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RESUMO 

O presente trabalho traz apontamentos acerca do “Depoimento 
sem Dano”, abordando essa metodologia à luz dos direitos das 
crianças e adolescentes. Como subsídio teórico trago alguns 
elementos do Estatuto da Criança e do Adolescente, as 
diferentes visões em debate no serviço social e o 
posicionamento do CEDECA – Casa Renascer. A partir das 
considerações realizadas traço algumas problematizações e 
análises visando contribuir com a temática. 
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ABSTRACT 

This work brings notes about the “No Damage Deposition”, 
approaching this methodology in light of children and teenager’s 
rights. As a theoretical subsidy I bring some elements of the 
children and teenager’s statute, and different positions in 
discussion in the social service and the CEDECA’s positioning 
– Reborn House. From the considerations made I draw some 
problematizations and analysis aiming to contribute to the 
theme. 

KEY WORDS:  No Damage Deposition, Children and 
Adolescents, Social Work. 

1 INTRODUÇÃO 

 O presente artigo é síntese de uma pesquisa que teve início com os primeiros 

levantamentos bibliográficos em torno do tema “Depoimento sem dano” em meados do 

mês de Agosto de 2013 e teve continuidade durante o ano de 2014. Contei com a 

coleta de dados empíricos, usando entrevista, baseada em um roteiro semi-

estruturado, e também anotações realizadas durante as observações feitas no 

decorrer da pesquisa, tais como atividades e vivências envolvendo a temática. Além 

disso, realizei revisão bibliográfica durante todo o desenvolvimento da pesquisa. O 

objeto central da minha pesquisa trata, portanto, do “Depoimento sem Dano”, 

metodologia que no Brasil desenvolveu-se inicialmente em Porto Alegre, Sul do país, 



no ano de 2003. Tal prática consiste basicamente na audição1 da criança e/ou 

adolescente em uma sala reservada, sem a presença do acusado no mesmo espaço, 

bem como a ausência do juiz e advogado. O/a Assistente Social ou Psicólogo/a realiza 

a entrevista, repassando as perguntas feitas pelo juiz, e o restante da equipe assiste o 

desenvolvimento da prática por videoconferência.  

 Nesse sentido, a pesquisa teve como problema a analise do significado do 

“Depoimento sem Dano”, e foi subsidiada pelas diferentes posições acerca da 

metodologia, compreendendo que há uma disputa pelo reconhecimento ou não de tal 

atividade como competência ou atribuição do assistente social inserido na área 

sóciojuridica, bem como dos sentidos de defesa e proteção integral de crianças e 

adolescentes. Os objetivos traçados centraram-se no conhecimento das implicações 

contraditórias do “depoimento sem dano” para os usuários (crianças e adolescentes), 

resgatando o debate dentro do Serviço Social, analisando a exposição da 

criança/adolescente ao processo de revitimização, e verificando se esse tipo de 

inquirição acorda com o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) a 

respeito da proteção.  

 Na realização do estudo o CEDECA – Casa Renascer2, localizado em Natal/RN 

foi escolhido como sujeito da pesquisa, em função da sua importância enquanto órgão 

de defesa dos direitos das crianças e adolescentes, onde realizei uma entrevista com 

um profissional que trabalha na casa, abordando o posicionamento deles em relação 

ao “depoimento sem dano”. Frente a essas questões, proponho ainda o entendimento 

dos rebatimentos dessa prática para a categoria de Assistentes Sociais, no sentido do 

seu entendimento do lugar da criança e do adolescente em contextos de violência, 

cruzando os dados obtidos com o posicionamento do Conselho Federal de Serviço 

Social – CFESS.   

 O estudo contribui, mesmo que minimamente, para aprofundar e problematizar 

algumas questões acerca dessa metodologia, bem como seus rebatimentos no interior 

                                                

1  O procedimento jurídico da audição segue o art. 12, n° 1, da Convenção sobre os Direitos da Criança 

que determina que as opiniões das crianças sejam levadas em consideração segundo a idade e a 

maturidade apresentadas. 

