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RESUMO 

 

A formação integral tem assumido papel cada vez mais central no debate sobre os 

pressupostos e finalidades da Educação Básica no Brasil. Como concepção de formação e 

como projeto educacional, ela forma parte da história da luta pela emancipação humana. 

Quanto mais integral a formação dos sujeitos, maiores são as possibilidades de criação e 

transformação da sociedade. Nesta perspectiva, o PME busca desenvolver suas atividades na 

escola através de diversos campos: acompanhamento pedagógico, educação ambiental, 

comunicação e uso da mídia, esporte e lazer, e outros. Assim, proporcionando novas 

possibilidades para que as crianças e adolescentes se desenvolvam, e de forma integral, este 

estudo tem como principal objetivo apresentar como o esporte na perspectiva do esporte da 

escola é participativo na formação integral. Para o estudo utilizou-se da pesquisa bibliográfica 

e documental, através de artigos, revistas, internet, livros e com base em materiais já 

elaborados. No caso da pesquisa documental esta se baseia em materiais que ainda não 

receberam tratamento analítico.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ainda hoje a educação pública no Brasil passa por muitas dificuldades
3
, a escola pública 

enfrenta o desafio de promover uma educação de qualidade, possibilitando aos seus alunos 

uma formação que os prepare para exercer a cidadania de forma digna, em virtude disto, o 

Governo Federal vem procurando criar meios para que isso aconteça, e um deles é a expansão 

do ensino em tempo integral nas escolas. 

 

Concerne a isto, a proposta de Educação Integral no Brasil se deu devido aos baixos índices 

da educação básica, surgindo da necessidade de melhorar a qualidade da educação, diminuir o 

fracasso escolar, possibilitando às crianças e jovens novas possibilidades de se 

desenvolverem. 

 

Na tentativa de promover a Educação em tempo integral nas escolas da rede pública, o 

Governo Federal do Brasil criou em 2007 o Programa Mais Educação (PME) com o objetivo 

de desenvolver atividades socioeducativas no segundo tempo escolar, visando a melhoria da 

qualidade da educação, oportunizando aos alunos uma formação integral (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2009). 

 

A formação integral tem assumido papel cada vez mais central no debate sobre os 

pressupostos e finalidades da Educação Básica no Brasil. Como concepção de formação e 

como projeto educacional, ela forma parte da história da luta pela emancipação humana. 

Quanto mais integral a formação dos sujeitos, maiores são as possibilidades de criação e 

transformação da sociedade (GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2014). 

 

Nesta perspectiva, o PME busca desenvolver suas atividades na escola através de diversos 

campos: acompanhamento pedagógico, educação ambiental, comunicação e uso da mídia, 

esporte e lazer, e outros. 

 

                                                           
3
 O Brasil ocupa o 53º lugar em educação, entre os 65 países avaliados (PISA). Mesmo com o programa social 

que incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 e 12 anos, 731 mil crianças ainda estão fora da escola 

(IBGE). O analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009 

(IBOPE); 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não conseguem ler (Todos pela 

Educação); 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental e que moram nas grandes cidades, não 

dominam o uso da leitura e da escrita (Todos pela Educação), professores recebem menos que o piso salarial 

(BRUNI, 2006). 
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Assim, proporcionando novas possibilidades para que as crianças e adolescentes se 

desenvolvam, e de forma integral, este estudo tem como principal objetivo apresentar como o 

esporte na perspectiva do esporte da escola é participativo na formação integral.  

 

Portanto o esporte abrange uma importante área para a sociedade, visto que o mesmo engloba 

a saúde, educação, turismo, entre outros, e ainda vale ressaltar que quanto ao papel social que 

o esporte vem desempenhando no desenvolvimento dos indivíduos. (TUBINO, 2006). Nessa 

mesma perspectiva Queirós (2004) enfatiza que a prática do esporte envolve aquisições de 

habilidades físicas, sociais, de conhecimentos, atitudes e normas. 

 

Por isso acredita-se que o esporte venha a ser mais uma escolha para a evolução humana de 

crianças e jovens, empregando o mesmo de maneira a trabalhar as dificuldades dessas 

crianças e adolescentes para que se tornem pessoas mais preparadas para enfrentarem as 

responsabilidades da vida adulta. 

