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APRESENTAÇÃO

Prezados leitores!! 

A Revista Caminhos – Dossiê Humanidades na edição deste ano foi presenteada 
com artigos e pesquisas de áreas diversas, o que nos permitiu subdividi-la em duas partes, sendo 
a Sessão I nomeada de Psicologia e Proteção Social e a Sessão II de Memória, Patrimônio e 
Cultura.

Abrimos a Sessão I – Psicologia e Proteção Social com o artigo “A saúde mental 
excluída da saúde pública?”  onde as autoras traçam um paralelo entre o percurso histórico e o 
contexto atual da Saúde Mental, abordando o movimento de Luta Antimanicomial e os serviços 
de apoio existentes hoje nas políticas públicas de saúde e atenção psicossocial. 

Já, no segundo artigo “Ciclismo e psicologia do esporte: uma relação possível e 
necessária”, os autores buscam apresentar os benefícios da psicologia do esporte frente os 
principais aspectos psicológicos que interferem na performance de atletas de ciclismo de alto 
rendimento.

No terceiro artigo “Em briga e marido e mulher, mete-se a colher? Cidadania e redes 
de proteção social como forma de reduzir a violência doméstica contra a mulher”, os autores 
buscam verificar em que medida as políticas públicas protegem as mulheres, juntamente com 
a vigência de leis nacionais e internacionais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 
Lei Maria da Penha e a Constituição Brasileira.

No artigo seguinte, as autoras de “Orientação profissional com alunos de escolas 
públicas: relato de experiência” trazem o relato de um projeto de extensão universitária, cuja 
proposta foi realizar grupos de orientação profissional com alunos do ensino médio de escolas 
públicas, para auxiliar os adolescentes na reflexão de um projeto de vida e a importância de 
tomarem a decisão de sua escolha profissional. 

No quinto artigo “Uma análise do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(PETI) no Brasil” as autoras constroem um panorama do surgimento da infância na história da 
humanidade, bem como a questão do trabalho infantil e a proposta do PETI como dispositivo 
governamental para findar os casos de crianças e adolescentes trabalhadores no país. 

Esta sessão é finalizada com a resenha “Um novo olhar à depressão”, onde o autor 
se apropria do livro “O demônio do meio dia” (Andrew Solomon, 2014), e discorre sobre 
aspectos importantes da depressão.

A Sessão II - Memória, Patrimônio e Cultura desta Revista conta com quatro 
artigos e uma resenha. O primeiro artigo, “Cine Teatro Ouro Verde: quando as chamas avivam 
a memória afetiva” faz uma análise do importante monumento e Patrimônio Cultural da cidade 
de Londrina, PR – Cine Teatro Ouro Verde – que em 2012 foi atingido por um incêndio de 
grandes proporções. A autora relata ainda o impacto da tragédia para a Memória Coletiva da 
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cidade de Londrina, compreendendo-o como local de fruição da população e que marcou muitas 
trajetórias de vida. 

No segundo artigo “Imaterialidade: uma marca na patrimonialização das 
africanidades no Brasil”, a autora discorre, a partir na análise de dois contextos diferenciados, 
sobre a desconstrução de estigmas sobre patrimônio cultural. De acordo com a análise, à época 
houve a necessidade de adotar novas dinâmicas de transformações em relação ao patrimônio 
no Brasil e a necessidade de convergência no reconhecimento, por parte do Estado, da tradição 
afro-brasileira, na patrimonialização da memória e da cultura africana no país. 

Já, no terceiro artigo “Patrimonialização da Yajé: a problemática no contexto 
colombiano”, o autor pretende apresentar e discutir a problemática da patrimonialização do 
Yajé, substância psicotrópica também conhecida como ayahuasca no contexto de comunidades 
indígenas e das grandes cidades colombianas. Busca em sua retórica refletir e analisar as 
implicações de uma possível patrimonialização da substância, sua ressonância, negociações e 
conflitos, direito à cidadania, reconhecimento dentre outros aspectos em jogo nesse campo de 
poder, ponderando diferentes contextos e múltiplos objetos.

No quarto artigo “Patrimônio imaterial de Santa Catarina: bruxas representadas 
nas obras de arte de Franklin Cascaes” a autora destaca a temática bruxólica, fortemente 
trabalhada por Cascaes em suas obras, por trata-se de uma herança de nossos colonizadores. 
Para a autora, as obras de Cascaes permitem visualizar o patrimônio imaterial por meio de 
imagens, fazendo com que os sujeitos conheçam os elementos que compõem a cultura de base 
açoriana através do imaginário, transformando desta forma o processo de identificação artístico 
e cultural do patrimônio imaterial. 

Finalizando esta obra, a resenha “As crônicas de Cascaes: por (entre)leituras da 
modernidade em Florianópolis”, os autores discorrem acerca da obra de Franklin Joaquin 
Cascaes, publicada em 2008. A edição comemorava o centenário de nascimento do autor e 
reúne textos originalmente publicados nas colunas Folclore Catarinense e Folclore da Ilha de 
Santa Catarina, ambas do jornal A Gazeta, de Florianópolis, entre os anos de 1956 e 1959.

Certa de que esta Revista reúne uma coletânea de ótimos pesquisadores que buscam, 
através deste meio, compartilhar os resultados de suas pesquisas e construções, desejo a todos 
uma ótima leitura!

Caroline Drehmer Pilatti 
Organizadora

Psicóloga Analítico Comportamental - CRP 06/579-IS
Mestre em Análise do Comportamento Aplicada - Paradigma

Pesquisadora voluntária - IPq - Prodip - USP



SESSÃO I  -  PSICOLOGIA E  PROTEÇÃO SOCIAL 
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A SAÚDE MENTAL EXCLUIDA DA SAÚDE PÚBLICA?1

Ana Paula Klaumann2

Marilene Fuchter3

Cintia Adam4

RESUMO
A retrospectiva da saúde mental e a exclusão caminham juntas desde que a loucura começou a ser pensada, apesar 
dos esforços históricos dos diversos pensadores, militantes e profissionais da saúde de destituí-la dos estigmas das 
origens que a constroem. O presente artigo tem como objetivo explanar a Saúde Mental, traçando um paralelo 
entre seu percurso histórico e o contexto atual, abordando o movimento de Luta Antimanicomial e os serviços de 
apoio existentes hoje nas políticas públicas de saúde e atenção psicossocial. Este trabalho pensa em que medida 
a saúde pública poderia não ser afetada pelo histórico que constitui seu próprio berço. O método utilizado foi de 
revisão bibliográfica exploratória, as pesquisas foram realizadas através de livros e artigos científicos dos seguintes 
endereços de busca: Bvs-psi, Google Acadêmico e Scielo.

Palavras-chave: Saúde mental. Internação psiquiátrica. Sociedade. Redes de Atenção em Saúde Mental. 

ABSTRACT
The retrospective of mental health and exclusion walk side-by-side since the madness began to be thought of, 
despite the historical efforts of many thinkers, activists and health professionals to dismiss it from the stigmas of 
the origins that build it. This article aims to explain the Mental Health, drawing a parallel between its evolution 
and the current context, addressing the movement of Anti-Asylum and the existing support services today in 
public policies of health and psychosocial care. This paper discusses the extent to which public health could not be 
affected by the history that it is your own cot. The method used was an exploratory literature review, the research 
has been done through books and scientific articles of the following sources of information: BVS-Psi, Google 
Scholar and Scielo.

Keywords: Mental health. Psychiatric hospitalization. Society. Care Networks in Mental Health.

1 INTRODUÇÃO

Inicialmente, desde a Idade Média, um sujeito da loucura foi apropriado por um 
espaço de filantropia, espaço que se direcionava aos pobres, mendigos, doentes e miseráveis. 
As pessoas eram retiradas de seu meio social para serem cuidadas e acolhidas, recebiam abrigo, 
alimento e assistência religiosa (AMARANTE, 2007). Para Goffman (1974), este era o local 
onde eram colocados os que incomodavam por seus atos contrários aos padrões da conduta 
social, a fim de promover o bem estar da burguesia.

Diante deste contexto, hospícios que eram administrados por entidades religiosas 
passaram a ser apropriados pela Psiquiatria, para Oliveira e Alessi (2005) “a constituição de um 
novo ordenamento interno e peculiar ao hospício, com a finalidade de uma correção pedagógica 

1 Artigo entregue para finalização do projeto de pesquisa 2016 – UNIDAVI.
2 Formada em Psicologia em fevereiro de 2016 pela UNIDAVI.
3 Formada em Psicologia em fevereiro de 2016 pela UNIDAVI.
4 Orientadora da pesquisa, Professora e coordenadora do curso de Psicologia na UNIDAVI.
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dos internados, foram as bases para a imposição da ordem, a temática principal no trato com 
os alienados”. Conforme afirma Castel (1978) apud Oliveira e Alessi (2005, p. 192) se tratava 
mais de uma reforma administrativa, e não um grande passo a respeito da cientificidade da 
psiquiatria, esta “soube marcar, com o selo médico, práticas que dizem mais respeito às técnicas 
disciplinares do que às operações de exploração clínica da medicina moderna”.

Foi a partir de Pinel que o hospital passou a ser institucionalizado, “deixou de ser 
o espaço de filantropia e da assistência social para se tornar uma instituição de tratamento 
médico de alienados, desacorrentados, porém institucionalizados, os loucos permaneceram 
enclausurados, não mais por caridade ou repressão, mas por um imperativo terapêutico” 
(AMARANTE, 2007, p. 35). Mas o que significa a institucionalização do sujeito? E que sujeito 
é esse? De acordo com Rotelli (2002, p. 151),

A instituição é, para nós, o conjunto que liga os saberes, as administrações, as leis, 
os regulamentos, os recursos materiais, que estruturam a relação médico-paciente; 
e, em uma visão objetivante, naturalística, o médico faz-de-conta que não vê o que 
está implicando nesta rede institucional. Ele busca uma relação com o paciente (...), 
entre ele e a loucura do paciente, sem perceber que ele e seu paciente estão imersos 
nesta rede institucional. Sem tomar conhecimento da diferença de poder que existe, 
sem tomar conhecimento da diferença das classes, sem tomar conhecimento de todas 
as necessidades de uma forma global da pessoa que ele tem à frente, o psiquiatra se 
ocupa, então, da doença e não do paciente (ROTELLI, 2002, p. 151). 

Enquanto permanecesse alienado, o sujeito seria incapaz de exercer sua autonomia, 
sua cidadania, não teria o direito de decidir por seu tratamento, desta maneira seria justificável 
que decisões fossem tomadas em seu lugar (AMARANTE, 2009).  Em razão do decreto da 
lei francesa de 30 de junho de 1838 “a primeira lei de assistência aos alienados de toda a 
história, vários hospitais de alienados foram criados nos mais diferentes países, reproduzindo 
os princípios e as estratégias adotadas e estimuladas por Philippe Pinel” (AMARANTE, 2007, 
p. 36).

No Brasil, em 05 de dezembro de 1852, o primeiro hospício foi inaugurado em Rio 
de Janeiro, com o objetivo de retirar das ruas pessoas que traziam perigo e incômodo à ordem 
pública, chamava-se Hospício Pedro II. Este recebia loucos de todos os gêneros: marginais, 
pobres, desempregados, índios, negros e miseráveis. Nesta época, os hospícios ficaram 
ligeiramente superlotados, e os questionamentos começaram a surgir a respeito das formas de 
tratamento através de contínuas denúncias de violência, os médicos também reivindicavam, 
pela direção e por um projeto assistencial científico. 

Com a Proclamação da República em 1890, o Hospício Pedro II passa a ser de 
administração pública, sendo desvinculado da Santa Casa, e neste contexto são criadas as 
primeiras colônias de alienados - Colônias de São Bento e de Conde de Mesquita, situadas na 
atual ilha do Governador, Rio de Janeiro – com o intuito de promover a “convivência fraterna” 
tanto em casa como no trabalho, considerando o significado do trabalho na sociedade burguesa, 
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se torna imprescindível sua função nas “terapias” utilizadas. Amarante (2002) considera que toda 
essa conjuntura caracteriza a primeira reforma psiquiátrica ocorrida no Brasil. (AMARANTE, 
2002, 2007). 

Mudanças ocorridas no contexto da reforma psiquiátrica, no Brasil, são visíveis e 
indiscutíveis, é um campo que está em constante construção e desconstrução, o contexto atual 
defende um ideal encantador, este olhar humanizado frente às pessoas fragilizadas. Contudo, 
percebem-se na literatura várias discussões e questionamentos a respeito da real eficácia deste 
novo modelo de assistência à saúde mental, questionamentos que envolvem a capacitação dos 
profissionais que estão envolvidos com esta causa. 

