ação do Estado sobre os menores infratores não deve 

girar em torno de uma medida punitiva, e sim em torno de assegurar as condições dos 

Direitos Humanos para todos, pois, segundo Menin (2003) as representações sociais, 

atitudes positivas ou negativas, relacionadas às infrações, podem variar entre grupos, 

não por representarem formas mais adiantadas ou atrasadas de desenvolvimento 

cognitivo e moral, mas por terem uma construção coletiva, marcada por práticas 

sociais, pela história e cultura comuns a determinados grupos de pessoas e servindo, 

assim, de referenciais de mundo. 

 Tendo a educação importante papel na formação do caráter e conduta de 

crianças e adolescentes, os achados neste estudo denunciam o descuido dos jovens 

e dos responsáveis com o ensino. Queiroz (2006) justifica tal fato apontado aspectos 

sociais considerados como determinantes da situação escolar, dentre eles, a 

desestruturação familiar, as políticas de governo, o desemprego, a desnutrição, a 

escola e a própria criança, sem que, com isto, eximam a responsabilidade da escola 

no processo de exclusão das crianças do sistema educacional. 

 Complementando Leon e Menezes Filho (2002) apontam a importância das 

características familiares na chance de progresso escolar sendo um resultado 

bastante consolidado nas literaturas teórica e empírica, e considerado como um dos 

principais fatores responsáveis pela “manutenção do ciclo intergeracional de pobreza”. 

Os autores ainda chamam a atenção para a relevância da variável educação dos pais 
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no que diz respeito à chance de progresso escolar e, em menor grau, quanto à 

qualidade educacional, ao custo de oportunidade e à localização geográfica. 

Os dados evidenciam a relação negativa entre renda e reprovação: estudantes 

mais ricos apresentam menor taxa de reprovação e, quanto maior a faixa de renda, 

maior a taxa de avanço escolar em todos os níveis, especialmente após a conclusão 

do ensino médio (QUEIROZ, 2006). Esse dado nos leva a próxima discussão, 

direcionada a estrutura familiar e renda. 

  O aspecto crucial da família é a sua estrutura, a sua desagregação e 

problemas econômicos. Feijó e Assis (2004) afirmam que a separação dos pais, e/ou 

ausência de um deles, está correlacionada com as taxas de infração juvenil. As mães 

que criam seus filhos sozinhas são forçadas a trabalhar fora para sustentar a casa, 

por isso, têm menos tempo para vigiar o comportamento da prole, ficando os jovens 

com “más companhias” e, muitas vezes, buscando dinheiro nas ruas. A desagregação 

familiar também causa problemas psicológicos que levam à infração, seja por conflitos 

quanto à identidade sexual, seja por falta de atenção e carinho interpretados como 

rejeição, ou seja pela necessidade de as crianças adotarem uma atitude mais 

“valente” para proteger a casa. 

Farrington (2002) em seu estudo aponta que o tamanho da família (número de 

filhos) era indicador de violência juvenil. A ocorrência de auto depoimentos de crimes 

e assaltos graves entre os jovens de classe baixa corresponderam ao dobro da 

verificada entre os jovens de classe média. Famílias numerosas e pais jovens são 

fatores que podem ser classificados tanto como socioeconômicos ou como familiares.  

Feijó e Assis (2004) destacam a relação familiar, apontando que em famílias 

onde há várias pessoas para cuidar das crianças (sejam os pais, os avós, tios ou 

agregados) há menor probabilidade de as crianças sofrerem maus-tratos, pois o 

trabalho é dividido entre os membros sem sobrecarregá-los, principalmente quando a 

prole é numerosa. Quando a mãe cria sozinha seus filhos, a probabilidade de 

ocorrerem maus-tratos aumenta; além disso ela se preocupa menos com 

comportamentos irresponsáveis das crianças, visto que não há como supervisionar 

de perto cada um dos filhos e, ao mesmo tempo, prover o sustento da família. 

Em geral, os menores que moram em áreas urbanas são mais violentos que os 

das zonas rurais. No estudo conduzido por Farrington (2002) a ocorrência de auto 

depoimentos de assaltos e roubos graves foi considerada maior entre os jovens 
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urbanos. Nas áreas urbanas, os jovens que moram em bairros com alto Índice de 

criminalidade são mais violentos que os que vivem em bairros de baixa criminalidade.  

Uma das possíveis abordagens do problema complexo dos menores em 

conflito com a lei é relacioná-lo com a exclusão social e as vulnerabilidades da família. 

A exclusão pode acontecer sob várias formas. Uma delas e, talvez a mais grave, pois 

pode gerar outros tipos de exclusão, é a econômica. Quando o país, por questões 

políticas, administrativas, ou como resultado de um processo mundial, não gera 

empregos para seus cidadãos, deixa de lado, geralmente, os menos preparados, os 

que já se encontram em uma zona menos privilegiada. O desemprego estrutural, por 

sua vez, aliena uma parcela da população que anteriormente se encontrava inserida 

na sociedade, com papéis definidos (FEIJÓ, ASSIS, 2004). 

Dentre os principais fatores psicológicos que levam a prever violência juvenil 

estão hiperatividade, impulsividade, controle comportamental deficiente e problemas 

de atenção. Em seu acompanhamento Farrington verificou que os principais 

indicadores de futuras condenações por atos violentos (até a idade de 45 anos) eram 

supervisão parental deficiente, pais agressivos (incluindo disciplina severa e punitiva) 

e conflitos entre os pais. A ausência do pai era um fator quase tão decisivo quanto os 

anteriormente citados, embora a falta de afeto da mãe não fosse significativa. Ela 

demonstrou também que pais que haviam sido condenados por violência tendiam a 

ter filhos também condenados por violência (FARRINGTON, 2002). 