2 O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDECA Casa Renascer é uma 

entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em 02 de janeiro de 1991, com sede e foro na cidade de Natal, 

Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. O CEDECA Casa Renascer tem como prioridade a ampliação e o 

fortalecimento do controle social sobre as políticas públicas de promoção dos direitos de crianças e 

adolescentes, bem como garantir sua proteção jurídico-social nos casos onde haja situação de violência 

sexual. Disponível em: < http://www.cedecacasarenascer.org/sobre >   



do serviço social. Além disso, ele responde inquietações pessoais, despertadas em 

uma das discussões do grupo de estudo do qual faço parte – Grupo de Estudos e 

Pesquisa Trabalho, Ética e Direitos/GEPTED da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN, onde se abriu espaço para tratar as polêmicas que circundam a 

profissão, e dentre elas, o “depoimento sem dano”. 

2 “DEPOIMENTO SEM DANO” COMO REFLEXO DO PROCESSO DE DEFESA 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL  

 O “depoimento sem dano” vem sendo acolhido com receptividade por algumas 

organizações da sociedade civil, governamentais e não-governamentais, que estão 

colocadas na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ao mesmo tempo, ele 

vem sendo alvo de reflexões, análises críticas, especialmente no serviço social, e 

dissensos, que circundam seus objetivos e seu modo de operar. Para abordar de 

forma mais aprofundada, trago a seguir alguns aspectos para subsidiar a 

problematização dessa metodologia enquanto reflexo do processo de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente no Brasil. 

 2.1 O ECA e o seu significado social 

 Antes de adentrar o “depoimento sem dano”, é necessário trazer alguns 

aspectos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tendo em vista que esse 

tipo de inquirição é realizada com o público situado nessa faixa etária, vitimas de 

abuso ou violência sexual. É muito comum ouvirmos falar que o ECA é uma lei muito 

avançada, devido as mudanças que ocorreram com o seu advento. De forma sintética, 

as principais alterações se inscrevem no sentido de reconhecer crianças e 

adolescentes como pessoas em condição especial de desenvolvimento e, portanto, 

sujeitos de direitos; a disposição da proteção integral e da prioridade absoluta, 

cabendo a responsabilidade pelo atendimento dos seus direitos ao poder público, a 

sociedade, a comunidade e a família; e ainda, a expansão dos direitos previstos na 

legislação nacional e internacional a todas/os as crianças e os adolescentes, 

independente da condição social, econômica e física em que se encontram.  

 O processo de constituição do ECA, bem como seu significado social, 

remontam o movimento de luta pela redemocratização do Brasil, que surgiu fortemente 

nos anos 1980, onde a sociedade brasileira e diversos setores se articularam em 

busca da aprovação das pautas de luta e pelo fim da Ditadura Militar, iniciada em 

1964. Por isso, para compreender o ECA é preciso entender o cenário da luta pelos 

direitos da infância no qual ele emergiu.  



 No final da década de 1980, em função das discussões, reflexões e pressões 

feitas pelo movimento da infância, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

desenvolveu um documento que elencou um conjunto de direitos fundamentais de 

todas as crianças, sendo a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 

(CDC), um importante tratado aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 

20 de novembro de 1989 e validado por quase todos os países do mundo. Essa 

Convenção entrou em vigor em setembro de 1990, mesmo ano em que o ECA3 foi 

promulgado no Brasil, lei que é considerada um grande marco por constituir-se 

enquanto legislação específica que regulamenta a proteção integral de Crianças e 

Adolescentes. Ele substitui o Código de Menores e inaugurou uma nova perspectiva, 

que passou a considerar crianças e adolescentes enquanto cidadãos em condição 

especial de desenvolvimento, e, portanto, sujeitos de direitos.  

 É importante perceber que  

O reconhecimento da dignidade inerente a crianças e 
adolescentes significou estender a elas, incondicionalmente, o 
valor de ser pessoa humana, ou seja, o direito a ter diretos, 
salvo os limites impostos pelo próprio ordenamento jurídico, 
como ser privado de sua liberdade por flagrante delito ou 
ordem judicial de autoridade competente, ser expropriado de 
seus bens mediante processo judicial no qual se observem os 
princípios da ampla defesa e do contraditório. (CEDECA, 2007, 
p. 6) 

 Ainda nesse sentido, o plano da igualdade surge na universalização de direitos 

a toda e qualquer criança. Igualdade que também se manifesta entre crianças e 

adultos, ao passo em que os dois são seres humanos, e, portanto, titulares dos 

mesmos direitos. Sendo ao menor de 18 anos considerada a condição de pessoa em 

condição especial de desenvolvimento, como já explicitei. 