Segundo Hirdes (2009, p. 299), a desinstitucionalização não se refere a “simplesmente 
deslocar o centro da atenção do hospício, do manicômio, para a comunidade. Enquanto este 
existir como realidade concreta, as ações perpassarão, necessariamente, por desmontar este 
aparato, mas não acabam aí”. Para Rotelli (1990) apud Hirdes (2009), é toda a conjuntura que 
precisa ser desmontada, desinstitucionalizada, para que o indivíduo possa ser visto de forma 
completa, em sua existência. Logo, o que deve ser modificado é a forma como os indivíduos são 
tratados, para transformar também o seu sofrimento, os esforços não devem ser direcionados 
em busca de soluções absolutas, em busca da cura, em busca da produtividade, mas sim na 
busca da produção de sentido, de vida, de espaços de sociabilidade, de autonomia.

Neste sentido, no Brasil visando mudanças na assistência psiquiátrica foram criados 
serviços substitutivos, que pudessem abarcar todo esse processo. Porém, Bezzera Jr. (2007) 
afirma que o maior desafio está em promover a desconstrução da loucura e do sofrimento 
psíquico através da sensibilização cultural, quebrando os estereótipos e os estigmas até então 
vinculados a loucura e ao doente mental e substituindo-os por um olhar humanizado. No 
entanto as inúmeras iniciativas existentes para a ampliação da rede de serviços substitutivos 
requerem ações que viabilizem este trabalho, segundo Nunes, Jucá e Valentim (2007) os 
modelos assistenciais na prática entram em conflito, existe ainda uma lacuna entre a realidade e 
as diretrizes propostas, as práticas existentes não condizem com a reforma psiquiátrica, gerando 
assim questionamentos sobre sua contribuição para o avanço da reinserção social do portador 
de transtorno mental frente ao cuidado efetivo e a desestigmatização dessas pessoas. 

Para que estas ações sejam superadas e saiam do papel, são necessários recursos 
para a implementação das redes de atenção com projetos que preconizam não apenas estruturas 
físicas adequadas, mas também profissionais capacitados na área da prevenção e promoção da 
saúde bem como na quantidade de serviços prestados para a população usuária. Para Hirdes 
(2009, p. 304) “torna-se crucial a instrumentalização dos trabalhadores de saúde e de saúde 
mental, a sensibilização dos gestores de saúde e a permanente preocupação com a qualidade 
dos serviços oferecidos”.
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2 A REFORMA PSIQUIÁTRICA 

Em 1987, através da influência de movimentos atuantes aos arredores do mundo, 
surge, no cenário nacional, o Movimento de Luta Antimanicomial propondo novas alternativas 
terapêuticas às pessoas acometidas por transtornos mentais. O projeto de lei do Deputado 
Federal Paulo Delgado que durante doze anos ficou tramitando na Câmara foi aprovada, e 
prevê proteção dos indivíduos acometidos de transtornos psiquiátricos. A lei número 10.216/01 
de abril de 2001 (BRASIL, 2001), conhecida como lei antimanicomial, visa garantir às pessoas 
melhores condições de saúde e direitos à cidadania, assegura que “[...] o tratamento em regime 
de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de 
doenças mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, 
de lazer e outros”.

De acordo com Goffman (1974), o início deste movimento foi amplamente divulgado 
na imprensa e teve um papel fundamental ao trazer à tona muitas histórias e imagens de barbáries 
que aconteciam nos antigos hospícios. Com efeito, este movimento está historicamente ligado 
à defesa dos direitos humanos, como também incentiva a militância política e social contra a 
violência institucional praticada nos espaços manicomiais.

A declaração de Caracas adotada pela Organização Mundial de Saúde em Caracas, 
Venezuela, em 14 de novembro de 1990, marca as reformas na atenção à saúde mental nas 
Américas. Declara que os recursos, cuidado e tratamento devem “Salvaguardar invariavelmente 
a dignidade pessoal e os direitos humanos e civis”.

Para Bezarra Junior (2007), com a virada do século a Reforma Psiquiátrica no 
Brasil deixou definitivamente a posição de “proposta alternativa” e se consolidou como o 
marco fundamental da política de assistência à saúde mental oficial. Acrescido da proposta 
de desinstitucionalização, cujo alcance ultrapassa os limites das práticas de saúde e atinge o 
imaginário social e as formas culturalmente validadas de compreensão da loucura. De acordo 
com Amarante (2009), a mudança do modelo assistencial dentro do contexto da Reforma 
Psiquiátrica é uma de suas dimensões, mas não o principal objetivo. O intuito maior é a 
reconstrução do lugar social do louco, um novo olhar para a diferença. A sociedade olha para 
essas pessoas como incapazes, como indivíduos impossibilitados de estabelecer laços e trocas 
sociais. Para Amarante (2009, p. 3) “a dimensão estratégica diz respeito ao campo cultural, ao 
conjunto de intervenções e estratégias que visam transformar o lugar da loucura no imaginário 
social”.

Colvero, Ide e Rolim (2004) afirmam que estamos hoje diante de uma nova lógica 
que oriente a atenção ao doente mental – a lógica da inclusão – entendendo-se que este sujeito 
não se constituí apenas de um aparelho psíquico que, eventualmente, necessite de diagnóstico e 
tratamento. Portanto, a doença mental deve ser compreendida como um fenômeno complexo e 
histórico, atravessado pelas dimensões psicossociais que determinam o processo saúde-doença 
mental.
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Segundo Vasconcelos (2009), Franco Basaglia - líder da reforma psiquiátrica da 
Itália – intitulava o movimento como Psiquiatria Democrática, o que mais tarde serviu como 
fonte de inspiração para diversos movimentos em todo o mundo. Basaglia tinha como uma de 
suas finalidades desconstruir a ideia de que a “doença mental” nega ao sujeito sua identidade, 
suas particularidades, sua subjetividade, e para isto coloca a doença entre parêntesis, para que 
se possa enxergar a pessoa, ter contato com sua singularidade e humanidade. 

3 ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL

Quando pensamos em Saúde Mental, uma série de caminhos se abrem na tentativa 
de defini-la e explica-la, segundo Amarante (2007) pode ser entendida como um campo de 
conhecimento, de saber, e de atuação técnica no contexto de políticas públicas de saúde. 

Goffman (1974) relata em seus estudos que no século XVII as instituições para 
doentes mentais foram criadas para “acolher” os que estavam à margem da sociedade, os que 
incomodavam por seus atos contrários aos padrões da conduta social, a fim de promover o bem 
estar da burguesia. A internação não possuía função médica, mas sim de reclusão. Segundo 
Foucault (2002), a incapacidade ao trabalho levava os loucos, juntamente com mendigos, 
criminosos, velhos, agitadores e demais excluídos da sociedade a ocupar o lugar nos antigos 
leprosários; local que em sua maioria permaneceriam até a morte. Este período corresponde 
a grande internação - século XVII e XVIII. Segundo Amarante (2007, p. 23), após um longo 
período “O hospital foi transformado em instituição médica. Até o momento desta transformação, 
a loucura e os loucos tinham múltiplos significados – de demônios, endeusados, de comédia e 
tragédia, de erro e verdade. Múltiplos e plurais também os seus lugares e espaços (...)”.

De acordo com Amarante (2007) o primeiro termo utilizado para se referir à atual 
Saúde Mental foi a Alienação Mental, empregada por Philippe Pinel, Psiquiatra Francês, nos 
tempos da Revolução Francesa - momento histórico que trouxe diversas transformações para 
sociedade, entre elas grandes mudanças na saúde, influenciando diretamente na história da 
psiquiatria - alienação mental significava um distúrbio no domínio das paixões, distúrbio este 
que promovia desarmonia na mente e impossibilitava o indivíduo de perceber a realidade, o 
termo vinha associado à ideia de periculosidade, o que contribuiu de maneira significativa para 
o surgimento de preconceito e discriminação da sociedade em relação a estas pessoas. 

Para Amarante (1995) a desinstitucionalização não se refere apenas a desospitalização, 
ou seja, fechar os hospitais psiquiátricos e abandonar familiares e pacientes, mas sim a reduzir 
os leitos em um processo de desconstrução, visando tratar o sujeito em sua existência no sentido 
de construir possibilidades e não apenas administrar fármacos ou psicoterapias. Tornando o 
sujeito excluído em um cidadão de direitos a cidadania e não apenas um objeto da psiquiatria.

Segundo Carneiro (2008, p. 213). “Esse sujeito deve ser chamado a ocupar o 
seu lugar do ponto de vista ocupacional, de sua subjetividade e, sobretudo, do ponto de vista 
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jurídico, como um sujeito com direito à cidadania e a seu exercício”. Para uma compreensão 
sobre a necessidade de reabilitação do sujeito doente, afirma que:

As atuais políticas de saúde propõem o modelo psicossocial para a atenção à saúde 
mental: uma descentralização dos serviços e uma rede de assistência que inclua do-
micílio, unidade de saúde, recursos comunitários, pronto-atendimento, ambulatório, 
oficina terapêutica, centro de atenção psicossocial (CAPS), hospital-dia, hospital in-
tegral, residência terapêutica e hospital geral, organizado em uma rede horizontal. 
(CARNEIRO 2008, p. 213).

Na década de 1990 o Ministério da Saúde através de politicas ministeriais inicia 
um processo para acompanhar as diretrizes que marcam a construção da reforma psiquiátrica, 
conforme relata Vieira (2014) através de várias portarias regulamenta a implantação de serviços 
de atenção diária que preconizam os cuidados entre a internação hospitalar e os serviços 
ambulatoriais. Vindo mais tarde a se expandir com modelos de atuação para a desospitalização 
como o Programa de Volta para Casa, Serviço Residencial Terapêutico e Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS).

O Programa de Volta para Casa, criado pelo Ministério da Saúde (2003, p. 01) “é 
um programa de reintegração social de pessoas acometidas de transtornos mentais, egressas 
de longas internações, segundo critérios definidos na Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003, 
que tem como parte integrante o pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial”. Visando 
promover gradativamente o modelo de atenção centrado em internações para um modelo de 
atenção diária comunitária. 

No que diz respeito ao Serviço Residencial Terapêutico (SRT) denominado também 
Residência Terapêutica (RT) ou apenas moradia, o Ministério da Saúde (2004, p. 6), as define, 
“são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia 
de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não”. Um espaço 
pequeno que pode atender entre oito a dez pessoas, que recebem acompanhamento conforme á 
demanda de cada um. Preconiza ainda que “(...) tais residências não são precisamente serviços 
de saúde, mas espaços de morar, de viver, articulados à rede de atenção psicossocial de cada 
município”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p. 7).

Conforme argumenta Nunes, Jucá e Valentim (2007), o CAPS é um dispositivo 
estratégico para a progressiva desinstitucionalização dos portadores de transtornos mentais. De 
acordo com o Ministério da Saúde (2004), os NAPS/CAPS oficialmente foram criados a partir 
da Portaria GM 224/92 definidos como unidades de saúde que contam com uma população 
definida pelo nível local e que oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o regime 
ambulatorial e a internação hospitalar. O primeiro CAPS do Brasil foi inaugurado em março de 
1986, na cidade de São Paulo. 

A partir deste, surgem em vários municípios do país os serviços de saúde mental 
como dispositivos eficazes na diminuição de internações e na mudança do modelo assistencial. 
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Conforme afirmam Vidal, Bandeira e Gontijo (2008, p. 74), “a atual política nacional de saúde 
mental consiste da redução progressiva dos leitos psiquiátricos e da ampliação e do fortalecimento 
da rede extra-hospitalar, constituída principalmente pelos CAPS e pelos Serviços Residenciais 
Terapêuticos (SRTs)”.

O CAPS é um serviço substitutivo de atenção em saúde mental que tem demonstra-
do efetividade na substituição da internação de longos períodos, por um tratamento 
que não isola os pacientes de suas famílias e da comunidade, mas que envolve os 
familiares no atendimento com a devida atenção necessária, ajudando na recuperação 
e na reintegração social do indivíduo com sofrimento psíquico (SCHRANK e OLS-
CHOWSKY, 2008, p. 128).