Essa população infanto-juvenil, denominada pelas ONGs e por algumas 

literaturas acadêmicas como crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e 

social, possui sua vida moldada pelas diversas formas de violência, sendo as de 

maiores incidências: trabalho infanto-juvenil, uso da mão-de-obra de crianças e 

adolescentes no tráfico de entorpecentes, abuso e a exploração sexual, violência 

doméstica, extermínio de crianças e adolescentes e não-acesso às condições 

elementares de sobrevivência (saúde, moradia, educação, transporte, lazer, entre 

outros).  Tal realidade vem sendo tecida em um contexto de extrema desigualdade, 

intensificado nos últimos anos pelo modelo neoliberal, e pela peculiaridade da cultura 

política brasileira. As crianças e os adolescentes, submetidos a condições péssimas 

e deploráveis de sobrevivência e cerceados em seus direitos, legalmente 

estabelecidos, tornam-se mais propensos a serem expostos à violência (DOS 

SANTOS, 2007). 
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O último ponto a ser caraterizado desta população, se refere ao ato infracional 

cometido, qual atitude, a dada circunstância, levam o menor cometer o delito. A 

amostra estudada apresentou sete diferentes atos infracionais cometidos, o gráfico 1 

aponta a frequência e distribuição de cada um deles. 

Nota-se que as maiores frequências de atos infracionais cometidos são 

relacionadas ao descontrole emocional e revolta (ameaça e danos), seguidos de lesão 

corporal (em contexto social e familiar) além de furto e tráfico, que estão diretamente 

relacionados à condição econômica familiar. No que se refere ao tráfico, os 

adolescentes estudados assumem serem usuários de drogas ilícitas, sendo usados 

por traficantes como “mulas” (termo usado para a pessoa encarregada de fazer 

distribuição das drogas) e como pagamento recebem a droga para uso próprio. Este 

fato denuncia a ausência do Estado em diferentes contextos, principalmente no que 

se refere à educação e segurança. 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Assim, o uso de drogas e o cometimento de atos infracionais passa a ser 

analisado como um sintoma de toda a família, sendo encarado como uma forma de 

lidar com os conflitos, mais do que um problema em si mesmo. A função desse 

sintoma é conduzir uma mensagem que denuncia falhas do sistema familiar e social, 

ao mesmo tempo que indica a necessidade de mudança no seu funcionamento. A 
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chegada da adolescência é um dos momentos propícios para que o uso de drogas 

surja como um dos sintomas que denuncia as dificuldades familiares em atravessar 

essa etapa do Ciclo de Vida Familiar, pois esse momento implica crescimento e 

individuação, movimentos essenciais na busca do jovem pela sua autonomia e 

independência do grupo familiar (PENSO, SUDBRACK, 2004). 

São adicionadas a todo esse processo, as representações sociais criadas em 

torno do produto e de seus efeitos, ou seja, a crença na magia da droga. Em um 

contexto de pobreza e exclusão, em que os problemas enfrentados são os mais 

diversos, agravados pela introjeção de uma autoimagem negativa, pela descrença em 

si mesmo e pela ausência de esperança de melhores condições de vida, esses jovens, 

além de desejarem esquecer os problemas e encontrar momentos de prazer, passam 

a acreditar que com a droga podem tudo, que a droga é capaz de lhes oferecer poder 

e coragem para desafiarem, conquistarem ou violarem (PEREIRA, SUDBRACK, 

2008). 

Outro aspecto vinculado às expressões da questão social no contexto do 

adolescente em conflito com a lei é a associação entre criminalidade e pobreza, 

condensada na relação entre pobreza e infração. Pois essa associação se respalda 

nos índices que situam esses sujeitos inseridos em situações de vulnerabilidade 

social, as quais analisamos sob os aspectos da ausência das condições básicas de 

vida, o que pode contribuir para que as adolescentes sejam cooptados pela 

criminalidade e pelo tráfico de drogas (SARTÓRIO, 2010). 

Apesar do enfoque exacerbado sobre os atos infracionais praticados por 

adolescentes, dados da Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) apontam 

que a incidência desses atos é menor do que 8% do total de crimes cometidos no 

país. Eles indicam ainda que a prática de infrações cometidas por adolescentes 

concentra-se nos danos contra o patrimônio (cerca de 75% do total), sendo baixa a 

taxa de atos que atentam contra a vida (MONTE, 2011). 

Percebemos pelos relatos que, nessas circunstâncias, o ato infracional tem se 

tornado cada vez mais grave, mais violento e não mais contra os desiguais, mas entre 

o próprio grupo de pares, mostrando como esses jovens já incorporaram uma visão 

violenta da vida, permeada pela banalização da morte. 

Feijó e Assis (2004) relatam o envolvimento da figura paterna dos infratores 

com o alcoolismo e, como consequência deste, uma dificuldade de relacionamento 

entre os pais e seus filhos, chegando a episódios de violência física. Constata, 
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também, o que parece ser uma dificuldade, por parte das mães, em se relacionar com 

os filhos, de uma forma que lhe permita conhecer e lidar com seus traços de 

personalidade, assim como com os motivos que os levaram à infração. 

Outra constatação da pesquisa de Adorno (1997) é a recorrente carência 

emocional vivida pelos adolescentes infratores. Em um relato de uma mãe, o autor 

mostra como o jovem vivencia a falta de um membro da família com quem pudesse 

conversar, desabafar e obter um melhor encaminhamento na vida. O relato mostra, 

por sua vez, o conformismo ou a falta de capacidade da mãe para perceber a situação 

emocional e a necessidade de orientação do jovem. 

Esses dados demonstram que a maioria dos adolescentes vivencia uma 

realidade marcada pela desigualdade social. As circunstâncias de vida desses sujeitos 

configuram-se como expressão das múltiplas manifestações de exclusão/inclusão. 

Exclusão principalmente dos espaços de cidadania, onde deveriam prevalecer os 

direitos sociais, como educação, cultura e lazer, e inclusão num sistema de privação 

de direitos, de criminalização, de violência, de privação de liberdade, por vezes sem 

as garantias educativas e sem o devido acompanhamento para a inserção social 

(SARTÓRIO, 2010). 