 No sentido de efetivação dos direitos e deveres, o ECA estabeleceu um novo 

ordenamento institucional, e criou órgãos4 responsáveis pelas políticas para crianças e 

adolescentes. Dessa forma, o ECA apontou novas concepções e conteúdos para essa 

população, rompendo com o modelo assistencial-repressor e construindo novas 

referências e práticas. 

                                                
3 Em 13 de julho de 1990 foi promulgada a Lei nº 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que 

entrou em vigor no Dia da Criança daquele ano.  

4 Conselho de Direito e Conselho Tutelar, espaços que privilegiam a participação popular atendendo 

princípios da Constituição Federal de 1988 e da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 

(CDC). 



 2.2 O Depoimento Sem Dano 

O “depoimento sem dano”, enquanto metodologia, surge com o objetivo de  

proteger crianças e adolescentes vítimas de violência sexual nos regimes de 

depoimento em juízo, sustentando a responsabilização do sujeito/a a partir da 

materialização de um dos quatro princípios gerais da Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança (CDC), que parte do entendimento de que a criança deve 

ser ouvida e sua opinião tem que ser levada em consideração (CFESS, 2013). Tal 

metodologia, substitui a audiência direta com o juiz pela audiência indireta, onde o 

técnico serve, basicamente, como canal de comunicação entre o magistrado e a 

criança ou adolescente. 

Tal prática consiste, basicamente na audição5 da criança e do adolescente em 

uma sala reservada, sem a presença do acusado no mesmo espaço, bem como a 

ausência do juiz e advogado. (VELASCO, 2008) O/a Assistente Social ou Psicólogo/a 

entrevista a criança, repassando as perguntas feitas pelo juiz através do ponto 

eletrônico, e o restante da equipe assiste e ouve a prática por videoconferência 

(DELL’AGLIO,2013). Dentro dessa proposta, o “depoimento sem dano” aparece – em 

tese – como uma alternativa para evitar a revitimização, visando assegurar  o  direito  

fundamental  previsto  pela nossa Constituição, e no próprio ECA, no que tange à 

proteção integral e à observância ao melhor interesse da criança e do adolescente. 

Durante esse processo, o técnico, que pode ser assistente social ou psicólogo, 

tem a responsabilidade realizar as perguntas feitas pelas partes e pelo juiz à criança 

ou ao adolescente, atuando como facilitador. E segundo Cezar (2007, p. 66, apud 

FELIX, p.10) é “desejável que [o técnico] possua habilidade em ouvir, demonstre 

paciência, empatia, disposição para o acolhimento, assim como capacidade de deixar 

o depoente à vontade durante a audiência”. Tais características perpassam uma 

construção histórica acerca das profissões, que mesmo não sendo desenvolvidas 

nesse espaço, é importante atentarem para elas, já que, qualquer profissional poderia 

desenvolver tais habilidades, estando, então, capacitado para lidar com essas 

situações. 

Defende-se, ainda, com o DSD, a melhoria da  produção  da  prova  produzida.  

Com a pretensão de obter  uma  colheita do depoimento  mais  segura, o depoimento 

é gravado e anexado ao processo, podendo ser ouvido por qualquer das partes 

                                                
5 O procedimento jurídico da audição segue o art. 12, n° 1, da Convenção sobre os Direitos da Criança 

que determina que as opiniões das crianças sejam levadas em consideração segundo a idade e a 

maturidade apresentadas. 



interessadas,  evitando  que  a vítima tenha que repetir exaustivamente, para diversas 

pessoas o seu relato, o que poderia ensejar até mesmo uma confusão.  