O CAPS tem um papel muito importante dentro Reforma Psiquiátrica, de acordo 
com Knopp (2012), com eles é possível mostrar que existe uma rede substitutiva do hospital 
psiquiátrico, o que constitui a principal estratégia deste processo. Acrescenta ainda que 
os principais objetivos do CAPS são: o atendimento clínico em regime de atenção diária; a 
promoção da inserção social e organização da rede de atenção às pessoas com transtornos 
mentais nos municípios. Segundo Onocko-Campos e Furtado (2006), buscando garantir 
acesso, integralidade e resolutividade na atenção prestada, uma equipe multiprofissional acolhe 
diariamente pessoas com transtorno mental grave e seus respectivos familiares.

De acordo com Campos et al (2011, p. 4644), desde 1994 o Brasil instituiu a 
“Estratégia de Saúde da Família (ESF) que tem como objetivo estruturar os sistemas municipais 
visando reordenar e promover a transformação do modelo biomédico tradicional de atenção, 
buscando racionalizar a utilização dos demais níveis assistenciais”. Conforme Galvão (2012, 
p. 16) “trabalharia com a noção de saúde ampliada levando em consideração também fatores 
sociais, políticos, ambientais, econômicos do processo saúde/doença”. 

O Ministério da saúde, 10 anos depois da promulgação da lei que estabelece a 
Política de Saúde Mental determina em 2011 através da Portaria GM/MS n° 3.088\2011 a Rede 
de Atenção Psicossocial (RAPS), voltando seu olhar então, para atenção em saúde mental nos 
CAPS. (MARCOLAN, MAZZAIA E VIEIRA, 2014).

Dentro desse contexto percebe-se que existem várias iniciativas para uma efetiva 
atenção a saúde mental, porém para Vieira (2014, p. 51) apenas criar serviços que substituam os 
manicômios não é garantia para que este seja superado, segundo a autora “É necessário que seja 
realizado processo de desconstrução do saber social sobre a “loucura”, altamente influenciado 
pela origem histórica (...)”. Em seus estudos Nunes, Jucá e Valentim (2007, p. 2380) apontam 
para a inexistência de estratégias para lidar com a saúde mental, “uma estratégia que contemple 
ações de promoção, de comunicação e educação em saúde, de práticas coletivas, além das 
individuais”. 

Segundo Marcolan (2014) o modelo de assistência psiquiátrica vigente não se mostra 
eficaz por ainda não ter saído do papel e provocar mudanças no modelo manicomial e asilar, 
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conforme o autor as ações são reduzidas e a quantidade de serviços e unidades que abrangem a 
portaria da RAPS não atendem a demanda de assistência psiquiátrica e saúde mental no Brasil.

Para Marcolan, Mazzaia e Vieira (2014), o Brasil ainda não conseguiu implantar as 
ações planejadas pelo Ministério da Saúde para a reforma psiquiátrica, não existem ações na 
área da prevenção e promoção da saúde mental e sim recursos que são utilizados em hospital 
psiquiátrico e atenção extra-hospitalar. Segundo os autores é preciso questionar se as mudanças 
não estão voltadas a “espaços” quando de fato deveriam estar atreladas á “mentalidades”.

4 METODOLOGIA

O método utilizado foi de revisão bibliográfica exploratória nesta área tendo como 
objetivo fundamentar teoricamente a saúde mental, sua história e aspectos atuais, selecionados 
através de livros e os seguintes mecanismos de buscas: Bvs-psi, Google Acadêmico e Scielo. 
Utilizando combinações entre as palavras-chave: saúde mental, internação psiquiátrica e 
sociedade. Foram estipulados para esta pesquisa artigos publicados entre 2005 a 2014. 

5 DISCUSSÃO

Goulart (2006) esclarece que as reformas no modelo assistencial de saúde mental 
trazem um olhar mais humanizado, rumo a uma politica não excludente, através de estruturas 
substitutivas, porém a racionalização dos serviços tiveram pouco impacto mediante a prática 
da internação. Havendo a necessidade de formas mais incisivas a cultura. “Era necessário 
mudar a cultura, tanto profissional como leiga, visando á conquista de maior tolerância e 
menor autoritarismo frente ao sofrimento mental e a construção de respostas assistenciais mais 
consistentes e libertadoras” (GOULART, 2006, p. 9).

Referente aos serviços assistenciais efetivos atualmente, Mazzaia (2014, p. 42) 
afirma que em grande parte “(...) não se observa a mobilização de administradores de serviços 
públicos de saúde, tampouco de profissionais para que a formação e funcionamento dos 
conselhos gestores possam ocorrer de forma idealizada. A composição destes atendem, muitas 
vezes, a interesses políticos, com comprometimento de sua atuação”.

Oliveira e Alessi (2005, p. 201) argumentam que o processo de inclusão encontra-
se distanciado da cidadania do usuário. A inauguração de serviços favorecem a abordagem 
terapêutica, porém são necessários investimentos menos visíveis como a capacitação e 
supervisão dos profissionais, para que o novo projeto terapêutico tenha êxito. “Prédios novos 
e portas abertas não garantem projetos terapêuticos que respeitem a cidadania de sujeitos 
portadores de transtornos mentais” (OLIVEIRA E ALESSI, 2005, p. 201).

Para Suiyama, Rolim e Colvero (2007) ocorreram conquistas e desafios, mas 
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apesar de todas as experiências, o modelo asilar ainda predomina em nosso país, o que gera 
o desvio de verba que seria destinada a saúde mental, afirmam que apenas construir espaços 
fora dos hospitais não irá garantir a mudança lógica com que são tratadas as pessoas com 
transtornos mentais graves. È preciso investir, potencialmente em novas possibilidades, que 
exigem criatividade, ousadia e paixão, que resultará uma construção coletiva, com profissionais 
sensibilizados que deem inicio a operacionalização de propostas que se tornem realidade.

Campos et al (2011) traz em sua pesquisa, recomendações que venham a contribuir 
para o desenvolvimento de politicas públicas em saúde mental, dentre elas, cita que é preciso 
fomentar através de programas de formação, a postura dos profissionais para que possam agir 
como apoiadores e não como detentores do conhecimento. Nunes, Jucá e Valentim (2007) também 
apontam em sua pesquisa que muitos dos trabalhadores do programa saúde da família criticam 
os cursos aos quais tiveram acesso, por serem muito rápidos e não prepara-los efetivamente 
para o manejo de pacientes em crise que por ventura venham a precisar de seu auxilio.

Jorge et al (2011) pontuam que as novas estratégias em saúde mental estão voltadas 
ao cuidado integral, utilizando-se para tal de ferramentas construídas através de relações de 
cuidado através de sua prática cotidiana tal como: acolhimento, vinculo, co-responsabilização e 
autonomia. Estas se articulam conforme a demanda, necessidade e ou pelas relações envolvidas 
no processo. “É preciso trabalhar as incapacidades, as necessidades, os medos, as angústias e 
os sonhos desses indivíduos para que possam um dia, voltar a gerenciar suas vidas” (JORGE 
ET AL, 2011, p. 3058). Os autores afirmam ainda que a eficácia apenas se tornará real á medida 
que estes dispositivos venham a suprir as necessidades de saúde da população, no ato cuidador.

Goulart (2006) afirma que os desafios no processo de mudança ainda são eminentes, 
é preciso avaliar em que medida estão sendo formados profissionais que sejam capazes de 
compreender a complexidade deste campo, e de que forma estes iram agir mediante a fragilização 
psíquica, com projetos e ações que articulem a emancipação, a autonomia, as potencialidades e 
a reinserção social destas pessoas.

6 CONSIDERAÇÕES

As ações incorporadas aos projetos que visam organizar a saúde mental se constituem 
de eixos de serviços substitutivos, dentre eles o CAPS, uma instituição que adota no seu discurso 
o paradigma da desinstitucionalização e pode ser aceita como norteadora das ações em Saúde 
Mental fase aos argumentos colhidos nesta pesquisa, pois atua oferecendo atendimento sem, 
contudo, tornar-se um instrumento de permanência dos usuários, descaracterizando assim a 
exclusão social.

Porém existem ainda antagonismos entre a saúde mental e a pública que devem 
ser continuamente levados em consideração, tais como a incorporação de ações na estratégia 
de saúde da família que preconizam a prevenção e promoção da saúde no âmbito de identificar 
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situações ou fatores de risco na população, mas que ao serem investigados, sugerem a falta de 
preparo dos profissionais envolvidos que possam atuar de forma positiva em situações extremas 
de pacientes em crise. 

Consideramos, portanto este trabalho como um aporte neste sentido, em identificar 
as dificuldades entre as ações e a prática que visem uma melhor qualidade de vida aos usuários. 
Voltando o olhar não apenas para estruturas físicas, mas sim para a atuação no manejo clinico 
dos envolvidos em atender esta demanda, que venham a criar vínculos de fortalecimento mútuo 
entre profissionais, usuários e a comunidade.

Podemos propor pensar a necessidade de criar espaços de discussão e desconstrução 
dos valores que fundamentam marcos conceituais e práticos atravessados por outros valores 
que não sejam somente os que aprisionam uma vida. Mas sim de alguém fragilizado, que deve 
adquirir uma autonomia.

Cabe segundo o exposto, questionar em que medida existe uma clausura subjetiva 
que responde a históricas formas autoritárias que ainda atingem à saúde e a vida social 
como um todo.
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CICLISMO E PSICOLOGIA DO ESPORTE: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL E 
NECESSÁRIA1 

Ana Paula Leão Batista2  

Luis Henrique Visentainer3 

RESUMO
Esta pesquisa é um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do curso de Educação Física, bacharelado, que foi 
desenvolvida ao longo do segundo semestre de 2015. Este estudo buscou apresentar, através de uma revisão 
bibliográfica, os benefícios da psicologia do esporte, frente os principais aspectos psicológicos que interferem na 
performance de atletas de ciclismo de alto rendimento. O esporte de alto rendimento é aquele no qual o atleta se 
prepara física e mentalmente para praticar determinada modalidade esportiva. Independente do esporte escolhido, 
as dificuldades, desafios são constantes. O atleta de ciclismo para se tornar competitivo, submete-se a uma rotina 
exaustiva de treinos e competições e sofre os mais variados tipos de pressão. O ciclista tem como objetivo a 
obtenção de bons resultados, ou seja, bater recordes e alcançar vitórias. Muitas vezes, por mais que o atleta esteja 
bem treinado fisicamente, alguns aspectos psicológicos por estarem em desarmonia, pelas mais variadas razões, 
fazem com que ele não alcance os resultados almejados. A Psicologia do Esporte vem aparecendo como área 
emergente dentro da psicologia e tem como objetivo compreender como estes aspectos psicológicos podem interferir 
o desempenho esportivo. O estresse, a ansiedade e a motivação e por vezes a falta desta, surgem como aspectos que 
mais têm sido pesquisados nesta área. Fica evidente que o esporte de alto rendimento é constantemente rodeado 
de pressão e cobranças excessivas, tanto por parte dos próprios atletas, quanto por parte de técnicos, dirigentes, 
patrocinadores, familiares e companheiros de equipe.  Desta forma, percebe-se que as pressões sofridas pelo atleta 
acabam por criar sintomas psicológicos e também físicos, que podem interferir diretamente no seu desempenho. 

Palavras-chave: Psicologia do esporte. Ciclismo. Fatores Psicológicos.

RESUMEN
Esta investigación es un trabajo de Conclusión del Curso (TCC), el curso de Educación Física, bachillerado, que se 
desarrolló durante la segunda mitad de 2015. Este estudio tuvo como objetivo presentar, a través de una revisión de 
la literatura, los beneficios de la psicología del deporte, aspectos psicológicos principales delanteros que afectan el 
rendimiento de los atletas de ciclismo de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento es una en la que el atleta 
se prepara física y mentalmente decidida a practicar deporte. Sin importar el deporte elegido, las dificultades, los 
desafíos son constantes. El atleta ciclismo para ser competitivos, se somete a una rutina exhaustiva de entrenamiento 
y la competencia y sufren todo tipo de presiones. El ciclista tiene el objetivo de lograr buenos resultados, es decir, 
romper récords y lograr victorias. Muchas veces, sin embargo, el atleta está físicamente bien entrenado, algunos 
aspectos psicológicos, ya que se encuentra en la falta de armonía, por diversas razones, no lo hagas llegar a los 
resultados deseados. Psicología del Deporte está apareciendo como un área emergente dentro de la psicología y 
su objetivo es entender cómo estos aspectos psicológicos pueden afectar el rendimiento deportivo. El estrés, la 
ansiedad y la motivación y, a veces la falta de ella, aparecen como aspectos que han sido más investigados en esta 
área. Es evidente que el deporte de alto rendimiento está constantemente rodeado de presión y cobros excesivos, 
tanto por los propios atletas, como por los entrenadores, oficiales, auspiciadores, familiares y compañeros de 
equipo. Por lo tanto, es evidente que las presiones sufridas por los atletas terminar creando síntomas psicológicos 
y también físicos que pueden interferir directamente en su rendimiento.