No contexto do adolescente em conflito com a lei verifica-se muito 

correntemente a culpabilização da família pela situação de infração do filho. Isto 

ocorre em relação às famílias mais vulneráveis socialmente e em geral se associa à 

ideia de que sua forma de organização é desestruturada contrapondo-se à ideia de 

existência de um modelo ideal de família, adequado aos padrões morais e sociais 

(SARTÓRIO, 2010). 

Pode-se argumentar que todos os fatores de risco até agora analisados -

psicológicos, familiares, socioeconômicos e de vizinhança - influenciem 

essencialmente o desenvolvimento a longo prazo do potencial para a violência 

apresentado por um indivíduo. Em outras palavras, eles contribuem para as diferenças 

existentes entre os indivíduos: porque, dada a mesma oportunidade circunstancial, 

algumas pessoas apresentam uma maior tendência a cometer violência que outras. 

 

3.2 HABILIDADES SOCIAIS DO GRUPO 

 

Para avaliar as habilidades sociais nesta população foi aplicado o Inventário de 

Habilidades Sociais (IHS) em dois momentos, nos meses de julho e novembro 
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respectivamente. O instrumento foi desenvolvido por Del Prette (2009), e se trata de 

um instrumento exclusivo de profissionais de psicologia9, portanto o pesquisador teve 

acesso aos dados já tabulados conforme manual, escalonando os menores infratores 

em percentis, e classificando-os em: Abaixo da média (1% a 25%); Média (30% a 

70%); e Acima da Média (75% a 100%), separados por domínios e classificação geral.  

O instrumento é dividido em cinco domínios:  

F1) Enfrentamento / autoafirmação com risco - É a capacidade em lidar com situações 

interpessoais que exigem a afirmação e defesa dos próprios direitos e autoestima. Há 

risco potencial de reação indesejável por parte da outra pessoa e rejeição de réplica 

ou oposição. 

F2) Autoafirmação na expressão de afeto positivo - É a habilidade de lidar com 

situações em que precise expressar-se afetivamente de modo positivo e afirmar-se 

através da autoestima. Risco mínimo de reação indesejável. 

F3) Conversação e desenvoltura social - É a capacidade de lidar com situações sociais 

neutras de aproximação (em termos de afetos positivos e negativos). Tem um risco 

mínimo de reação indesejada da parte da outra pessoa.  

F4) Auto exposição a desconhecidos ou a situações novas - É a capacidade de 

realizar abordagens a pessoas desconhecidas. É semelhante ao item anterior, mas 

com maior risco de reação indesejável do outro. 

F5) Autocontrole da agressividade em situações aversivas - É a capacidade de reagir 

a estimulações aversivas do interlocutor, com razoável controle da raiva e da 

agressividade. Expressar a raiva e agressividade de forma socialmente competente 

pelo menos em termos de controle dos sentimentos negativos. 

 A média dos cinco domínios forma a classificação geral do instrumento. 

 

3.2.1 Classificação do grupo no momento pré Intervenção 

 

 Os resultados obtidos na coleta inicial, no mês de julho, apontaram que a 

classificação geral da amostra estava abaixo da média do instrumento (16,11 ± 12,44). 

Assim como os domínios F1 (15,90 ± 9,17), F2 (15,63 ± 12,09), F4 (18,88 ± 9,81) e 

F5 (14,66 ± 9,12). Apenas o domínio F3 apresentou-se na média (53,55 ± 23,30). 

                                            

9 O estudo contou com a colaboração da psicóloga da Vara da Infância e Juventude de União da Vitória, 
Marcelle Andrea Leite Pereira Rossa (CRP: 08/16922). 
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 A partir destes dados é possível avaliar que os adolescentes apresentavam 

dificuldades em discordar do grupo, lidar com críticas injustas, fazer perguntas a 

conhecidos, discordar de autoridades, falar a público conhecido, manter conversa com 

desconhecidos (domínio F1), assim como agradecer elogios, participar de 

conversação, expressar sentimento positivo, defender e elogiar outros do grupo 

(domínio F2), fazer pergunta a desconhecidos, pedir favores a desconhecidos, falar a 

público conhecido e desconhecido (domínio F4) e também lidar com críticas dos pais, 

lidar com chacotas, cumprimentar desconhecidos (domínio F5). 

 Por outro lado, estes não apresentam dificuldades em manter e encerrar 

conversação, pedir favores a colegas, reagir a elogio, recusar pedidos abusivos, 

abordar autoridade (domínio F3). 

 Tais dados refletem que a repostas sociais destes indivíduos, podemos assim 

dizer, são socialmente inadequadas, onde Del Prette e Del Prette (2018) destacam 

que os valores de sociedade podem ser influenciados pelo ambiente. Quando ligamos 

estes resultados ao levantamento socioeconômico, nota-se que as violações de 

direitos humanos podem influenciar em respostas negativas diante de fatos do 

cotidiano.  

 

3.2.2 Classificação do grupo no momento pós Intervenção 

 

Os resultados obtidos na coleta final, no mês de novembro, apontaram que a 

classificação geral da amostra se apresentou dentro da média do instrumento (35,55 

± 11,84), assim como os domínios F1 (41,81 ± 6,80), F2 (41,81 ± 6,80), F3 (59,11 ± 

26,66), F4 (40,55 ± 15,89) e F5 (41,66 ± 10,89).  

Observa-se que no momento pós intervenção todos os domínios enquadram-

se dentro da média de habilidades sociais, contribuindo assim para uma classificação 

geral dentro da média. Tais resultados permitem afirmar que as respostas sociais a 

diferentes situações do cotidiano foram feitas de maneira socialmente adequada. 

Ao analisarmos o domínio F1 percebe-se que neste momento da pesquisa os 

adolescentes apresentaram competência social na média, o que pode ser traduzido 

como facilidade em lidar com situações que necessite fazer perguntas, se opor a 

autoridades e até mesmo falar em público. 