3  O DEBATE DO DEPOIMENTO SEM DANO E O SERVIÇO SOCIAL 

Antes de adentrar o debate, é importante ressaltar que o caráter indispensável 

na atuação do serviço social com crianças e adolescentes vêm se reafirmando tanto 

ao lado de adolescentes em conflito com a lei, quanto ao lado de crianças em situação 

de risco social (FÁVERO, 2007), e como sabemos, a vida de crianças e adolescentes 

quem estão à margem dos direitos sociais, daqueles que fazem parte das classes 

subalternas, não tem adquirido a devida visibilidade no espaço público. A mídia só dá 

destaque aos que representam risco a população, seja pessoal ou patrimonial. 

(IAMAMOTO, 2002). 

“O Depoimento sem dano”, metodologia que começou a ser desenvolvida em 

2003 em Porto Alegre, recebeu destaque na agenda do Serviço Social há 

aproximadamente cinco anos e divide a categoria dos assistentes sociais, entre 

aqueles que defendem a nossa participação nessa prática, bem como a legitimidade 

dela enquanto ação de proteção às crianças e adolescentes, e aqueles que fazem 

uma análise crítica da metodologia, quanto ao seu modo de operar e seus objetivos. É 

importante ressaltar que o Conselho Federal de Serviço Social6 tem um 

posicionamento contrário nossa participação na inquirição, por compreender que as/os 

assistentes sociais não têm formação acadêmica para realizar esse tipo atividade, 

além de entender que temos a nossa autonomia técnica para atuar com competência 

ético-política e ética limitada. (CFESS, 2009) 

No parecer técnico “‘Depoimento sem Dano’ ou ‘Depoimento com Redução de 

Danos’”, elaborado por Eunice Fávero e requisitado pelo CFESS, trabalho informativo, 

analítico e conclusivo, a autora problematiza e aprofunda o debate acerca da 

metodologia e da nossa participação na mesma. Nesse sentido, ela desenvolve o 

trabalho de maneira que possibilita a compreensão da proposta do “Depoimento sem 

Dano”, refletindo sobre a atuação/participação do assistente social nessa metodologia. 

É importante trazer uma das indicações que ela faz ao final do parecer, colocando que  

                                                
6 Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) – é instituído por lei com a finalidade de orientar, 

disciplinar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão, atribuições de natureza pública. É, portanto, 

dotado de personalidade jurídica de direito público na forma de autarquia. Sua diretoria é composta por 

dezoito assistentes sociais de todo o Brasil, eleitos para um mandato de três anos, sem remuneração. 

Sendo permitida uma reeleição, com garantia de renovação de 2/3 de seus membros.Tem sede em 

Brasília. Para saber mais acesse: http://www.cfess.org.br/cfess_historico.php 

http://www.cfess.org.br/cfess_historico.php


a atuação do assistente social como intérprete da fala do juiz 
na execução da metodologia do DSD não é uma prática 
pertinente ao Serviço Social. A própria terminologia utilizada na 
proposta deixa claro que se trata de procedimento policial e 
judicial, como depoimento, inquirição etc., pertinentes à 
investigação policial e à audiência judicial. 

 O ambiente da inquirição torna-se claramente mais receptivo, a prática 

inicialmente “parece” interessante, mas é preciso perceber as contradições que 

perpassam esse tipo de intervenção, observando que alguns aspectos realmente 

necessitam de maiores problematizações, como a hierarquia e hostilidade do ambiente 

judiciário. As mudanças propostas devem questionar a quem realmente cabe executar 

mudanças que viabilizem a humanização de um ambiente que é agressivo não só para 

crianças e adolescentes, mas para todo mundo, inclusive os profissionais. O caso é 

bem mais amplo, e pode apontar para uma reorganização da sala de audiência, 

remetendo também ao questionamento da posição do juiz em relação aos demais 

presentes na sala, que nos moldes atuais assume uma postura intimidante, além do 

uso da toga, e demais características que ressaltam a hierarquia rígida nos tribunais. 