Palabras claves: Psicología del Deporte. Ciclismo. Los factores psicológicos.
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1 INTRODUÇÃO

É errado pensar que os atletas de alto rendimento apenas precisam possuir um bom 
preparo físico, boa técnica e tática para alcançar resultados positivos. Os aspectos psicológicos 
são fatores fundamentais para o desempenho esportivo, sendo que atletas que são capazes de 
controlar suas emoções estarão em vantagem nos treinamentos e competições.

Estes aspectos podem ser caracterizados como externos ou internos, sendo eles: 
aspectos externos, envolvem o atleta com o meio das competições, como a falta de apoio, 
pressão da torcida, da família, da equipe por resultados, adversários, técnicos, companheiros 
e contusões.  Já os aspectos internos, envolvem o atleta com fatores pessoais, habilidades, 
capacidade de superar a dor.

Esta pesquisa irá priorizar a ansiedade, o estresse e a falta de motivação que os 
atletas de ciclismo estão sujeitos. Todos esses aspectos psicológicos podem desestabilizar o 
atleta antes e durante a competição e também em seus treinamentos. Outro aspecto que será 
abordado neste trabalho é a importância do treinador e do psicólogo do esporte frente os fatores 
psicológicos apresentados acima.

O estado físico e psicológico do ciclista de competição deve caminhar lado a lado 
para que possamos estabelecer um equilíbrio entre corpo e mente e obter um bom rendimento 
evitando problemas.

Para que a ansiedade, o estresse e a falta de motivação possam ser minimizados, o 
treinador tem um papel de fundamental importância, para o rendimento positivo do atleta, não 
visando somente o treinamento especifico para modalidade, mais também o psicológico, para 
que o atleta possa suportar e persistir quando seu desempenho for abaixo do esperado.

Deixar o atleta tranquilo, para que possa apresentar o melhor rendimento nos treinos 
ou competições é de extrema importância, quando o atleta recebe orientações adequadas de 
seu treinador ou um psicólogo do esporte, por exemplo, o seu desempenho seguramente será 
melhor.

Hoje é possível afirmar que somente treinar o condicionamento físico, a técnica 
e tática, não é o suficiente para alcançar o máximo desempenho, aspectos psicológicos como 
estresse, ansiedade, motivação dentre outros se não trabalhados podem se tornar fatores 
negativos, por mais bem condicionado fisicamente que o atleta esteja.

A psicologia do esporte apesar de recente, tem se mostrado essencial e eficaz no que 
diz respeito à qualidade de vida do atleta e no seu desempenho. 

2 PANORAMAS DO ESPORTE 

O esporte é uma atividade humana socialmente constituída, considerado um 
patrimônio da humanidade.  (BRASIL, 2010). 
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Considerado como um fenômeno sociocultural está presente no dia a dia e 
manifesta-se nas escolas, na televisão, nas comunidades e na rua. Através do esporte perpetua-
se e evidenciam-se valores, crenças, modos e costumes. (BARROSO; DARIDO, 2006).

O esporte tem como uma de suas características principais   a pluralidade, e, a cada 
dia, surgem novos significados e resinificados para a sua prática (PAES, 2006). 

Ao longo do tempo, o esporte foi moldado de diferentes formas até se tornar o 
produto que é hoje. Segundo Tubino o esporte precisa ser entendido a partir das influências do 
Esporte Antigo, Esporte Moderno e Esporte Contemporâneo.

 Da Antiguidade até a primeira metade do século XIX, ocorreu o Esporte Antigo. 
Os Jogos Gregos eram festas populares, religiosas, verdadeiras cerimônias pan-helênicas, cujos 
participantes eram as cidades e cidadãos gregos. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade, principal 
manifestação esportiva desta era, tinha como principais provas: corrida de estádio, corrida do 
duplo estádio, corrida de fundo, luta, pentatlo, corrida das quadrigas, pancrácio, corrida de 
cavalos montados, corrida com armas, corrida de bigas, pugilato e outras. Os vencedores destes 
Jogos Olímpicos recebiam uma coroa de ramo de oliveira, honras e recompensas. (TUBINO, 
2006).

Em seguida, veio o Esporte Moderno, que começou a institucionalizar as práticas 
esportivas próximas das existentes hoje, no que se refere a regras e entidades. No final da 
década de 1980, a partir da aceitação do direito de todos ao esporte, teve início o Esporte 
Contemporâneo, que é o que entendemos como esporte da atualidade.

Surgiram os clubes esportivos, houve um reinício do movimento olímpico que 
consolidou o Esporte e trouxe o suporte da Ética esportiva, o tão conhecido: Fair-play. (BRASIL, 
2010)

O esporte contemporâneo a partir da Carta Internacional de Educação Física e 
Esporte (UNESCO/1978) reconheceu que as práticas esportivas eram direito de todas as pessoas. 

Esse pressuposto rompeu ideia até então difundida de que o esporte era uma 
prerrogativa apenas dos talentosos.

Nesta nova perspectiva, o esporte passou, a ser entendido a partir de sua abrangência 
social, abrangendo todas as pessoas, independentemente das suas idades e de suas situações 
físicas. (PAES, 2006).

Segundo Carravetta (1997), o esporte pode variar de condutas dependendo de uma 
série de circunstâncias que o cercam. Podemos ter o esporte divertimento, esporte-profissão, 
esporte-escolar, esporte-militar e o esporte de rendimento.

O esporte de rendimento é aquele praticado seguindo regras e normas nacionais e/
ou internacionais, que tem como finalidade a obtenção de resultados. O atleta de alto rendimento 
necessita de capacidades físicas especificas para sua modalidade, capacidades estas, que 
são como um espelho, onde o atleta vê a sua necessidade e a partir delas, executa as tarefas 
necessárias para alcançar o bom desempenho na competição. (DANTAS; FILHO, 2002).

O ciclismo é um esporte de alto rendimento, e pode ser entendido como aquele no 
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qual o atleta se prepara fisicamente para praticar esta modalidade esportiva.  O ciclismo é um 
esporte que envolve um atleta e um equipamento: a bicicleta. (COSTA,2007).

O ciclismo é um esporte bem mais complexo do que parece à primeira vista. Tem uma 
ampla e emocionante agenda para os Jogos Olímpicos e os Pan-americanos, admite a 
participação de atletas do sexo feminino e masculino e está dividido em quatro even-
tos ou especialidades: estrada, mountain bike, BMX (ou bicicross) e pista. (VIEIRA; 
FREITAS, 2007 apud MACHADO, p139/140. 2014).

A seguir iremos apresentar um breve histórico do ciclismo, bem como os aspectos 
psicológicos que interferem diretamente neste esporte e no atleta.

Os seres humanos procuravam uma forma de se locomover mais rápido e inventaram 
a bicicleta.

A bicicleta foi criada em 2300 a.C., na China. Naquele tempo, não possuía sistema 
de transmissão de forças como pedais, corrente, coroas e catracas. Sua utilização era restrita 
para o deslocamento em declives. Somente, em 1855, os pedais foram inseridos à bicicleta. 
(CANDOTTI, 2003).

Desde sua criação, a bicicleta vem sofrendo várias inovações, tanto no que se refere 
a sua estrutura como na tecnologia dos materiais, inovações estas que fazem com que o ciclismo 
tenha um grande número de adeptos, utilizando as mais diferentes e variadas bicicletas, seja 
para recreação, meio de transporte ou para uso competitivo. (CARMO et al.,2002).

Segundo Biedermann et.al (2009), alguns homens gostaram da bicicleta e 
descobriram que poderiam mostrar a outras pessoas as suas habilidades e passaram a competir, 
através de corridas. A bicicleta de competição é diferente da comum, sendo mais leve e dotada 
de dispositivos de mudança de marcha que permitem ao ciclista o desenvolvimento de maiores 
velocidades.

O evento com maior relevância esportiva foi à primeira edição dos Jogos Olímpicos 
da Era Moderna, em Atenas, 1896. Este evento contou com a participação do ciclismo cujas 
provas, diferentemente da maioria das modalidades do programa olímpico neste estágio, 
sofreram poucas alterações. Velocidade, estrada, perseguição e corrida contra o relógio, provas 
que estiveram nas primeiras edições do ciclismo, existem até hoje. As inovações, no caso, 
ocorreram por adições em Olimpíadas posteriores. 

 Atualmente existem quatro modalidades de ciclismo: de estrada, de pista que é 
realizado nos velódromos, o mountain bike (MTB) que é o ciclismo de montanha e o BMX que 
é realizado em pistas com vários obstáculos e tem uma curta duração, cada modalidade utiliza 
uma bicicleta especifica de acordo com sua característica. (PSCHEITD, 2012). 

Sobre o ciclismo off-road como “uma modalidade bastante recente e que tem apresen-
tado um grande potencial de crescimento. Basicamente o MTB difere-se do ciclismo 
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tradicional pelo fato de ser desenvolvido em terrenos acidentados, o que faz com que 
o atleta tenha um gasto energético extra para se deslocar, já que a roda perde, constan-
temente, contato com o solo. (MACHADO, p.36, 2002)

No mountain-bike as competições são realizadas em circuitos, compostos por 
subidas e descidas em trilhas com trechos estreitos e sinuosos (single tracks), estradas e terrenos 
acidentados, geralmente com a presença de erosões, pedras, cascalhos, troncos, árvores, raízes. 
(PFEIFFER; KRONISH, 1995 apud COSTA et. al 2007).

Já no ciclismo de estrada de acordo com Patrício e Canciglieri, (2009, p. 45) “as 
modalidades de speed, destacam-se o ciclismo de estrada as provas de circuito fechado, de pista 
em velódromo, e o contrarrelógio individual ou por equipes”.

Para Machado (2002), o ciclismo também se caracteriza como um desporto de 
aventura aonde os praticantes se reúnem para competições ou passeios de longa duração, seja na 
montanha ou em estrada, serve como uma forma de integração e amizade entre os participantes. 
A bicicleta de competição é diferente da comum, sendo mais leve e dotada de dispositivos de 
mudança de marcha que permitem ao ciclista o desenvolvimento de maiores velocidades.

 Pode-se definir este esporte como um exercício físico predominantemente aeróbio, 
com utilização de aproximadamente 90% da frequência cardíaca máxima (FCmáx), porém 
com uma grande contribuição do sistema anaeróbico. (IMPELLIZZERI et al, 2002 apud 
PSCHEIDT,2012).

Para Bordieu (1983), no ciclismo o atleta busca constante sua melhor performance, 
este resultado é conseguido através de dimensões técnicas, táticas, físicas, sociais e emocionais. 

2.1 O ATLETA DE CICLISMO E OS ASPECTOS PSICOLÓGICOS QUE INTERFE-
REM NO CICLISMO DE ALTO RENDIMENTO

O atleta de alto rendimento de ciclismo se caracteriza pela busca constante em 
superar seu rendimento esportivo e à medida que vai tendo êxito, as cobranças e exigências 
externas e internas vão aumentado. (BRANDÃO, 1995).

Bracht (2000) afirma que o conceito de rendimento está presente em toda a prática 
esportiva. Entretanto, o esporte é considerado de rendimento quando este é elevado ao objetivo 
central, ao elemento que define as ações.  O objetivo a atingir passa a ser o resultado máximo, 
não o possível ou o ótimo. 

Neste sentido, para Carraveta (1997) o atleta de ciclismo, que é um esporte de alto 
rendimento, acaba tendo que deixar de ter vida própria, sua vida passa a ser do esporte em 
questão e seu objetivo é a busca incessante pela vitória e a superação de seus limites.

O atleta precisa manter seu foco durante todo o processo de preparação e não apenas 
no resultado final de cada prova, pois a questão tática tem muita importância para o ciclismo. 
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Objetivos precisam ser estabelecidos para cada prova. 
Na maioria das vezes, para que o atleta tenha um bom desempenho em suas 

competições, ele terá que possuir além de uma boa capacidade anaeróbia, um bom preparo 
psicológico, para poder lidar com todas as dificuldades. (EPIPHANIO, 1999).