 

Com isso para se proporcionar uma melhor afinidade com o problema do estudo em questão, 

aplicou-se uma pesquisa exploratória com objetivo de deixa-lo mais explicito, tornando o 

estudo mais flexível, possibilitando considerações dos mais variados aspectos relativo ao 

problema investigado (GIL, 2010). 

 

Para o estudo utilizou-se da pesquisa bibliográfica e documental, através de artigos, revistas, 

internet, livros e com base em materiais já elaborados. No caso da pesquisa documental esta 

se baseia em materiais que ainda não receberam tratamento analítico (GIL, 2010). 

 

Depois do tema, autores e obras escolhidos tornou-se possível agregar um corpo teórico com 

o estudo bibliográfico a fim de expor os resultados pesquisados. Com isso utilizou-se de uma 

técnica de Análise de Conteúdo, no qual esse se conceitua como um conjunto de técnicas para 

analisar os entendimentos por meio de procedimento sistemático e organizado quanto ao 

estudo em questão permitindo um melhor conhecimento relativo às condições de 

produção/recepção dessas fontes (BARDIN, 2002). 
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2 ABORDAGEM CONCEITUAL 

 

2.1 ESPORTE 

 

Conforme Rosseto (2008), o esporte vem crescendo e desenvolvendo-se a cada ano que passa, 

tornando-se uma mania nacional. No que tange em sua dimensão educacional o esporte tem 

passado a ser visto como um meio para o desenvolvimento integral e para a formação de 

indivíduos, quando usado em contexto como escola, centro educacionais, professores, 

técnicos, atletas ou agentes comunitários. No início do século XXI o esporte educacional 

beneficiado pelo Estado e a sociedade, intensificou quanto aos valores universais tais como: 

solidariedade, justiça, ética, liberdade, entre outros.  

 

Assim a partir desse contexto sua prática deverá respeitar alguns princípios como: a 

democratização e inclusão de diversidades, aprendizado lúdico, educação integral, 

dialogicidade e protagonismo.  

  

De acordo com Tubino (2006) o esporte abrange diferentes conceitos nos quais se dividem 

em: esporte-educação, esporte-lazer e esporte de desempenho. Ainda segundo ele, o esporte-

educação é aquele no qual possui um caráter formativo, já o esporte-lazer, esse como o 

próprio nome já se refere, é aquele aonde se busca o bem estar dos indivíduos que o praticam 

se apoiando no lazer dos mesmos, e por fim o esporte de desempenho é aquele no qual se é 

disputado, pois este precisa obedecer sempre s regras impostas. 

 

Tubinho (2006) demonstra outra concepção para o esporte-educação, ele diz que esse é 

subdivido em esporte educacional e esporte escolar. Assim, o esporte educacional baseia-se 

nos princípios educacionais como a participação, cooperação, coeducação, 

corresponsabilidade e inclusão. Barbieri (2001, p. 144) também apresenta um conceito 

aproximado do autor acima citado para o esporte educacional, aonde diz que: 

 

(...) é um dos sentidos atribuídos ao esporte que, como uma atividade humana – 

mediante o desenvolvimento integral do ser humano, de sua individualidade e de sua 

socialização, da preservação de sua saúde, do desenvolvimento da autoestima, do 

autoconhecimento e do fazer-se no mundo – se manifesta nos sistemas formais de 

ensino como fora deles, tendo como seus princípios constitutivos a totalidade, a 

cooperação, a participação, a coeducação, o regionalismo e a emancipação, e como 

última finalidade a formação do homem e da cidadania. 
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Ainda de acordo com Tubino (2006), o esporte escolar é aquele no qual se permite aproximar 

do esporte de desempenho, pois visa compreender as competições escolares. Apesar dessa 

aproximação entre o esporte escolar e esporte de desempenho, Pinto (2009) diz que não se 

pode conceituar somente a partir dessa compreensão, pois poderá utilizar esse conceito para 

designar outras manifestações a respeito do esporte com ou sem finalidade educacional 

existente no cotidiano dos sistemas formais de ensino. 