(PEQUENO, 2009) 

 A defesa da não participação do assistente social pauta-se, essencialmente, 

em dois aspectos, primeiro o direito a proteção integral dos/as usuários/as foco dessa 

intervenção e segundo a compreensão de que a inserção nesta metodologia de 

intervenção não está entre as atribuições privativas e competências do/a assistente 

social. (CFESS, 2009) 

 Frente a forte defesa dessa metodologia no Rio Grande do Sul, podemos trazer 

a problematização apresentado pela assistente social Andréa Pequeno, que aponta:  

a realidade vivenciada no estado do RS de diálogo e de 
respeito entre juízes e assistentes sociais, relatada pela 
assistente social Vânea Visnievski (TJ/RS), não expressa a 
realidade majoritária do contexto judiciário brasileiro, marcada, 
por relações hierárquicas que tem colocado o/a assistente 
social em situação de subalternidade. (CFESS, 2009, p. 20) 

 Ainda sobre esse debate, é importante ressaltar que na inquirição, os objetivos 

profissionais sofrem interferência em sua finalidade e particularidades, uma vez que 

não se tem autonomia para realizar as perguntas. O objetivo maior dessa intervenção 

é a qualificação da prova produzida, em contrapartida, o objeto de intervenção do 

Serviço Social é a proteção dos usuários a quem ela se destina. 

4 O DEPOIMENTO SEM DANO NO CEDECA – CASA RENASCER 



 A leitura que se faz do “depoimento sem dano” no CEDECA é muito clara, com 

um posicionamento consolidado na defesa intransigente dos direitos das crianças e 

dos adolescentes, principalmente no que diz respeito a sua proteção. Durante a 

entrevista realizada com o advogado da instituição isso ficou perceptível. Logo na 

primeira pergunta, pedi que ele falasse um pouco sobre o “depoimento sem dano”, 

nesse espaço, algumas aproximações foram feitas no que diz respeito ao objetivo que 

a metodologia tem de evitar a revitimização, mas, ao mesmo tempo o entrevistado já 

fazia algumas ressalvas a respeito da ausência do dano ao qual a inquirição se 

propõe, pontuando a impossibilidade de que não haja dano. 

  O posicionamento da casa sobre o “depoimento sem dano”, portanto, nas 

palavras do entrevistado: “O nosso posicionamento é muito claro, muito categórico, de 

que não existe depoimento sem dano, sempre vai haver dano!”. E ainda prossegue 

explicando o porque da recorrência do dano no momento do depoimento: “É 

impossível que essa pessoa deponha , sem que se aflija, sem que sofra  (...) sem que 

haja um processo de revitimização durante aquele depoimento, sem que ela sofra 

novamente as consequências da violência que sofreu”. Ao falar mais sobre essa 

questão ele ainda coloca que na casa eles defendem que no processo judicial outros 

meios de prova sejam colhidos7, de maneira a evitar que a vítima precise passar por 

esse intenso processo de revitimização, em um ambiente hostil e intimidador que é 

uma sala de audiência. E ressalta que mesmo a sala sendo destinada especialmente 

para o “depoimento sem dano”, eles acreditam que ao submeter a vítima a uma 

situação onde ela irá relembrar a violência que sofreu, contando para pessoas que 

nunca viu antes já é uma forma de fazer com que todos os traumas reincidam 

fortemente, ocorrendo uma forte rememorização da violência.  

 Quando questionei se esse depoimento trazia algum benefício, o entrevistado 

reafirmou o posicionamento da casa sobre o uso dele apenas quando não houver 

outra forma de provar a violência, em função dos danos que o depoimento traz para as 

crianças e os adolescentes. A seguir, quando falei sobre a proteção integral da criança 

e do adolescente, perguntei se o depoimento se configurava como uma dupla violação 

desse direito, e ele disse que era justamente isso. É com base na proteção integral 

que eles tem a posição de evitar o depoimento sem dano, segundo ele: “submeter a 

criança o adolescente a esse novo constrangimento certamente vai de encontro ao 

princípio de proteção integral, já que não está visando protegê-la”. E prossegue com o 

                                                

7 Ex: Relatórios psicológicos, análises psicossociais, laudos do itep, etc. 



exemplo de uma situação que eles acompanharam: “a gente já passou por casos de a 

criança sozinha, por não ter psicóloga na vara, pois estava de férias, ter que depor em 

frente ao juiz, olhando para ele numa audiência judicial”. Nesse exemplo, pude 

perceber que, para além do “depoimento sem dano”, qualquer forma que exponha a 

vítima a falar sobre a violência que sofreu ocasionará uma forte violação de direitos, e 

não há, diante disso, como se falar em ausência de dano, uma vez que salas 

adaptadas, técnicos “preparados”, nem tampouco brinquedos e paredes coloridas 

amenizarão as lembranças de um abuso ou violência sexual.  