A competição esportiva exerce uma influência enorme sobre o comportamento 
emocional do atleta. A tensão emocional provindas de exaustivos treinos e das competições 
muitas vezes levam o indivíduo a apresentar comportamentos contrários à sua condição de 
atleta. (MIRANDA; BARA FILHO, 1999).

O estado psicológico do atleta é fator determinante para alcançar o seu rendimento 
máximo, pois, toda ação mecânica relaciona-se diretamente ao estado emocional do indivíduo. 
(MACHADO; CALABRESI, 2003).

Para Thomas (1983) as emoções influenciam diretamente as ações. As emoções 
podem determinar uma ação para que ela seja desempenhada de forma positiva, e desta forma 
o atleta venha a alcançar o objetivo, porém também podem perturbar ou inibir a ação, fazendo 
com que o indivíduo não consiga alcançar o objetivo proposto.

O atleta de alto rendimento precisa ser capaz de abstrair seus problemas e pressões 
de sua vida cotidiana para poder dedicar-se inteiramente ao treinamento e competições. Desta 
forma, o depende não apenas da preparação dos aspectos físicos (força, velocidade, resistência, 
flexibilidade, coordenação), mas também dos aspectos mentais (concentração, motivação, 
controles da ansiedade, e do estresse), como veremos a seguir.

3 PRINCIPAIS ASPECTOS PSICOLÓGICOS QUE INTERFEREM NA 
PERFORMANCE DE ATLETAS DE CICLISMO DE ALTO RENDIMENTO 

Neste capítulo será realizada uma revisão literária sobre os aspectos psicológicos 
que interferem no rendimento de um atleta de alto rendimento no ciclismo.

3.1 ESTRESSE NO CICLISTA

 O conceito de estresse tem sido muito utilizado nos dias atuais, chegando pelo 
senso comum. O estresse á partir desta ótica passou a ser responsável por quase todos os males 
que afligem o sujeito atualmente. (FILGUEIRAS; HIPPERT, 1999). 

Para Moreira e Filho (1992) o estresse pode ser físico e/ou psicológico e/ou social 
e pode ser entendido como um conjunto de reações e estímulos que causam distúrbios, fazendo 
com que haja um desequilíbrio no organismo, causando na maioria das vezes efeitos danoso.

Rodrigues (1997) traz uma definição de estresse como sendo uma relação 
individual o sujeito o ambiente no qual está inserido e as circunstâncias às quais está submetida. 
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Circunstância esta, que é percebida pelo sujeito como uma ameaça ou algo que exige dela mais 
do que suas possibilidades em executá-la.

Em relação ao esporte competitivo, o estresse de acordo com Battison, (1998) é 
utilizado para descrever os sintomas que são produzidos pelo organismo, em decorrência a uma 
tensão crescente. Esta tensão geralmente aumenta quando se aproxima o período de competição, 
onde o atleta sofre uma maior pressão e sua preparação física, tática e psicológica é colocada à 
prova.

O esporte competitivo é um evento causador de “stress”, com o atleta desempenhando 
suas habilidades em níveis muito alto sob circunstâncias nas quais há um oponente 
tentando dificultar a ação, ambos sempre perseguindo a performance. O “stress” é 
vivenciado numa competição quando o atleta percebe que não pode enfrentar com 
sucesso as situações que se apresentam, antecipando consequências negativas.  (MA-
CHADO, p.134, 1997)

O estresse ocorre no atleta, quando há um desequilíbrio significativo entre os fatores 
físicos e psicológicos em relação à demanda imposta, geralmente os resultados esperados. 
Demanda esta, que dependendo da sua capacidade de resposta, seus mecanismos psicológicos 
e/ou físicos podem vir a falhar, trazendo consequências importantes. (WEINBERG, 2008).         

O grande foco de um ciclista de alto rendimento é atingir a melhor forma física, 
visando alcançar os resultados almejados, contudo existem múltiplos aspectos que podem afetar 
esta preparação, são eles os fatores estressores.

Segundo Cobra (2003), o estresse é a pressão que o sujeito sofre no seu dia a dia. 
Quando positivo, torna-se a mola propulsora para a execução de nossas tarefas. O estresse 
positivo é inerente ao ser humano, é uma descarga de hormônios que nos possibilita sentir 
euforia e não sentir dor e nos traz muitos benefícios.

O estresse em ciclistas, sempre esta associado de forma negativa, seja qual for à 
situação, quando ele é pressionado por resultados, ou em seus treinamentos, são normais os 
níveis de estresse aumentar, estes níveis de maneira controlada ajudam na realização destas 
atividades, porém, muito estresse ou estresse negativo se torna desagradável. (RUBIO, 2000).

Antes da competição os níveis de estresse são altos, desta maneira o atleta se encontra 
em uma intensa carga psíquica (estresse psíquico), denominado de estado “pré-competitivo”. 
Este estado se caracteriza, a luz da psicologia, como sendo uma antecipação da competição, das 
oportunidades, dos riscos e consequências. Nesta fase frequentemente, aparecem sensações de 
medo e temor. (SAMULSKI, 1995).

Para Sanches et al (2010), todo atleta, mesmo sendo excepcional, vai ser submetido 
durante uma competição, a uma grande carga de estresse e ansiedade, ocasionando diversas 
mudanças no seu emocional.

Além do estresse, outros fatores psicológicos, como a ansiedade, a motivação e/ou a 
falta dela, podem vir a interferir diretamente nos resultados dos atletas, como veremos a seguir.
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3.2 ANSIEDADE NO CICLISTA

Vários teóricos têm relacionado a modernidade como a “Idade da Ansiedade”, pois 
viver em estado de ansiedade passou a ser considerada uma condição natural. Desta forma, a 
ansiedade pode ser entendida como um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, 
que se caracteriza por tensão ou desconforto , derivado de antecipação de perigo, de algo não 
conhecido ou que provoca estranhamento. (BALLONE, 2005).

Quando pensamos em uma definição comum para ansiedade Machado, (1977, 
p.111) afirma que é “um sentimento de insegurança causada por uma expectativa de algum 
perigo, ameaça ou desafio existente”. 

Ainda conceituando, para Weinberg, (2008, p.96) “a ansiedade é um estado 
emocional negativo caracterizado por nervosismo, preocupação e apreensão e associado com 
ativação ou excitação do corpo”. 

Alguns autores conceituam a ansiedade como sendo uma reação normal a 
estímulos, que por um motivo ou outro possa vir a desestabilizar física e/ou psiquicamente o 
indivíduo. Os sintomas psicológicos mais comuns são: apreensão, desconforto e medo, já os 
físicos: taquicardia, aumento da frequência respiratória, alterações de pressão arterial, entre 
outros. A ansiedade pode estar relacionada a eventos aversivos ou agradáveis (ZAMIGNANI e 
BANACO, 2005). 

 Segundo Marques (2003) a ansiedade está presente no cenário esportivo, e merece 
uma grande atenção por parte dos atletas, técnicos e psicólogos do esporte. Ela (ansiedade) faz 
parte da vida do atleta, da sua rotina de treinos e competições, gerando uma grande pressão. A 
cobrança por resultados positivos é comum por parte dos treinadores e familiares, desta forma, 
esta cobrança passa a ser negativa quando gera uma situação desagradável para o atleta.

 Fabiani (2009) afirma que, se o atleta consegue controlar a ansiedade e mantê-la em 
um bom nível, seu desempenho será positivo, pois assim ele está psicologicamente no controle.

A ansiedade geralmente aumenta na transição dos treinamentos para competição. 
Podemos dizer que a ansiedade é se preocupar, ficar pensando em um problema que ainda não 
aconteceu, este fator é comum na rotina de um atleta e se faz presente em várias situações. Saber 
controlar a ansiedade antes de uma competição pode deixar o atleta mais tranquilo e confiante 
para a disputa, tendo possibilidade de conseguir um resultado positivo. (MARQUES, 2003)

Para Machado (1997), no esporte sentimos a emoção com muita intensidade, o 
mundo das competições altera o estado emocional das pessoas, não somente nos atletas mais 
também de torcedores e pessoas diretamente envolvidas com o esporte. 

De acordo com Machado (1997) as formas como cada atleta traçam seus objetivos 
e as formas que utiliza para alcança-los, é determinante para que o mesmo lide melhor com a 
ansiedade pré-competitiva. 

A ansiedade pré-competitiva varia muito de atleta para atleta e depende muito do 
significado que a conquista tem para ele. (WEINBERG; GOLD, 2001; BECKER JUNIOR, 
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1989).
De acordo com Oppermann (2004), se o ciclista possui uma baixa confiança em si 

e/ou no seu técnico e/ou equipe, o mesmo tem uma tendência a cometer um maior número de 
falhas e, consequentemente seu nível de ansiedade aumentará.

Saber controlar o estresse, a ansiedade, a falta de motivação e lidar com esses fatores 
são altamente importante para obter um resultado positivo, o atleta que consegue controlar esta 
ansiedade e transforma-la em motivação durante a competição e treinamentos, certamente terá 
um bom rendimento, como veremos a seguir. 

3.3 MOTIVAÇÃO E FALTA DE MOTIVAÇÃO NO CICLISTA

A palavra motivação provém do latim motivus, que significa mover-se, ou seja, 
indica motivo ou a razão pelo qual o comportamento humano é impulsionado, estimulado ou 
ativado (MAXIMIANO, 2004; NAKAMURA et al, 2005).

Segundo Bergamini (1982), a motivação se dá a partir da própria vida psíquica, do 
ser humano, constituindo um fenômeno essencialmente psicológico. Se Caracterizando como 
um conjunto de fatores que vão determinar a conduta de cada um.

Para Robibins (2003), a motivação é o processo responsável pela intensidade, 
direção e persistência que uma pessoa faz para poder alcançar uma meta. Quando uma pessoa 
está motivada, ele se mantém executando a tarefa até que seus objetivos sejam alcançados.  

 A motivação é tudo aquilo que impulsiona uma pessoa a agir de determinada forma 
e que dá origem a um comportamento específico, podendo este impulso à ação ser provocado 
por um estímulo externo (vindo do ambiente) ou também pode ser provocado pelos motivos 
internos (processos mentais do indivíduo).  (CHIAVENATO, 1998).

 Segundo Tadin, Rodrigues, et.al (2005)  os motivos internos são as necessidades, 
aptidões, interesses e habilidades que cada indivíduo possui. Estas necessidades fazem com que 
ele seja capaz de realizar certas tarefas e outras não, de se sentirem atraídos por certas coisas 
e evitar outras, que fazem com que ele valorize certos comportamentos e menospreze outros.      

A motivação é encarada como uma espécie de força interna que emerge, regula e sus-
tenta todas as nossas ações mais importantes. “Contudo, é evidente que motivação é 
uma experiência interna que não pode ser estudada diretamente”. (VERNON, 1973, 
p.11). 

Para Nakamura (2005), a motivação é o conjunto de fatores que determina as ações 
e condutas de um indivíduo. A motivação tem sido alvo de muitas pesquisas, na educação, nas 
organizações e por fim nos esportes.
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Um dos aspectos com maior importância para os atletas é a motivação, para 
Samulski (2009, p.171) “é de fundamental importância o desenvolvimento da motivação para 
o rendimento”. Com isso podemos perceber a importância da motivação não somente na vida 
esportiva, mais cabe a ela uma grande relevância de forma geral em suas vidas. Um atleta 
motivado aos treinamentos consegue manter o foco e a disciplina em sua rotina de treinamento, 
suportando com maior facilidade as dificuldades diárias. 

Os atletas se dedicam na pratica esportiva por diversos causas e são impulsionados 
por inúmeros objetivos e fatores. 

 De acordo com Miranda e Bara Filho, (2008. p.19) “a motivação e a energia 
psíquica que dinamiza o comportamento a partir de objetivos pessoais, admitindo-se que não 
há uma causa única determinante desse comportamento”. 

Segundo Nérici (1993), o indivíduo motivado encontra-se disposto a despender 
esforços para alcançar seus objetivos. O atleta que se encontra motivado, consequentemente 
será confiante e sempre ira render mais em seus treinamentos e competições, suportando com 
maior facilidade aspectos psicológicos e físicos sempre impostos pela pratica esportiva de alto 
rendimento, como o ciclismo. 