Resultados parecidos foram apresentados nos domínios F2 e F4, apontando 

que após a intervenção os jovens apresentaram um repertório social adequado para 
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situações que se expõem a público desconhecido e conhecido pedindo favores, 

fazendo perguntas e ao fazer e receber elogios em público. 

No que se refere ao domínio F3, a amostra não alterou sua classificação, que 

já se apresentava na média no momento pré intervenção, porém 40% da amostra 

(n=8) classificou-se acima da média no repertório de habilidades sociais após a 

intervenção. 

 O quinto domínio do instrumento (F5: Autocontrole da agressividade em 

situações aversivas) os jovens apresentaram médias semelhantes aos domínios F1, 

F2, F4, caracterizando que as respostas da amostra quanto a este item foram 

satisfatórias, havendo melhora nas respostas a situações como lidar com críticas e 

chacotas. 

 

3.2.3 Comparação entre os momentos 

 

Após a análise de cada momento de aplicação do Inventário de Habilidades 

sociais é possível comparar os resultados obtidos, analisando os efeitos da introdução 

da arte marcial como medida socioeducativa. 

O programa de Kung Fu consistiu em introduzir os ensinamentos físicos e 

filosóficos que a arte marcial é composta, com o intuito de gerar situações que 

levassem os jovens a refletir suas respostas e consequências sociais de seus atos. 

Ao analisar as diferenças ocorridas após a aplicação do projeto, observa-se que houve 

diferença significativa (p<0,05) para os domínios F1, F2, F4, F5 e para a Classificação 

Geral. 

No que se refere à classificação geral, houve uma inversão de dados da 

amostra após a prática do Kung Fu, sendo que no momento pré 95% da amostra 

encontrava-se abaixo da média (n=19), e no momento pós intervenção 90% foram 

classificados na média (n=18) e apenas 10% abaixo da média (n=2), em nenhum dos 

momentos houve classificação acima da média, como exposto nas tabelas 2 e 3. 

 

 

 

 

 



56 

 

Tabela 2 – Escores do Inventário de Habilidades Sociais 

 Domínio Pré (%) 

(média ± dp)  

Pós (%) 

(média ± dp) 

p 

F1 Enfrentamento e autoafirmação 

com risco 

15,90 ± 9,17 41,81 ± 6,80 <0,001 

F2 Autoafirmação na expressão de 

sentimento positivo 

15,63 ± 12,09 58,54 ± 23,81 0,0016 

F3 Conversação e desenvoltura social 53,55 ± 23,30 59,11 ± 26,66 0,3027 

F4 Auto exposição a desconhecidos e 

situação novas 

18,88 ± 9,81 40,55 ± 15,89 <0,001 

F5 Autocontrole da agressividade 14,66 ± 9,12 41,66 ± 10,89 <0,001 

CLASSIFICAÇÃO GERAL 16,11 ± 12,44 35,55 ± 11,84 0,0043 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 

Tabela 3 – Classificação do Inventário de Habilidades Sociais 

 Domínio Abaixo da Média 

n (%)  

Média 

n (%) 

Acima da 

Média n (%) 

  Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

F1 Enfrentamento e 

autoafirmação com 

risco 

16 (80) 0 (0) 4 (20) 20(100) 0(0) 0(0) 

F2 Autoafirmação na 

expressão de 

sentimento positivo 

18 (90) 0(0) 2 (10) 16(80) 0(0) 4(20) 

F3 Conversação e 

desenvoltura social 

3 (15) 2(10) 13(65) 10(50) 4(20) 8(40) 

F4 Auto exposição a 

desconhecidos e 

situação novas 

19(95) 0(0) 1(5) 20(100) 0(0) 0(0) 

F5 Autocontrole da 

agressividade 

20(100) 1(5) 0(0) 19(95) 0(0) 0(0) 

CLASSIFICAÇÃO 

GERAL 

19(95) 2(10) 1(5) 18(90) 0(0) 0(0) 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 
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Nota-se que no momento pré intervenção, a média amostral para o domínio F3 

(Conversação e desenvoltura social) apresentava-se na média, onde apenas três 

participantes foram classificados abaixo da média (15%), e quatro participantes acima 

da média (20%).  

No que se refere a este domínio, não houve diferença significativa (p>0,05) com 

a rotina de treinamento de Kung Fu, este fato indica que os jovens estudados já 

apresentavam facilidade em se comunicar com colegas e familiares, pedir favores, 

iniciar ou encerrar conversas. Um dado a ser destacado neste ponto é que no 

momento pós intervenção o número de menores classificados acima da média dobrou 

(n=8 / 40%). 

Destaca-se os dados obtidos nos itens F1 e F5 (Enfrentamento e autoafirmação 

com risco e autocontrole da agressividade) indicam a capacidade de reagir a 

estimulações negativas do interlocutor com razoável controle da raiva e da 

agressividade. Não significa deixar de expressar desagrado ou raiva, mas fazê-lo de 

forma socialmente competente, ao menos em termos de controle sobre os próprios 

sentimentos negativos. Inclui habilidades de lidar com críticas dos pais e com 

chacotas ou brincadeiras ofensivas. 

Quando relacionados esses fatores ao Kung Fu, apresentaram melhora 

significativa, salientando que conteúdo permite aos alunos refletir sobre a violência e 

os perigos que ela traz para si mesmo e para o outro. Esse fato confirma que as 

habilidades sociais podem ser apreendidas em situações do cotidiano, quando a 

pessoa se expõe mais frequentemente a determinadas interações sociais (DEL 

PRETTE et al., 2015). 

Birman (2009), afirma que os modelos de família nuclear burguesa, de tradição 

ocidental, aliados às transformações econômicas do modelo neoliberal, revelam 

importantes transformações no âmbito da juventude contemporânea. De acordo com 

o autor, nos últimos decênios verifica-se emergência e a consolidação de um conjunto 

de signos bastante preocupantes entre os jovens, com destaque para a agressividade, 

a violência e a crueldade. 