 

Visto quanto a essas análises conceituais, se vê uma relevância principalmente por parte das 

questões didáticas, mas não se pode afunilar a abrangência do fenômeno esportivo e nem 

limitar a sua atuação nas áreas. No entanto, o excesso de influência de uma dimensão do 

esporte sobre qualquer outra poderá confundir algumas finalidades do esporte quanto a seus 

respectivos contextos. 

 

Segundo Sadi (2004, p. 23) o esporte na escola não tem servido apenas a interesses 

educacionais, mas também para reforçar as exclusões e desigualdades que são presentes hoje 

na sociedade, assim ele afirma: 

 

O Esporte Escolar é ainda restrito a crianças e adolescentes considerados talentos 

esportivos, sendo dominantemente compreendido como base para o esporte de 

rendimento e desenvolvimento a partir dessa compreensão. Essa é uma realidade que 

distancia a prática do Esporte da perspectiva educacional, gerando exclusão nas 

práticas escolares e desigualdade de oportunidade, pois é um processo que já se 

inicia sendo oferecido a poucos. 

 

Ao trabalhar o conteúdo esporte, o professor deve estar atento em sua abordagem, aos 

determinantes histórico-sociais, assim como, o entendimento que este, é uma atividade 

teórico-prática e um fenômeno social, que, além de contribuir para aprimorar a saúde servirá 

para integrar os sujeitos em suas relações sociais. 

 

2.2 ESPORTE NA ESCOLA VERSUS ESPORTE DA ESCOLA 

 

A ideia que se tem hoje da escola como instituição social é de que a mesma poderá produzir 

uma cultura escolar de esporte onde não reproduza apenas as práticas de esportes 

hegemônicos na sociedade, mas também estabeleça uma relação permanente em movimentos 

positivos de intervenções na história cultural da sociedade. 
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De acordo com Vago (1996) vê-se que o esporte na escola nada mais é do que um acréscimo 

da própria instituição esportiva. Visto que os códigos da instituição podem ser resumidos em: 

principio de rendimento atlético-desportivo, competição, comparação de rendimentos e 

recordes, regulamentação rígida, sucesso esportivo, racionalização de meios e técnicas 

(BRACHT, 1992). 

 

A Educação Física ao se apropriar do esporte de rendimento como objetivo no ensino abriu-se 

um espaço para o desenvolvimento no ambiente escolar. Isso fez com que promovesse um 

tipo de educação que contribuiu para a introdução de valores e normas comportamentais na 

vida dos indivíduos, fazendo com que esses não fossem questionados pela sociedade. 

 

Com isso o esporte de rendimento tem em sua estrutura interna os mesmos princípios que 

estruturam as relações sociais da sociedade tais como: grande orientação no rendimento e na 

competição, seleção via concorrência, igualdade formal perante as leis e regras (BRACHT, 

1992). 

 

OLIVEIRA (apud CAPARROZ, 2007), diz que a procura por campeões e aperfeiçoamento 

antecipado nas escolas, acaba por prejudicar o desenvolvimento da capacidade psicomotor 

dos alunos. Com isso esses alunos passam a serem vistos como futuros atletas e não somente 

como estudantes. Mas não é isso que se vê, pois os alunos “menos” habilidosos, no qual 

deverias ser mais beneficiados, acabam sendo excluídos e desprezados em “beneficio” dos 

mais talentosos.  

 

O esporte de rendimento tem suas ações avaliadas através dos resultados finais, aonde o 

desempenho esportivo se valoriza em função do intermédio da vitória-derrota. Com isso tanto 

os meios administrados no treinamento e no mesmo treinamento, são medidos pelo resultado 

final, visto o lucro que o processo tem no fim. Portanto a educação física que tem por 

objetivos formar atletas acaba fomentando as diferenças sociais (CAPARROZ, 2007). 

 

O esporte na escola é reproduzido às regras que já existem, buscando a melhoria do gestor 

técnico, ainda, visando a concepção de que sempre haverá um campeão, fazendo com eu haja 

a exclusão dos “menos” habilidosos, além de, existir um profissional tecnicista para colaborar 

com as necessidades especificas quanto aos materiais, e não se vê criatividade na evolução 
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das atividades, ocorrendo a separação quanto a ser homem ou mulher e por fim o aumento da 

complexibilidade da habilidade motora (MENEZES, CAPISTRANO, SOUSA, 2007). 