Para Miranda e Bara Filho, (2008), um aspecto fundamental na pratica esportiva 
é o prazer que o atleta sente realizando a atividade física, nos treinamentos ou competições. 
Mesmo com longas jornadas de treinamentos, desgaste físico e/ou psicológico, pressão das 
competições, o prazer na execução sempre deve ser mantido para que possa atingir o máximo 
de desempenho possível e não se tornar uma atividade desagradável que gere falta de motivação 
na sua pratica. 

A desmotivação, pode ser entendida como a ausência de motivos intrínsecos ou 
extrínsecos para a prática esportiva, neste caso, o ciclismo. (ALONSO, 1995).

Quando um atleta de ciclismo passa a sentir-se incapaz de realizar uma tarefa 
solicitada ou não acredita no benefício que esta poderá vir a trazer para ele, pode-se dizer que 
este atleta está desmotivado. (FERNANDES, 2005).

Segundo Fonseca (2001), geralmente pode se perceber que um ciclista está 
desmotivado quando ele simplesmente não pratica o que foi solicitado, apresenta falta de 
vontade ou recusa, e isto, ocorre muitas vezes, pelo fato do atleta não ver nenhum sentido, ou 
benefício em realizar a tarefa.  É comum, que esta desmotivação seja desencadeada por situações 
como: pressão demasiada colocada no atleta, lesões consecutivas e/ou prolongadas, estresse, 
ansiedade, insegurança e incertezas quanto ao sucesso, são fatores que causam desmotivação e 
até o abandono do atleta do ciclismo.

  As causas dessa falta de motivação no ciclismo podem estar também  relacionadas, 
principalmente, às dificuldades de relacionamento com o técnico e/ou equipe, monotonia dos 
treinamentos, resultados ruins, ausência ou reduzida vida pessoal fora do esporte, cobrança 
excessiva  e/ou falta de apoio de familiares e amigos, estresse competitivo, e esgotamento. Esta 
desmotivação podem inclusive levar ao abandono do esporte. (CRATTY, 1984).
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Para Weinberg e Gould (2001), a interpretação da falta de motivação varia para cada 
pessoa, sendo vista de formas diferentes, apesar de haver inúmeras visões individuais, grande 
parte está ligada a uma das três orientações, são elas: desmotivação centrada no participante, 
centrada na situação e interacional (entre indivíduo e situação), dentre as três a última a mais 
aceita por psicólogos do esporte.  

A seguir, iremos apresentar a importância da psicologia do esporte, para o ciclismo.

4 PSICOLOGIA DO ESPORTE E O CICLISMO

A Psicologia do Esporte abarca, em seus estudos, a dimensão psíquica e física do 
ser humano. Os aspectos psicológicos físicos dos atletas são trabalhados de forma integrada, 
haja vista que possuem uma grande relação. (SAMULSKI, 2002).

Conforme Buriti (2001), a psicologia do esporte teve uma evolução na última 
década do século passado, com o surgimento de trabalhos teóricos na área que tinham como 
objetivo apresentar a razão porque o educador físico deveria estar familiarizado com a 
psicologia esportiva e suas contribuições para os esportes em geral e principalmente para os de 
alto rendimento. 

Para Weinberg e Gould (2001), a história da psicologia do esporte pode ser dividida 
em cinco períodos que colaboraram para seu desenvolvimento e consequentemente seu 
crescimento. 

O primeiro período foi de 1895 a 1920, com os estudos de Norman Triplett, psicólogo 
da Universidade de Indiana, ele estudou as diferenças de desempenho individualmente e em 
grupo no ciclismo. Além deste estudo em 1899, Scripture descreveu os traços de personalidade 
que ele acreditava serem favorecidos pela realização da pratica esportiva, em 1903, Patrick 
apresentou a psicologia do jogo, em 1914, Cummins avaliou a relação de reações motoras, 
atenção e capacidades com o esporte. E por fim em 1918, Griffith estabeleceu estudos informais 
de jogadores de futebol e basquete na Universidade de Illinois (WEINBERG & GOULD, 2001). 

Ainda conforme Weinberg e Gould (2001), o segundo período, chamado de Era 
Griffith, foi de 1921 a 1938, começou com o surgimento do primeiro laboratório em psicologia 
do esporte, com próprio Griffith que hoje é considerado o principal nome da psicologia do 
esporte Americana, por ter dedicado uma boa parte de sua carreira nos estudos para psicologia 
do esporte. Griffith ainda auxiliou no inicio da primeira escola de técnicos da América do Norte, 
possui dois livros são eles, Psychology of Coaching e Psychology of Athltetics, clássicos da 
psicologia esportiva. 

O terceiro período foi de 1939 a 1965 seu início com Franklin Henry, principal 
responsável pelo desenvolvimento científico da área, sua carreira foi dedicada estudando os 
aspectos psicológicos na aquisição de habilidades motoras e esportivas. Henry foi responsável 
pelo programa de graduação em psicologia da atividade física na Universidade da Califórnia, 
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em Berkeley. Em 1949, Johnson aplicou avaliações sobre emoções aplicadas em atletas 
antes e após as competições. Em 1953, alguns pesquisadores conduzidos por Henry e Ulrich, 
começaram a pesquisar sobre estresse e o rendimento dos atletas. E em 1965, o primeiro 
congresso mundial de psicologia do esporte foi realizado, em Roma na Itália, onde foi criada 
a sociedade internacional de psicologia do esporte (ISSP), e também a fundação da Sociedade 
Norte-Americana de Psicologia do Esporte (WEINBERG & GOULD, 2001). 

O quarto foi de 1966 a 1977, e foi marcado com a implementação da psicologia do 
esporte como disciplina acadêmica, assim os psicólogos deram inicio com trabalhos em atletas 
e times. Em 1967, foi realizada a primeira conferência anual da NASPSPA (Sociedade Norte-
Americana de Psicologia do Esporte e Atividade Física), em 1968, o segundo congresso mundial 
foi realizado, em Washington, EUA, e em 1974, foram divulgadas as atas das conferências da 
NASPSPA (WEINBERG & GOULD, 2001). 

E por fim, ainda segundo Weinberg e Gould (2001), o quinto e último período 
que foi de1978 até os dias atuais, com grande desenvolvimento da psicologia do esporte, com 
evidencia para alguns países como Rússia, Estados Unidos, Canadá e Cuba.

Conforme Samulski (2002), a psicologia do esporte teve inicio na América Latina 
nos anos 70, com a criação da Sociedade Brasileira de psicologia do esporte, da atividade física 
e da recreação (SOBRAPE) em 1979, e também com a criação da sociedade Sul-Americana de 
psicologia do esporte, da atividade física e da recreação (SOSUPE) em 1986. 

Já em 2001, foi criado o registro de especialista pelos conselhos regionais e federais, 
com esta criação foi conhecida esta área. Com o grande numero de publicações sobre a psicologia 
do esporte, existência de laboratórios, e congressos, sendo oito em território nacional, três Sul-
Americanos e três Simpósios Internacionais, o Brasil ocupa a liderança na América Latina.  
Segundo Rubio (2002), o marco inicial foi dado pela atuação e estudos de João Carvalhaes, na 
década de 50, no São Paulo Futebol Clube e na seleção brasileira de futebol, onde fez parte do 
corpo técnico da seleção que ganhou o primeiro titulo mundial em 1958 na Suécia. 

Para Weinberg e Gould (2001), a psicologia do esporte possui dois principais objetos: 
identificar como os aspectos psicológicos interferem no desempenho físico do atleta e identificar 
como a realização da pratica esportiva pode interferir no desenvolvimento psicológico, saúde e 
bem estar do atleta.                    

Para Samulski (2002), a psicologia do esporte pode ser considerada parte da ciência 
do esporte e psicologia aplicada, sendo o estudo científico do comportamento de pessoas na 
pratica esportiva. Porém não se deve apenas interpretar como uma disciplina da área esportiva 
aplicada, levando em conta que o esporte possui suas regras e princípios, com isso deve-se 
apoderar de métodos e teorias psicofisiológicas, que se adaptem as regras e princípios do esporte. 

A psicologia do esporte tem como principal objetivo auxiliar os indivíduos que 
fazem parte do contexto esportivo a interpretar e compreender estes fatores emocionais, sendo 
que, o profissional qualificado para este processo seria o psicólogo do esporte, auxiliando no 
controle destas emoções e ajudando o atleta atingir seu desempenho máximo. (VOSER, 2003).
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Segundo Weinberg (2008), o psicólogo do esporte deve orientar o atleta a controlar 
suas emoções usando-as para o lado positivo, desta forma a persistência nos treinamentos e 
competições o deixaram forte o bastante não somente fisicamente como psicologicamente para 
atingir seu melhor desempenho.  

Os psicólogos do esporte argumentam que, uma orientação á tarefa, mais frequente-
mente do que uma orientação ao resultado poderá levar a uma forte ética de trabalho, 
á persistência em face de fracasso e a ótimos desempenhos. Essa orientação pode 
proteger a pessoa contra desapontamentos, frustações e falta de motivação, quando 
os outros superarem seu desempenho (algo que frequentemente não pode ser contro-
lado). Visto que focalizar-se no desempenho pessoal oferece maior controle, os indi-
víduos se tornam mais motivados e persistem por mais tempo em face de fracassos. 
(WEINBERG, 2008, p. 83). 

O mundo desportivo é marcado pela existência competições acirradas e conflitos 
constantes pela busca de vitórias. Nesse contexto, a psicologia do esporte tem sido alvo de 
discussões, estudos e debates pois é crescente a preocupação com o desempenho dos atletas nos 
treinamentos e nas competições. (RAMIREZ, 2001).

Segundo Samulski (2002), os principais objetos do treinamento psicológico 
são: aprimorar capacidades psíquicas, desenvolver um forte estado emocional em treinos e 
competições e por fim promover uma boa qualidade de vida para o atleta, treinador e pessoas 
diretamente envolvida com sua rotina esportiva. O autor ainda ressalta que este treinamento 
psicológico poderia ser praticado não somente pelo atleta, mais também por pessoas diretamente 
envolvidas com ele, como treinadores, dirigentes, árbitros, familiares e jornalistas esportivos.  

De acordo com Fabiani (2009), o treinamento se faz necessário para que o 
desempenho seja positivo, sendo que a rotina de treinos pode ser diária ou quase diária, ela 
é repetitiva da mesma atividade física com o intuito de evoluir cada vez mais, alcançando o 
desempenho desejado. 

O esporte é onde naturalmente ocorrem situações de elevada exigência e 
competitividade, o desporto de rendimento é muito usado pelos psicólogos para compreender o 
comportamento dos atletas e mapear as emoções e a forma com que eles lidam com os processos 
não só físicos, mas principalmente psicológicos. (GONÇALVES, 1998).

Para Rubio (2002) o esporte de rendimento busca a otimização da performance 
e a psicologia do esporte, através do psicólogo, vai atuar analisando e transformando os 
determinantes psíquicos que interferem no rendimento do atleta de ciclismo.

É sabido, que não existe ação que não tenha influência do mundo psicológico, 
portanto, pensar e intervir nesse sentido torna-se essencial no meio esportivo. Desta forma, 
percebe-se que, a psicologia do esporte tem buscado sua afirmação no meio esportivo a fim 
de contribuir com a identificação dos fatores psicológicos que interferem na performance do 
atleta de ciclismo, para que a partir desta constatação, possa intervir juntamente com os demais 
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profissionais que trabalham com o atleta, visando seu melhor rendimento. (SAMULSKI, 2002).

5 CONCLUSÃO

Desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade o ser humano sempre buscou atingir o 
máximo do desempenho físico, para obter o melhor resultado. Este objetivo perdura até hoje, e 
a competitividade cada vez maior foi incorporada pelos atletas nas competições. 

Com a realização deste trabalho, verificou se que a psicologia do esporte é de 
fundamental importância para a obtenção de sucesso para um atleta de alto rendimento.  

 Pudemos observar que o ciclismo evoluiu muito, não somente no que se refere à 
equipamentos, mais também em seus treinamentos. No esporte de alto rendimento, qualquer 
milésimo de segundo faz toda a diferença, o atleta junto com seus treinadores sempre está em 
busca do melhor desempenho e não basta somente treinar a parte física e tática do atleta.

 Com o passar dos anos todas essas mudanças no esporte e evoluções, se percebeu 
que para o atleta atingir o desempenho positivo se faz necessário que ele possua um equilíbrio 
emocional, desta forma a psicologia do esporte se faz presente junto aos treinamentos diários 
do atleta.