Bolsoni-Silva, Marturano (2002) afirmam que os filhos expostos à violência por 

longos períodos, frequentemente comportam-se de forma agressiva e, quando são 

criados em condições negligentes, tornam-se pouco tolerantes à frustração, com 

pouca motivação para seguirem normas sociais e relativamente imunes ao remorso. 
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Em contraponto Dos Santos, Amaral (2016) destacam que em relação aos 

comportamentos problemáticos, os participantes do grupo de intervenção 

apresentaram melhoras significativas entre as avaliações inicial e pós-intervenção, no 

que se refere ao total e problemas de comportamento e em problemas de 

comportamento externalizantes. Esses resultados corroboram os resultados 

encontrados na literatura de que a aquisição de habilidade social promove a 

diminuição da ocorrência de comportamentos problemáticos, visto que leva as 

crianças a pensarem em seus problemas e nas consequências possíveis às suas 

resoluções (MARTURANO, 2004; BARALDI, SILVARES, 2003). Segundo Barker et 

al. (2010), a aquisição de habilidades sociais na infância pode ser vista com uma forma 

de impedir ou controlar o comportamento agressivo. 

Referente a atribuição da prática do Kung Fu e as habilidades sociais Santos 

(2009) afirma que nas artes marciais a atitude moral autêntica é concebida através do 

rigor do treinamento, que introduz a humildade social, a perseverança, a tolerância, a 

cooperação, a generosidade, o respeito, a coragem, a compostura e a cortesia. As 

experiências obtidas durante o treinamento, por tentativas e erro e pela aplicação das 

regras de luta, impõem mudanças de atitudes, elevando o poder mental da 

imaginação, redobrando a atenção e a observação e firmando a determinação. 

Pode parecer contraditório ao senso comum  dados que  relacionem artes 

marciais ao  controle da  agressividade, porém  como destacado  por Paim (2016, p. 

5) “é necessário termos consciência de que a luta não é perigosa ou tampouco 

virtuosa, ela se configura de acordo com o contexto na qual está inserida. Em qualquer 

local que esteja colocada, ela se torna o que dela fazemos. ” 

Esta evolução passa ser atribuída ao Kung Fu, pois o desenvolvimento desta 

prática agrega diversos benefícios, sendo eles de caráter motor, cognitivo e afetivo-

social. No que cabe aos aspectos cognitivos, as lutas trazem benefícios ao raciocínio, 

a formulação de estratégias e atenção. E quanto os aspectos afetivos e sociais, é 

notório em determinadas situações uma mudança no posicionamento social quanto à 

socialização, perseverança, respeito e determinação (FERREIRA, 2009). 

Complementando esse raciocínio, Gonzales, Machado (2016) afirmam que o 

ambiente, ou cultura na qual o sujeito é educado, exercem influência na sua 

disposição para assumir atitudes específicas. Na tentativa de entender essas 

influências é necessário que se descreva quais as estratégias de socialização às quais 

este sujeito foi exposto. Todo contexto social é composto por regras e o sujeito além 
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de conhecer, aceitar e conseguir emitir juízos sobre tais regras, precisa disposição 

para agir de acordo com elas. Estes fatores estão todos presentes no contexto da 

atividade física. 

Já no que se refere aos domínios F2 (Autoafirmação na expressão de 

sentimento positivo) e F4 (Auto exposição a desconhecidos e situação novas), que 

também apresentaram diferença significativa, aponta-se que a prática do Kung Fu 

influenciou nas tomadas de decisões do dia-a-dia, sendo que durante as aulas tais 

valores foram expostos constantemente, como apresentação de técnicas com olhares 

de outros, realizar perguntas e pedir favores, assim como agradecer a elogios. 

Diversos foram os motivos apontados para que o Kung Fu desenvolva estas 

caraterísticas, entre os quais está o reconhecimento do patrimônio histórico e 

antropológico na qual se desenvolveram, ou a matriz ética presente no simbolismo 

marcial de onde evoluíram e evoluem as ações. Do ponto de vista educativo em 

associação com os valores que consubstanciam a sua matriz estão inseridos, 

disciplina, concentração, respeito, resiliência ou responsabilidade que são alguns dos 

benefícios apontados na generalidade da bibliografia (AVELAR-ROSA, FIGUEIREDO, 

2015). 

Uma diversidade de estudos já foi produzida apresentando o impacto das artes 

marcais no desenvolvimento pessoal e psicológico de seus participantes. Fatores 

psicológicos associados ao treinamento incluem melhora na autoestima, resposta 

mais positiva aos desafios físicos, maior autonomia, estabilidade e controle emocional, 

controle da agressividade, aumento da autoconfiança, determinação e resolução de 

conflitos de mulheres praticantes comparadas a mulheres não praticantes, homens 

praticantes e homens não praticantes, aumento do bem estar pessoal e social, 

apresentação de maior concentração e respeito ao próximo, controle emocional e 

melhora dos limiares de dor, maior consciência das capacidades mentais, bem como 

um cultivo desse potencial (BUENO, 2016). 

O autor ainda afirma que no que diz respeito à juventude tem-se notado um 

crescente número de pesquisas na última década, bem como evidências de seu 

benefício em vários domínios como: melhoras a auto regulação, na redução do 

estresse, prevenção da violência e bullying escolar, além de delinquência juvenil. 

Outros estudos também apontam, entre outras coisas, para o desenvolvimento da 

relação em contexto familiar principalmente através de uma melhor gestão de 

conflitos, e educação liberal (BUENO, 2016). 
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 Dentre a realidade vivenciada pelos adolescentes em conflito com a lei, a falta 

de uma referência bem-sucedida como parâmetro de uma vida regida por princípios 

autênticos é destacada por diversos autores. Desta maneira o professor de Kung Fu, 

passa a ser também, além de um interventor no que diz respeito às normas destinadas 

a prática, uma pessoa com um padrão e estilo de vida, por vezes não encontrado no 

ambiente em que está inserido, tornando-se desta maneira um exemplo. 