 

Quanto ao esporte da escola, este tem por fundamento abordar a compreensão dos jogos, no 

qual todos poderão participar das decisões, inclusive os alunos. Isso faz aumentar o progresso 

por meio da tática do jogo, ao invés de habilidade técnica esportiva; baseando-se por meio de 

argumentos táticos aonde os alunos veem que os jogos podem ser muito mais satisfatórios e 

agradáveis, quando os mesmos são auxiliados e encorajados a impor decisões embasadas na 

consciência tática (MENEZES, CAPISTRANO, SOUSA, 2007). 

 

A concepção de Educação Física que deveria estar sendo desenvolvida na escola 

encarregar-se-ia, principalmente, da formação da atitude do educando, ajudando-o a 

se conhecer, a se dominar, a se relacionar com o mundo e a buscar a sua autonomia 

pessoal, completando o processo de educação geral por meio de atividades físicas 

(FERREIRA aud CAPARROZ, 2007, p. 129). 

 

A escola como instituição social, pode produzir uma cultura escolar de esporte que, ao invés 

de reproduzir as práticas de esporte hegemônicas na sociedade, estabeleça com elas uma 

relação de tensão permanente, em um movimento propositivo de intervenção na história 

cultural da sociedade. Abrindo assim um legado de oportunidades para esses alunos 

interferirem e interagirem com as aulas, buscando reconhecer e construir o novo, 

transformando as tradicionais regras e técnicas dos jogos (KUNZ, 1991). 

 

O esporte é um importante conhecimento a ser trabalhado no âmbito escolar, mas é preciso ter 

atenção com a perspectiva escolhida e qual o tipo de sociedade que se deseja referendar. 

 

2.3 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (PME) E A EDUCAÇAO EM TEMPO 

INTEGRAL 

 

Criado pela Portaria Interministerial nº 17 de 24 de abril de 2007 e regulamentado pelo 

Decreto 7.083 de 27 de janeiro de 2010, o Programa Mais Educação – PME – tem por 

objetivo ajudar na formação integral de crianças, adolescentes e jovens promovendo dentro do 

projeto escolar, ações, programas e projetos no país, ampliando o tempo e os espaços 

educativos através de atividades que envolvam as artes, cultura, esporte, lazer, inclusão 

digital, saúde, meio ambiente, entre outros, empregando-os aos projetos político-pedagógicos 

das redes/sistemas de ensino e das escolas. 
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Portanto para a incorporação da educação integral dentro da jornada escolar tornou-se um dos 

desafios para o MEC, pois implantar efetivamente essa educação seria preciso que as 

atividades dialogassem entre os projetos pedagógicos das escolas para que, além das 4 horas 

diárias, atendessem a alguns aspectos da educação integral com o propósito de impor 

propostas de ações complementares às escolas. 

 

Vale ressaltar que o Ministério da Educação visa induzir com a implantação da Educação 

Integral além da ampliação da jornada escolar, a organização curricular. E ainda instituir uma 

articulação do arranjo educativo em conexão com a sociedade ampliando também ações em 

torno da escola pública na área da cultura, esporte, direitos humanos e desenvolvimento 

social. 

 

De acordo com o Manual Operacional de Educação Integral, no ano de 2014 ficaram 

estabelecidos critérios para adesão ao PME para novas escolas urbanas e rurais, e também em 

comunidades quilombolas e indígenas.  

 

3 O ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA A FORMAÇÃO 

INTEGRAL DO INDIVÍDUO 

 

O esporte deve estar implantado como conteúdo estruturado na Diretriz Curricular, visto que 

o mesmo possa contribuir para a formação integral do indivíduo, fazendo com que os diversos 

tipos de esporte contribuam para o aprendizado e o relacionamento social das crianças, 

adolescentes e jovens. 

 

Portanto é de suma importância que se inclua a prática do esporte na hora do lazer desses 

jovens ara conseguir fazer com que cada vez menos crianças e adolescentes entrem para o 

mundo do crime, da prostituição infantil, tráfico de drogas e o isolamento social. É 

indiscutível que a prática do esporte é importante para o desenvolvimento de hábitos 

saudáveis, além de mostrar caminhos e conquistar metas, trabalhar em equipe, respeita o 

adversário, melhorar a autoestima, e ainda proporcionar a ascensão social. 