 Obtive, durante a entrevista, a informação de que o CEDECA presta assessoria 

e acompanha alguns casos, diante disso, pedi para que o entrevistado comentasse 

quem se beneficiava com o uso da metodologia na conjuntura do nosso Estado (RN), 

e para minha surpresa ele trouxe outro caso, no qual o pai, que abusava a filha, 

acabou sendo absolvido, nas palavras dele: 

Bom, tem um caso específico de uma criança de quatro anos, 
certo, que ela sofreu a violência do próprio pai. E no caso essa 
criança foi chamada a depor, a criança, ela já havia dois laudos 
psicológicos que constatavam a violência que ela tinha sofrido, 
um de autoria da casa renascer, e o outro do itep. Essa criança 
sofreu essa violência aos quatro anos, e na época que ela foi 
chama a depor tinha cinco. Óbvio que ela não lembrava, óbvio 
que ela tinha vagas lembranças de alguma coisa, mas não era 
uma prova concreta. E esse depoimento dessa criança, que até 
pela idade, não tem uma capacidade de memorização tão 
intensa quanto a de um adulto, por exemplo, o depoimento 
dessa criança, em decorrência de não ter sido especifico, ter 
sido vago, o que é esperado de uma criança de cinco anos, foi 
utilizado pela defesa do agressor no sentido de que olha ela 
não demonstra, ela não demonstra que não gosta do pai, ela 
não demonstra que sofreu violência, ela não demonstra nada 
disso... E então deu errado na primeira instancia, ele foi 
condenado, mas na segunda instância ele foi absolvido. Nesse 
caso específico, beneficiou o agressor. 

 É assustador imaginar que uma criança de cinco anos, que sofreu inúmeras 

violações, precisou reviver isso no momento do depoimento, que considero outra 

violação tão grave quanto, e o abusador ainda foi beneficiado. É importante também 

perceber que nesse caso, o depoimento era desnecessário, pois a violação já havia 

sido constatada por outros meios.  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 A pesquisa desenvolvida para a produção deste artigo, bem como as 

problematizações trazidas pelos autores com quem estabeleci o diálogo, e a entrevista 

realizada no CEDECA – casa renascer, mostram a necessidade de investir na reflexão 

dessa prática, em especial na nossa conjuntura de ampliação do Estado penal em 

detrimento da redução do Estado social.   

 Na finalização dessa etapa, reitero meu posicionamento de que o “depoimento 

sem dano” se traduz como uma forma mais “rápida” de produzir provas e informações, 

que vem recebendo uma grande centralidade hoje. Com isso, é notável que as 

preocupações estão bem mais respaldadas na elaboração de provas contra os 

abusadores do que na proteção integral de crianças e adolescentes, proporcionando o 

objetivo da redução de danos, efetivos, às crianças e aos adolescentes vítimas de 

abuso. Ainda sobre essa prática é importante refletir para quem é essa “redução de 

danos” e se ela realmente condiz com as normas estabelecidas no ECA e no nosso 

código de Ética Profissional.  

 Defendo, assim como a casa renascer, o uso do depoimento apenas quando 

não houver outras formas de chegar a alguma conclusão, preservando o sentido de 

defesa da criança ou adolescente. Mas ainda assim, não defendo a aplicação da 

metodologia nos moldes atuais, sendo realizada na forma “presidencial” com as 

perguntas feitas por assistentes sociais ou psicólogos. Entendo que nesse modelo, 

atuamos apenas como um canal de comunicação. 

Por fim, destaco a necessidade ampliar essa discussão em trabalhos 

posteriores, vislumbrando a possibilidade de dialogar com assistentes sociais sobre 

este procedimento, e aprofundando as questões ético-políticas e técnicas que 

envolvem esse exercício. 
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