Como destacado por Del Prette, Del Prette (2014) indicam que um programa 

de habilidades sociais pode compartilhar, com a Análise do comportamento, hipóteses 

sobre a aprendizagem e utilizar procedimentos derivados das pesquisas dessa área 

para ensinar comportamentos favoráveis a uma melhor qualidade de convivência 

social e, ao mesmo tempo, reduzir problemas que envolvem ou implicam falhas e 

déficits de comportamentos sociais desejáveis. Ao longo do desenvolvimento 

ontogenético os principais processos de aprendizagem de comportamentos e também 

de habilidades sociais, incluem a consequenciação, a imitação e a apresentação de 

regras (instrução, conselho e ordem). Considerando esses processos de 

aprendizagem, qualquer programa destinado a crianças, adolescentes e adultos, será 

mais efetivo se o ambiente disponibilizar bons modelos a serem imitados, contar com 

pessoas que consequenciem positivamente os comportamentos desejáveis e adotar 

regras (instruções normativas e/ou valorativas) indicadoras de que certos 

comportamentos, quando ocorrerem, produzirão consequências favoráveis ou 

desfavoráveis. 

Outros trabalhos também têm evidenciado que o bom desempenho 

interpessoal entre professores e alunos é fundamental para o estabelecimento de um 

ambiente de aprendizagem produtivo. Reis, Prata e Soares (2017) argumentam que 

a aquisição do conhecimento é um processo dinâmico entre professor e aluno que 

desempenham funções interativas resultando em atividades que envolvem a 

aprendizagem. O professor possibilita ao aluno maneiras de pensar, uma vez que é 

em grande parte responsável pelo processo de aquisição do conhecimento e 

crescimento pessoal de seus alunos.  

Um dos componentes para o funcionamento do ensino colaborativo é a 

comunicação interpessoal e, como saberes, tem-se o conhecer a si mesmo, conhecer 

seu parceiro, os alunos e sua profissão. Tais saberes e componentes estão 

estreitamente ligados às classes de habilidades sociais que envolvem comunicação, 
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civilidade, assertividade, direito, cidadania, empatia, trabalho e expressão de 

sentimento positivo (ZUTIÃO, COSTA, LESSA, 2018). 

A experiência esportiva da criança pode ter efeito para a vida toda, com relação 

à sua personalidade, seu desenvolvimento psicológico e físico. Entre os benefícios 

que a atividade física pode trazer, o desenvolvimento moral se destaca como uma 

variável que será importante não apenas na prática esportiva, mas na vida do sujeito 

(GONZALES, MACHADO, 2016). 

Em seu estudo Schneider, Limberger, Andretta (2016) apontaram que os 

comportamentos socialmente habilidosos foram identificados como características 

relevantes para a prevenção do consumo de drogas associando as habilidades sociais 

como fator de proteção principalmente na faixa etária de 16 a 20 anos. 

 Na pesquisa de Wagner e Oliveira (2009), foram comparados dois grupos de 

meninos adolescentes, um de usuários de maconha e outro de não usuários. Os 

adolescentes que usavam maconha apresentaram maiores prejuízos nas habilidades 

sociais em relação à auto exposição a desconhecidos e a situações novas e, também, 

sobre autocontrole da agressividade a situações aversivas. 

De acordo com Del Prette e Del Prette (2005), condições ambientais restritivas 

ou inadequadas à aprendizagem de habilidades sociais e ao desempenho de 

comportamentos socialmente competentes podem trazer, como consequência, 

diferentes tipos de déficits em habilidades sociais. 

 

3.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS SESSÕES DE KUNG FU 

 

 Este título do trabalho é destinado a apresentar os relatos do pesquisador, 

obtidos através de um diário de campo, desenvolvido através de pesquisa natural, 

contato pessoal e análise indutiva, expondo as dificuldades encontradas pelos 

participantes e pelo professor, evoluções no âmbito de atitudes e comportamentos, 

assim como o desenvolvimento técnico das sessões do programa de Kung Fu. 

 O programa de Kung Fu foi dividido em 5 fases progressivas, cada fase 

continha técnicas específicas, que, por consequência, geravam evoluções técnicas e 

comportamentais nos participantes. 

 As primeiras aulas serviram para apresentar o Kung Fu, conhecer e vivenciar 

técnicas básicas, alguns socos e chutes, e também para infundir as condutas no 

ambiente de treinamento, como a saudação (tradicional no Kung Fu que tem como 
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simbologia que a técnica se sobrepõe a força) que deve ser feita ao início e final da 

aula, e sempre que precisar sair do tatame. 

Antes do início das sessões o receio do professor era perante um possível 

enfrentamento dos jovens quanto à autoridade na aula, porém, notou-se já nos 

primeiros treinos que o sentimento demostrado pelos alunos era de desconfiança e 

insegurança. Em algumas oportunidades os alunos procuravam “testar” o professor, 

fazendo brincadeiras, que pudessem levar a atitudes repressivas. 

Com esta demonstração dos alunos, a conduta do pesquisador teve que ser 

alterada, procurando passar confiança, respeito e segurança. Este trabalho inicial 

durou em torno de quatro semanas, onde os adolescentes já demostravam maior 

interesse e disciplina na prática, passou-se então a utilização de técnicas mais 

avançadas. Os alunos eram divididos em duplas (houve cuidado para que as duplas 

fossem diferentes em cada aula, havendo assim contato com todos do grupo) para a 

realização das técnicas, utilizando manoplas de soco e aparadores de chute. Com 

este trabalho visou-se aprimorar o conhecimento corporal, pois as técnicas geravam 

contato, logo os alunos precisavam se policiar quanto a força aplicada, respeitando 

assim o seu companheiro de treino. 