 

De acordo com Zaluar (1994, p. 36): 
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O esporte vem sendo reconhecido como um fator de inclusão social apresentando 

uma crescente na elaboração e implementação de programas e projetos esportivos 

destinados a crianças e adolescentes carentes, financiados por instituições 

governamentais e privadas, agindo em parceria com a educação formal. Mesmo 

mostrando as experiências positivas do esporte com inclusão social, existe uma 

vertente que critica este ensino. As criticas se dão nas aprendizagens de técnicas ou 

aprofundamento de habilidades e conhecimentos dos fundamentos na educação 

física. 

 

A justificativa atribuída em relação a essas técnicas do esporte seria uma contribuição para a 

desvalorização da aprendizagem dos fundamentos e técnicas corporais, e passou a se utilizar o 

esporte como ferramenta singular social, e um instrumento de controle social. (MORAES, 

s.d.). 

 

Para alguns autores é configurado como instrumento de estabilidade no que tange ao seu uso 

para mascarar grandes problemas sociais ou desviar a atenção da sociedade para situações que 

precisam de uma maior participação popular. 

 

Gaya (2009, p. 96) salienta sobre o assunto dizendo que: 

 

Se deve levar em consideração os benefícios das atividade esportivas na melhoria da 

qualidade de vida dos praticantes e sua formação social. Outro ponto positivo é um 

aumento na permanência do aluno n escola e ampliação do conhecimento individual, 

mobilizado socialmente, quando comparado à escolaridade e profissão de seus pais. 

 

O esporte deve levar ao aluno a descoberta de motivos e sentidos na pratica corporal, 

favorecendo o desenvolvimento de atitudes positivas para com os mesmos, e levar a 

aprendizagem de comportamentos adequados à sua prática, aprimorar o conhecimento, 

compreensão e análise de seu intelecto (BETTI; ZULIANI, 2002). 

 

Assim com base em pesquisas feitas, chega-se a conformidade de que o esporte é 

habitualmente uma atividade considerada positiva no que tange a formação e educação das 

crianças e adolescentes. Haja vista que sua presença no ambiente escolar e em projetos em 

que visam a inclusão social é muito disseminada e pouco questionada, isso faz com que se 

torne uma atividade assídua no cotidiano e na vida de quem a pratica (BETTI; ZULIANI, 

2002).  

 

Como prática cultural que reúne em si valores que espelham a própria sociedade, o 

Esporte tornou-se uma prática hegemônica no âmbito da cultura corporal de 

movimento e, também, objeto de estudo de variados campos do saber, pela 
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capacidade de mobilização social. O Esporte contribui consideravelmente para o 

desenvolvimento do ente do Ser do Homem, interferindo na autoafirmação e 

identidade daqueles que participam de grupos esportivos ou apresentam-se como 

meros espectadores (PINTO, 2009, P. 120).  

 

O esporte deve ser acessível a todos a partir de práticas alternativas e de conhecimento 

significativo sobre o esporte, com ruptura da ideia de transmitir somente um conhecimento 

pronto e acabado. Esta prática devera ser uma via de mão dupla com a sociedade, 

aproveitando o conhecimento empírico dos alunos e ocorrendo uma mediação de 

conhecimentos com os professores. Assim deve-se ter disciplina, solidariedade e aprendizado 

com as derrotas para se criar valores, lembrados para destacar a importância das práticas 

esportivas na formação de crianças e jovens (GAYA, 2009). 

 

No entanto, insta frisar que o esporte é uma atividade que por si só não garante os benefícios 

que muitos de nós acreditamos possíveis de serem atingidos, como por exemplo retirar 

crianças, jovens e adolescentes do mundo do crime e/ou das drogas. Em tom provocativo, em 

certos momentos, pode-se afirmar exatamente o contrário. O esporte além de não inocular o 

uso de drogas e prática de crime, também não “tira” ninguém do “mundo das drogas”, muito 

pelo contrário, pode até mesmo apresentar e incentivar o consumo de drogas. 