 O psicólogo do esporte é o profissional responsável por ministrar estes treinamentos 
e fazer com que o atleta saiba interpretar e compreender os aspectos emocionais que podem 
atrapalhar em seus rendimentos. 

Podemos citar a ansiedade, o estresse e a motivação e/ou falta da mesma como 
principais aspectos psicológicos que interferem diretamente no rendimento do atleta, sendo 
estes aspectos negativos, já em contrapartida, tornando estes aspectos positivos são altamente 
validos para o desempenho do atleta.

 O papel do psicólogo é fazer com que o atleta saiba controlar estes aspectos e tirar 
proveito desta situação. 

O mundo das competições gera grande tensão emocional, por vários motivos: 
busca por resultados, cobrança da equipe, patrocinadores dentre outros vários. O atleta saber 
administrar estas situações é fundamental para o resultado final. 

O ciclismo é um esporte onde o atleta depende muito do seu corpo para ter um bom 
desempenho, muitas vezes competindo no seu limite. Desta forma, a preparação emocional do 
atleta se faz necessária para suportar aquele momento por algum tempo. Esta situação pode 
fazer a diferença entre a vitória e a derrota. 

Conclui- se com esta pesquisa, que a psicologia do esporte se tornou indispensável 
no mundo das competições, sendo de alto rendimento ou amador. Saber controlar o estado 
emocional se faz necessário para que o atleta entre em equilíbrio com o estado físico e emocional, 
já que no esporte estes dois estados caminham juntos nos treinamentos e competições.

 Nada adianta obter um ótimo estado físico se o emocional fraquejar, derrubando 
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toda uma periodização de treinamento. Desta forma, percebe-se que a psicologia do esporte e o 
ciclismo precisam estar interligadas, tornando –se uma relação possível e necessária. 

A maioria das pessoas passa ao menos uma vez ao longo da vida por situações de 
estresse, ansiedade, falta de motivação, o atleta, passa por estas situações a cada período de 
treino e competição, além de ter que superar seus limites físicos, precisa superar os psicológicos, 
pois só atingindo este equilíbrio e se tornando “forte” tanto fisicamente como emocionalmente 
é que o atleta de ciclismo deixará de ser apenas mais um, para se tornar um campeão.
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EM BRIGA DE MARIDO E MULHER, METE-SE A COLHER? CIDADANIA E 
REDES DE PROTEÇÃO SOCIAL COMO FORMA DE REDUZIR A VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER1

João Olívio dos Santos Cavalheiro 2

         Marcos Erico Hoffmann3 

RESUMO
Esta pesquisa sobre violência doméstica contra a mulher verifica em que medida as políticas públicas protegem 
as mulheres, juntamente com a vigência de leis nacionais e internacionais, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, a Lei Maria da Penha e a Constituição Brasileira. É possível afirmar que a violência doméstica consiste 
num problema complexo, ocorre em todas as classes sociais e sem distinção de raça, credo e religião. Há leis em 
vigor e são claras no que se refere a proteções e punições, porém, ainda não se revelaram eficazes para erradicar 
o problema. Questões culturais e laços da família patriarcal perduram, o que parece tornar invisível o problema 
da violência doméstica contra a mulher. Frequentemente crimes como esses são vistos como problemas de menor 
importância. A pesquisa busca ainda analisar por que motivos a mulher evita denunciar seu agressor e permanece 
no lar, quais as mudanças que a chamada Lei Maria da Penha trouxe e que alternativas haveria para prevenir 
e eliminar a violência contra a mulher. Com o estudo pode-se considerar que mesmo com as leis nacionais e 
internacionais, os índices de violência contra a mulher têm aumentado, provando que apenas as leis não são 
suficientes. Há necessidade de um trabalho mais complexo com a sociedade, por meio de um debate que envolva 
entidades como: escolas, saúde, assistência social e ONGs, além do próprio Estado. Enfim, a concretização de um 
trabalho preventivo em redes de proteção social, com a participação de todos e em pleno exercício da cidadania.

Palavras-chave: Violência Doméstica. Cidadania. Redes de Proteção Social.

ABSTRACT
This research about domestic violence against woman checks to what extent the public policies protect women, 
together with the effectiveness of National and International Laws, the Universal Declaration of Human Rights, 
the Law Maria da Penha and the Brazilian Constitution. It is possible to affirm that domestic violence is a complex 
problem, it can occur in all social classes and without distinction of race, creed and religion. There are laws in 
force and they are clear in relation to protection and punishment, however they have not really been effective to 
eradicate the problem.  Cultural issues and patriarchal family ties persist; it seems to make invisible the problem 
about the domestic violence against the woman. Often, crimes like these are seen as less important problems. The 
research tries to analyze the reasons why the woman avoids denouncing her aggressor and remains in her home, 
which changes that the Law Maria da Penha has brought about and what alternatives there would have to prevent 
and eliminate the domestic violence against the woman. According to the study, it can be considerated that even 
with the national and international laws, the rates of violence against the women have been increasing, it proves 
that having the laws it is not enough. There is the necessity of a more complex work with the society, by means of a 
debate involving entities such as: schools, health, social care and NGOs, besides the State. Finally, the achievement 
of a preventive work in a social protection net, with the participation of all the full exercise of citizenship.

Keywords: Domestic Violence. Citizenship. Social Protection Net.
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1 INTRODUÇÃO 

Violência refere-se a um indesejável e complexo fenômeno que aflige a sociedade 
contemporânea. Trata-se, porém, de algo que existe desde o surgimento da humanidade. O homem 
primitivo já se valia de atos que poderiam ser considerados violentos para se defender, buscar 
alimentos e proteger sua família e/ou seu grupo social. Portanto, não se trata de exclusividade 
do século XXI e diz respeito também a fatos, registros históricos e culturais de outras centúrias. 
A temática é muito ampla, com um leque diversificado de possibilidades de análise. Nesta 
pesquisa, o foco será a violência contra a mulher, categoria que envolve cerca de metade da 
população humana sobre a terra. De antemão, sabemos que se trata de um fenômeno enraizado e 
com significativas influências culturais. A intenção é buscar alternativas para estudar, relacionar 
e descrever os problemas, sempre com o fito de discutir e desenvolver propostas para eliminar 
ou, pelo menos, reduzir esta modalidade de violência que tanto atormenta a sociedade. Afinal, 
quando se agride uma mulher, via de regra também são agredidos os seus filhos, sua família 
de origem, outros parentes, amigos, bem como qualquer cidadão que pretende uma vida social 
mais civilizada e pacífica. 

A pesquisa tem como objetivo estudar os múltiplos fenômenos que ocorrem na 
sociedade relacionados com as violências implícita e explícita contra a mulher. Para tanto, 
foram pesquisados fatos e registros históricos que marcaram a luta pela igualdade de gênero, 
como os movimentos feministas, as leis nacionais e internacionais, a Declaração dos Direitos 
Humanos, as Convenções para punir e erradicar a violência e a própria Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB), de 1988. Analisa também os resultados de avanços e retrocessos 
que a Lei Maria Penha trouxe, procura identificar o perfil das mulheres que sofrem violências 
domésticas, busca verificar os motivos que as levam a não registrarem as ocorrências e analisa 
os meios de proteção que o Estado lhes oferece. 

De acordo com o artigo 226 da CRFB, de 1988, a família tem direito a especial 
proteção do Estado. No inciso 8º a Constituição garante que assegurará a assistência a cada 
indivíduo que faz parte desta família, criando mecanismos para coibir a violência dentro do 
ambiente familiar. 

A problemática da violência contra a mulher constitui tema que merece atenção, 
estudos e mais pesquisas, pois é o tipo de violência que mais aflige as pessoas do gênero 
feminino. Surgem então questões como o porquê desta modalidade de violência perdurar 
por tanto tempo, bem como o porquê de os índices de feminicídio não regredirem, apesar do 
advento de leis como a Maria da Penha e outras. Sabendo que a violência ocorre em todas as 
classes sociais, há que verificar por que razões as mulheres não costumam denunciar o agressor, 
como tantas vezes acontece?  Haveria alternativas voltadas à cidadania e aos direitos humanos 
a serem criadas pela sociedade, para tornar mais eficazes as leis de proteção à mulher? 

O estudo da violência contra a mulher constitui hoje tema de especial relevância e 
que merece atenção, estudos e debates em todas as instituições da sociedade, a fim de que as 
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diferentes camadas sociais possam, junto com o Estado, criar e reger alternativas para erradicar 
tão grande e já muito antigo problema. 

Hoje mesmo, apesar de estar em vigor a Lei 11.340/2006, a chamada Lei Maria da 
Penha, muitas mulheres estão neste momento sendo vítimas de algum tipo de violência como 
física, psicológica, moral, patrimonial, sexual e de cárcere privado, dentre outras.

2 O QUE É VIOLÊNCIA? 

A Organização Mundial de Saúde (KRUG et al, 2002) define violência como o 
uso intencional da força física ou do poder (real ou em ameaça) contra outra pessoa, contra si 
mesmo ou contra outro grupo de pessoas, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar 
em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.

De sua parte, Amoretti (1992) entende que violência pode ser definida como o ato 
de violentar, causar dano físico, moral ou psicológico através da força ou da coação, exercer 
pressão e tirania contra a vontade e a liberdade de outra pessoa.

A violência pode ser compreendida em duas modalidades, a violência implícita e a 
explícita. A explícita é aquela que imaginamos e visualizamos facilmente. É o caso de agressões 
físicas, estupros, assassinatos, guerras etc. Já a modalidade implícita é aquela mais difícil de ser 
identificada como violência, como preconceitos, ofensas, xingamentos, proibições sem sentido, 
corrupção, impunidade, desemprego, provocar danos ao meio ambiente e outras. Esta segunda 
forma é praticada, via de regra, por pessoas que dispõem de poder na sociedade e nem sempre 
são colocadas como violência pela mídia (HOFFMANN, 2012; AMORETTI, 1992). 

De acordo com Hoffmann (2012, p.19),

[...] O tipo explícito de violência geralmente obtém grande divulgação pela mídia 
e apresenta a peculiaridade de passar ao cidadão comum a falsa sensação de que, 
estando informado sobre tais fatos violentos, está ele “inteirado de tudo” o que se 
passa em seu ambiente. Por outro lado, os atos de violência implícita, na maioria das 
vezes praticados pelas classes que detêm o poder, não são facilmente percebidos como 
violência e requerem um exercício de reflexão para que seja detectado o seu grau de 
nocividade ao meio social. 

Conforme Krug et al, (2002), na 49ª Assembleia da Nações Unidas (1996) foi 
declarado que a violência consiste num fenômeno de saúde pública, pois afeta os aspectos 
físicos, mentais e sociais da mulher, gerando consequências de curto e longo prazos também 
para a sociedade. 

Considerando as violências, tanto implícitas quanto explícitas, segundo a maioria 
dos autores, a mulher sofre dos dois tipos, sendo que o maior número destes episódios são 
praticados no âmbito familiar. 
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Dados da Agência Patrícia Galvão, (2014) de acordo com a pesquisa realizada pelo 
Instituto Avon, em parceria com o DataPopular (2014), três em cada cinco mulheres já teriam 
sofrido algum tipo de violência. Nas perguntas efetuadas, 37% das mulheres responderam que 
seus parceiros já as obrigaram a ter relações sexuais sem preservativos e 66% das mulheres 
responderam que já haviam sofrido algum tipo de violência por parte de seus companheiros. 
Dentre as práticas de violência estavam atos como xingar, humilhar, controlar, impedir de sair 
e de usar determinada roupa. Ou seja, formas de violências físicas, psicológicas, patrimoniais 
e sexuais.

2.1 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

Conforme Meneghel e Hirakata (2011, apud GARCIA et al., 2013), a violência 
máxima contra a mulher é o assassinato. Quando esta mulher morre, pelo fato de ser mulher, é 
dado o nome de feminicídio ou femicídio.

De acordo com Farias e Fernandes (2013), o termo femicídio foi utilizado pela 
primeira vez por Diana Russel, em 1976, em Bruxelas, no Tribunal Internacional Sobre Crimes 
de Violência Contra a Mulher, para caracterizar os assassínios específicos da vítima mulher. 

Segundo Welter (2007), desde há muito tempo a mulher tem sido discriminada, 
desprezada e humilhada, sendo que o homem, o provedor, tem consistido no detentor do 
poder. De sua parte, raramente a mulher vem ocupando um lugar importante ou de destaque na 
sociedade. Esta realidade vem sendo modificada, embora num ritmo bastante lento.