Nesta fase do treino houve dificuldades no início, quanto ao respeito e a 

paciência entre os adolescentes. Aconteceram alguns momentos de zombaria e 

reclamações. Tornou-se necessário momentos maiores de conversas e explicações 

para controle dos participantes, o professor aproveitou o momento para introduzir no 

treinamento o “momento de reflexão”, comumente usado nas artes marciais, se trata 

de utilizar os minutos finais das aulas para, em silêncio, e de olhos fechados, repassar 

mentalmente as técnicas e tudo que lhe foi vivenciado naquela aula. Este momento é 

utilizado por praticantes de artes marciais, não somente aos golpes aprendidos, mas 

também a tudo que envolve a vida, portanto, esta prática levou os alunos a refletirem 

suas condutas, dentro e fora do tatame.   

A baixa dificuldade encontrada nesta fase justifica os dados obtidos no F3 do 

IHS, pois os jovens, em ambos os momentos, apresentaram escores dentro da média 

do instrumento, sendo que, após a intervenção houve aumento no número de 

menores classificados acima da média. 

No segundo mês aconteceu um caso de envolvimento de briga fora do 

ambiente de treinamento. O caso foi repassado pelo Creas para o pesquisador e 

houve uma conversa em conjunto da psicóloga com o adolescente, que pode 
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continuar no projeto com a condição do fato não se repetir. Aproveitou-se o ocorrido, 

com o devido cuidado de não expor o adolescente, para aprofundar a conduta do 

praticante de arte marcial fora do ambiente de treinamento, entrando assim na terceira 

fase. 

A terceira fase foi voltada à manutenção dos conhecimentos adquiridos até 

aquele momento, com a introdução de exemplos de mestres de kung fu 

(internacionais, nacionais e regionais) referentes as suas condutas dentro e fora dos 

tatames, suas contribuições à arte marcial e seus principais ensinamentos. Esta fase 

foi marcada por uma certa perplexidade dos jovens com os exemplos apresentados, 

diversos momentos de reflexão foram precisos, muitas vezes os mesmos relatavam 

acontecimentos parecidos em seu dia-a-dia, o pesquisador aproveitou para explanar 

que conforme a conduta adotada as respostas podem ser diferentes. 

A quarta fase começou com a aquisição de técnicas de maior dificuldade, e no 

início os alunos apresentaram insegurança e vergonha de errar, tal fato conseguiu ser 

driblado em algumas sessões. O ponto mais importante desta fase foi a introdução do 

combate corpo a corpo, quando, dentro das regras do kung fu, os alunos lutaram entre 

si. Este momento foi destinado ao controle da agressividade, pois no início a resposta 

imediata era a raiva, sendo que dentro do Kung Fu, o controle da mesma fará a 

diferença nas atitudes dentro do combate, podendo definir a vitória.  

Além do controle da agressividade, o combate induz à perseverança, a 

conhecer os limites do próprio corpo e a respeitar o adversário. Um ponto importante 

desta fase foi trabalhar as situações pessoais que exigiam defesa dos próprios 

direitos, sendo que alguns jovens responderam de maneira agressiva as 

desigualdades (pois tinham que combater com outros jovens que não tinham o mesmo 

peso, estatura, idade). Esta resposta agressiva associa-se a muitos dos atos 

infracionais cometidos, como ameaça, lesão e danos, assim sendo, o professor 

aproveitou para utilizar a filosofia marcial para introduzir na conduta o respeito ao 

adversário, independente de sexo, idade, peso ou tamanho.  

Notou-se grande desenvolvimento das relações pessoais nesta fase do 

treinamento, este fato explica os resultados obtidos nos fatores F1 e F5 do instrumento 

utilizado, podendo afirmar que os jovens buscaram asseguram seus direitos, 

aprendendo a fazê-lo de maneira socialmente competente, principalmente no que 

tange ao controle da agressividade. 
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A última fase contou com o processo avaliativo das técnicas apresentada pelos 

alunos (Exame de Faixa). A apresentação das técnicas é feita de maneira individual, 

expondo o aluno à um momento de tensão e exibição frente aos outros. Para lidar 

com esta fase é necessário enfrentar medos, vergonha e estimular a autoconfiança. 

Nestes quesitos todos os alunos mostraram bom desenvolvimento, justificando os as 

alterações encontradas nos fatores F2 e F4, apontando que a arte marcial promoveu 

melhora na autoestima, melhorando a capacidade de expor-se frente aos demais. 

Salienta-se que durante o decorrer do projeto foi necessário lidar com questões 

individuais apresentadas pelos alunos, como conflitos com pais ou responsáveis, 

cumprimento da carga horária da medida socioeducativa, busca de auxílio para 

moradia (alimentos, vestuários), onde foram abordadas de maneira individual e não 

atrapalharam o desenvolvimento das aulas. Estes fatos demonstram que os menores 

atendidos sofrem violações de direitos humanos básicos, o que pode estar associado 

a atos infracionais cometidos como furto, invasão a domicilio e envolvimento com 

tráfico. 

Apresenta-se então, uma associação entre as caracterizações da amostra, as 

habilidades sociais e aos atitudes e comportamentos apresentados, apontando que a 

inclusão dos adolescentes a meios de descumprimentos dos Direitos Humanos são 

preditores de níveis baixos de habilidades sociais, e que as aplicações corretas de 

medidas socioeducativas resultam em melhora nas respostas sociais em menores em 

conflito com a lei. 

 

 

 

 

 

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da análise das informações e resultados obtidos das diferentes fontes 

– documentais, quantitativas e qualitativas – com vistas aos objetivos propostos para 

o estudo, pode-se concluir que: 

 A maior parte dos menores cumprindo medidas socioeducativas no município 

de União da Vitória- Pr, são do sexo masculino, com idade entre 17 e 18 anos, 

frequentam o ensino fundamental, e estão inseridos em um contexto social onde há 

violação dos direitos humanos, como falta de saneamento básico, emprego, 

segurança e educação. 