 

Esse pensar é norteado em primeiro lugar, ao considerar o doping um fenômeno tipificado no 

esporte. Ou seja, quando lemos ou escutamos essa palavra naturalmente o assunto é 

competição esportiva ou algo correlato. Portanto, nesse caso, o esporte foi motivador do uso 

de drogas, já que o doping está ligado ao consumo de drogas. 

 

Por outro lado, os valores positivos do esporte não estão contidos no esporte como algo 

garantido intrinsecamente. Fatores ambientais como companheiros, instituição e 

principalmente qualidade pessoal e profissional do líder (professor, técnico, etc.), na verdade 

são as bases que irão consagrar os valores do esporte. 

 

Em última análise, pais que acreditam que simplesmente inscrever os filhos no esporte já é o 

suficiente para garantir que os mesmos estão “protegidos” estão enganados. É preciso antes de 

mais nada verificar, conhecer, avaliar, etc. a qualidade pessoal e profissional do líder e a 

diretriz que a instituição esportiva valoriza ou segue. 
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Os valores positivos do esporte como honestidade, confiança, espiritualidade, humildade e 

liberdade funcionam como base para comportamentos desejáveis no futuro de um jovem 

atleta, mas não é o esporte que os permite. O que permite de fato, é o esporte orientado por 

alguém que é bom exemplo profissional e pessoal e em lugar onde o ambiente seja saudável. 

 

Aí sim, o esporte atinge os objetivos pretendidos. Pois, o resultado dos valores descritos 

acima serão comportamentos, pela ordem: de correção, coragem, harmonia, realismo, 

persistência e criatividade. 

 

Enfim, o esporte pode ser um grande aliado na formação de jovens, mas, é preciso saber que 

são pessoas (líderes) e o ambiente esportivo que garantem os benefícios pretendidos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo teve como um de seus objetivos, sensibilizar e fazer um esclarecimento 

sobre as dimensões que o esporte tem dentro da escola, sejam eles positivos ou negativos. 

Com os argumentos apresentados no trabalho entendem-se que foram apresentados aspectos 

importantes do esporte escolar com o propósito de se alcançar os objetivos do trabalho, 

principalmente no sentido de trazer algo significativo e tentar uma transformação da 

percepção que se tem do esporte na escola.  

 

Trabalhou-se acerca de uma percepção crítica do esporte, que trouxe novas reflexões sobre o 

tema. É fato que há muito a se fazer para transformar o esporte escolar, evitando à exagerada 

reprodução do esporte de rendimento no ambiente escolar. O esporte da escola deve 

desenvolver um trabalho pedagógico que objetive o resgate de valores, destacando o coletivo 

sobre o individual, intensificando as habilidades físicas, cognitivas e, também ajudar a 

construir valores e atitudes para a vida em sociedade, cooperando para a formação crítica e 

integral do ser humano, por meio da superação, do respeito, da solidariedade e da aceitação de 

normas e regras em seu meio social. 

  

Entretanto, deve-se permitir que os alunos pudessem fazer uma análise crítica dentro de um 

contexto sócio, econômico, político e cultural, assim como este conhecimento deve 

possibilitar o entendimento de que a prática esportiva é um direito assegurado por meio de 
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valores e normas. Foi analisado conceitualmente sobre o lúdico no esporte. O lúdico tem um 

teor educacional, e o esporte só é lúdico quando encoraja a cooperação, desenvolvendo o 

espírito de grupo, priorizando-se, assim, em sua prática as atividades cooperativas e não 

perdendo as características do jogo. 

  

Sendo assim, a socialização é ampliada e são corrigidas todas as atitudes de deslealdade, 

egoísmo e discriminação. Sob uma perspectiva crítico-superadora como conteúdo pedagógico, 

o esporte deve destacar não somente as questões de como ensinar, mas como se adquire tal 

conhecimento ou habilidade, enaltecendo-se a contextualização dos fatos e o resgate histórico, 

isto é, nas aulas de Educação Física deve-se trabalhar o esporte com um conhecimento prévio 

de que ele é uma construção histórico-social humana que está em constante transformação. 

Entendo que essa metodologia é a ideal para se trabalhar o esporte educativo na escola na 

tentativa de se alcançar uma formação integral dos alunos, possibilitando o pleno exercício da 

cidadania e a autonomia de liberdade. 
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