 No que se refere ao ato infracional, apresenta-se uma relação entre as 

habilidades sociais e o ato infracional cometido, sendo que a maior frequência de 

ocorrências se dá pelas respostas sociais à determinadas situações, como ameaça, 

danos e lesão corporal. 

 O nível de habilidades sociais apresentado pelos menores infratores mostrou-

se abaixo da média (<30%). A aplicação do projeto de Kung Fu resultou em melhoras 

significativas no índice, classificando a amostra na média após a intervenção. 

Sugerindo que a adoção do Kung Fu melhora os níveis de habilidades sociais de 

menores em conflito com a lei. 

 A análise qualitativa corrobora com os resultados positivos do estudo, 

permitindo afirmar que houve melhora significativa nas atitudes, comportamentos e 

relações dos jovens, interagindo com a melhora das habilidades sociais apresentadas. 

 A adoção de programas de Kung Fu como medidas socioeducativas passa a 

ser estruturante na melhora de habilidades sociais, comportamentos e relações, 

melhorando assim a eficácia das intervenções. Se faz necessário o olhar e os 

cuidados do estado para assegurar os direitos humanos a todos os cidadãos, 

diminuindo assim as desigualdades e o número de menores envolvidos com atos 

infracionais. 

 Sugere-se também, que novos estudos sejam feitos com a população dos 

menores infratores no que se refere as habilidades sociais, comportamentos e 

relações, tendo em vista a maior parte dos estudos buscam apenas caracteriza-los. 
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ANEXO A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

            Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos, os representantes legais das instituições envolvidas 

no projeto de pesquisa intitulado "efeitos de um programa de kung fu sobre características 

socio comportamentais em menores infratores" declaram estarem cientes e de acordo com 

seu desenvolvimento nos termos propostos, lembrando aos pesquisadores que no 

desenvolvimento do referido projeto de pesquisa, serão cumpridos os termos da resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Em relação à pesquisa supracitada, informamos que o acesso dos pesquisadores ao 

local da pesquisa e a manipulação dos dados de prontuários, será autorizado somente após 

a emissão do PARECER DE APROVAÇÃO do Comitê de Ética em pesquisa em Seres 

Humanos da UNIARP.  Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades como 

instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no 

resguardo da segurança e bem-estar dos participantes da pesquisa nela recrutados, dispondo 

de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

Local/Setor onde a pesquisa será realizada: Centro de Referência especializado de 

Assistência Social 
 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 Caçador (SC),.........de........de 20.... 

                   

_________________________________________ 

Ass: Pesquisador responsável (Orientador) 

 

____________________________________________ 

Ass: do responsável pela Instituição (de origem) 

 

__________________________________________________ 

Ass: Responsável de outra instituição 

Nome: 

Cargo: 

Instituição: 

Número de Telefone: 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-UNIARP) é 

um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres humanos. 

O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro de 

padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: efeitos de um programa de kung fu sobre características socio 

comportamentais em menores infratores 

Área do Conhecimento: Interdisciplinar 

Curso: Mestrado Acadêmico em Sociedade e Desenvolvimento 

Número de participantes no centro: 20 Número total de participantes: 20 

Patrocinador da pesquisa:  

Instituição onde será realizado: Centro de Referência Especializado de Assistência Social  

Nome dos pesquisadores e colaboradores:  Rafael Gemin Vidal / Marcelle Andrea Leite 

Pereira Rossa 

 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O 
documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos 
fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir 
a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa e do Responsável 

Nome do menor:  Data de nascimento: 

Nome do responsável: Data de Nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Rafael Gemin Vidal 

Profissão: Professor N. do Registro no Conselho: 020548-G/PR 

Endereço: Rua Clotário Portugal, 632 

Telefone: 41-98802-5981 E-mail: rafaelgemin@hotmail.com 

 
Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como voluntário 
(a) no presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador responsável sobre a minha 
decisão em autorizar a sua participação e estou ciente que: 
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1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 

 - OBJETIVO GERAL:  

Avaliar os efeitos de um programa de Kung Fu sobre características socio comportamentais 

em menores infratores do município de União da Vitória – Pr. 

- Objetivos Específicos: 

 Caracterizar a amostra quanto posição socioeconômica, ato infracional e estrutura 

familiar; 

 Verificar alterações comportamentais, sociais e relacionais nos menores infratores; 

 Avaliar os efeitos de um programa de Kung Fu nas habilidades sociais em um 

momento pré e pós. 

 

2. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste projeto tem como 

objetivo avaliar os efeitos de um programa de Kung Fu sobre características 
comportamentais. 

 

 

3. O procedimento para coleta de dados: Aplicação do Inventário de Habilidades Sociais 

e participação nas aulas de Kung Fu. 
 
 
4. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  

A prática do Kung Fu proporcione melhoras nas habilidades sociais, resultando em melhores 

respostas no convívio com os pares. 

 
5. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  

Pode-se apresentar dores musculares resultantes da prática física da arte marcial. 

 
6. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de despesas e 
ele tem direito à assistência, tratamento e indenização por eventuais danos, efeitos 

colaterais e reações adversas) decorrentes de minha participação na presente pesquisa.  
 

7. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou do menor 
sob minha guarda) nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de 
qualquer explicação. 

 
8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem estar físico de meu filho (ou 
do menor sob minha guarda). Não virá interferir no atendimento, na assistência, no 
tratamento médico, etc.  

 
9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 
sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam 
mencionados; 
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10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, 
com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, número 800, - Centro, telefone (049) 3561-
6200, sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o 
projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. 

 
11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e 
final (is) desta pesquisa. 

 
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas 
por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias 
de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 
 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 
 

  
_________________________________ 

 Responsável pelo(a) Participante da pesquisa 

 

_________________________________ 
Pesquisador Responsável pelo Projeto 
 

 

 

Testemunha: 

 

_______________________________  

Nome: 
 
 
 

 

 

 

 