Conforme a Organização das Nações Unidas - ONU (2006), a violência contra a 
mulher persiste em todos os países do mundo como uma violação contundente dos direitos 
humanos e como um impedimento na conquista da igualdade de gênero (KRUG et al, 2002).

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher, a “Convenção de Belém do Pará” (1994), entende que violência contra a mulher refere-
se a qualquer ato ou procedimento que cause dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 
mulher, tanto na esfera pública quanto privada. Está presente em toda a sociedade, independente 
de raça, cor, cultura, idade e religião ou classe social.

Conforme documento emitido pela Convenção de Belém do Pará (1994):

[...] Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e 
psicológica:
 a. ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação in-
terpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, 
incluindo-se, entre outras formas, o estupro, maus-tratos e abuso sexual;
 b. ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras 
formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, se-
questro e assédio sexual no local de trabalho, bem como em instituições educacionais, 
serviços de saúde ou qualquer outro local; e
c. perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra. 



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, a. 7 (n. 21), p. 40-56, abr./jun. 2016

44

Conforme Maciel (2012), a violência contra a mulher não ocorre apenas neste 
século, ela já existe há muito tempo como na Grécia Antiga e na Roma Antiga. A mulher não 
era considerada como cidadã, apenas tinha o papel de dedicar-se à casa e aos filhos.  

As pesquisas mostram que os crimes de violência contra a mulher acontecem em 
todos os lugares, porém em maior quantidade no ambiente que deveria ser o mais seguro, dentro 
do seu próprio lar. O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA 2001/2011), afirma que 
os parceiros íntimos são os principais assassinos das mulheres em aproximadamente 40% dos 
casos. O estudo realizado ao longo desses dez anos mostra que vão a óbito aproximadamente 
cinco mil mulheres por ano, a maioria vítima de violência doméstica. 

De acordo com a pesquisa realizada pelo o IPEA, de 2001 a 2011, a cada 100 mil 
mulheres, as principais vítimas de violência foram jovens, 31% na faixa etária de 20 a 29 anos 
e 23% de 30 a 39 anos. Portanto, cerca de 54% das mortes ocorreram com  mulheres de 20 a 39 
anos. Vale ressaltar que 61% das vítimas eram negras e a maioria possuía baixa escolaridade. 

2.2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada na Assembleia Geral 
das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, em seu artigo I, apregoa que todos nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. Em seu artigo II, afiança que todos temos os mesmos 
direitos, indiferente de sexo, cor, religião ou qualquer outra condição. Esta mesma Declaração 
Universal dos Direitos Humanos assegura questões de igualdade, como as garantias civis, 
políticas e socioeconômicas, porém não chegou a garantir de forma clara e específica os direitos 
das mulheres e as questões de gênero (BRASIL, 1998).

A Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou seus esforços em oposição 
às formas de violência contra a mulher na década de 1950. Foi criada a Comissão de Status 
da Mulher que, entre os anos 1949 e 1962, formulou uma série de tratados baseados em 
providências da Carta das Nações Unidas. Afirmava expressamente os direitos iguais entre 
homens e mulheres e, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos os direitos e 
liberdades humanos devem ser aplicados igualmente a homens e mulheres, sem distinção de 
qualquer natureza (MACIEL, 2012).

Em 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção para a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), conhecida como 
a Lei Internacional dos Direitos da Mulher. Esta Convenção visou à promoção de direitos na 
busca da igualdade de gênero, bem como a repressão a quaisquer discriminações.

No Brasil, na década de 1970, houve uma grande intensificação dos movimentos 
feministas, que instavam pelo direito das mulheres e pela defesa de igualdade de gênero. O 
movimento sempre lutou para que esses direitos fossem garantidos por lei, o que ensejou 
vários debates sobre a violência e sobre a discriminação contra a mulher, inclusive em âmbito 



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, a. 7 (n. 21), p. 40-56, abr./jun. 2016

45

internacional. 
De acordo com Maciel (2012), os movimentos feministas tiveram grande 

crescimento após a ditadura militar no Brasil e houve diversas conquistas. Foram incluídos 
vários temas nas pautas dos documentos internacionais, como: em 1979, uma convenção sobre 
a eliminação da discriminação da mulher; em 1993, foi realizada a declaração no programa de 
ação da conferência Mundial de Viena; em 1994, convenção para prevenir, punir e erradicar a 
violência contra a mulher. Foi esta ampliada em Pequim em 1995 e, em 2006, foi construído 
um dos marcos do combate à violência contra a mulher no Brasil, a Lei nº 11.340, conhecida 
como Lei Maria da Penha. 

As mulheres, nos movimentos feministas, protestavam por seus direitos, tais como 
os de cidadãs, o direito ao voto, que foi conquistado no Brasil somente na Constituição de 1937, 
bem como a participação na política, com os mesmos direitos que os homens.

Está assim firmado na Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 5º e 
em seus primeiros parágrafos:

Artigo 5ª Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantin-
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Consti-
tuição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 
(BRASIL, 1988, p.15).   

Conforme Dias (2008), as pessoas sonham com felicidade e a mulher deposita esta 
felicidade no casamento, no sonho de ter uma família, de ter seus filhos, ser “a rainha do lar”, ter 
uma casa para cuidar e um marido para amar e ser amada. Porém, a sociedade colocou o homem 
no papel de “protetor”, provedor e a mulher como um ser frágil, que necessita desta proteção 
masculina. Com este enunciado de serem frágeis, ouve a dominação do homem como sendo 
superior.  O homem tem-se como proprietário da mulher, de seus desejos e de suas vontades. De 
certo modo, a sociedade os protege, o que pode ser percebido até mesmo em ditados populares, 
como “Em briga de marido e mulher, não se mete a colher”... 

A violência doméstica contra a mulher [...] “é um germe que está assustando a 
todos”. Quem vivencia cotidianamente o problema pode achar natural o uso da força física, 
situação que se repete, inclusive devido a questões de impunidade (DIAS, 1994, p.16). [grifo 
nosso]

Segundo Dias (2008), a violência doméstica pode ser compreendida como qualquer 
ação ou omissão que resulte em dano físico, sexual, emocional, social ou patrimonial da mulher, 
onde exista vínculo familiar, íntimo ou não, entre a vítima e seu agressor. 

A lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, em seus Artigos 5º e 6º define o que é a 
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violência doméstica:

Art. 5ª- configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015)
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio per-
manente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agre-
gadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 
vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convi-
vido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orien-
tação sexual.
Art. 6o  A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de 
violação dos direitos humanos. ( BRASIL, 2006)

A Lei vai explicar melhor, em seu artigo 7º, a respeito das formas de violência 
doméstica contra a mulher. Detalha que existem a violência física, psicológica, sexual, 
patrimonial e a moral. 

Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 
saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desen-
volvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças 
e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamen-
to, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presen-
ciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, 
ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qual-
quer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou 
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direi-
tos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure reten-
ção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 
destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difa-
mação ou injúria (BRASIL, 2006).

3 LEI 11.340/2006 - LEI MARIA DA PENHA 

O nome da Lei veio a homenagear a farmacêutica Maria da Penha, que foi vítima de 
violência doméstica familiar por parte de seu esposo. Na época, 1983, o marido, um professor 
universitário, simulou um assalto e alvejou a esposa com um tiro nas costas, que a deixou 
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paraplégica. A segunda tentativa de assassinato foi eletrocutando-a no chuveiro.  Depois de 
denúncias, chegou-se à conclusão de que quem havia realizado os atos de violência contra 
Maria, teria sido seu próprio marido. Porém, seu julgamento ocorreu somente oito anos após 
o crime. Julgado e condenado, o marido conseguiu anular o julgamento, ocorrendo o próximo 
somente no ano de 1996. Julgado novamente, recorreu uma vez mais. Foi preso em 2002 e ficou 
recluso por dois anos. 

Com a ajuda de varias ONG’s, o caso ficou conhecido e ganhou repercussão mundial, 
sendo denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA  (Organização dos 
Estados Americanos). Conforme Piovesan (2009), a Organização condenou o Estado Brasileiro 
por negligência, por não dispor de leis precisas e claras para a violência doméstica, sendo que 
teria que intensificar medidas a fim de romper e erradicar a violência contra as mulheres no País 
(BRASIL, 2011).

Desta forma, o Brasil começou a reavaliar e pensar alternativas para a criação de 
uma lei que defendesse as mulheres vítimas de violência doméstica. No dia 7 de agosto de 2006 
é criada a Lei 11.340/2006 e, em homenagem à senhora antes mencionada, recebe o nome de 
Lei Maria da Penha.

A história de Maria da Penha serve para ilustrar que a violência doméstica contra a 
mulher está inserida em todas as classes sociais, não escolhendo etnia, cor, credo e nem religião. 
A lei foi criada no intuito de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica 
contra a mulher.

Vejamos o seu 1º artigo:

Art. 1º  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, 
da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do 
Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar ( BRASIL, 2006).

3.1 O QUE MUDOU APÓS A CRIAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA E COMO A VIO-
LÊNCIA DOMÉSTICA SE ENCONTRA NOS DIAS ATUAIS

De acordo com Dias (2008), antes da Lei Maria da penha, era ainda menor a atenção 
que a sociedade dedicava à questão da violência doméstica. O problema era tratado como casos 
simples, sem maiores consequências. A Lei Maria da Penha, em seu Artigo 17, deixa claro que, 
na violência doméstica, são vedadas penalizações mais brandas, como o pagamento de cestas 
básicas, multas e outras prestações pecuniárias. 

Hoje, com a Lei Maria da Penha, em seu Art. 41, prevê-se que, aos crimes praticados 
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com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não 
se aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.

A Lei 11.340/2006 cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica 
contra a mulher, incluindo medidas integradas de prevenção, como a elaboração de políticas 
públicas, promoção de estudos e pesquisas, além de prevenção educativa e de inclusão do 
estudo nos currículos escolares.  

Conforme Dias (2008), a lei já agrega um conceito ampliado dos novos modelos de 
família, como as famílias homoparentais ou com novas modalidades que envolvem questões 
de gênero. É o caso de lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros que tenham identidade 
feminina e a violência tenha ocorrido no âmbito familiar, praticada por um agressor com quem 
a vítima mantenha vínculos afetivos. A lei também protege empregadas domésticas quando 
sofrem violências domésticas na casa onde ela trabalha.

A Lei Maria da Penha foi elaborada no intuito de inibir a violência contra a “Mulher”. 
No caso de o homem sofrer violência por parte da mulher, a lei não serve para o sexo masculino 
(CUNHA e PINTO, 2008). Ele pode fazer a denúncia por lesão corporal e ela será processada 
dentro destes outros parâmetros e não baseado na Lei Maria da Penha. Alguns autores criticam 
esta situação, alegando sua inconstitucionalidade, pois não estaria conforme a constituição em 
seu artigo 5º, alegando os direitos iguais de homens e mulheres. Porém, o argumento é que 
a mulher é, potencialmente (e também na prática), muito mais vítima de violência do que os 
homens. A criação da lei é uma forma de proteger esta mulher que sofre violência doméstica, 
pois os códigos penais brasileiros não deixavam isto bem claro. Quando o agressor era julgado, 
seus defensores tentavam inverter o papel, colocando a culpa novamente na mulher, alegando 
situações em que ela não possuiria boa conduta, por ter ciúmes em excesso, por traição, ou 
porque esta mulher era sua amante, prostituta, usuária de drogas etc. Os crimes de feminicídio, 
eram entendidos como crimes passionais. 

De acordo com Dias (2008), não só as esposas, companheiras ou amantes estão 
no âmbito de violência doméstica, mas também as netas do agressor, sogras, noras, avós ou 
qualquer outra parente que tenha vínculo familiar com o autor e seja do sexo feminino. 

Outras garantias que a lei prevê referem-se à integridade física e moral da ofendida. 
A Lei determina o encaminhamento de mulheres em situação de violência e seus dependentes 
a programas e serviços de proteção, garantindo-lhes saúde, educação e abrigo sigiloso em 
uma casa-lar. Se a mulher trabalha, a lei garante que ela continuará recebendo seu salário e 
não será despedida do serviço. À mulher vítima de violência doméstica e familiar também é 
garantida assistência jurídica gratuita, bem como o acompanhamento jurídico em todos os atos 
processuais.

Entretanto, apesar de todas estas garantias firmadas em lei, dados da pesquisa 
realizada pelo IPEA (2001/2011) mostram que os índices de violência doméstica contra a mulher 
tiveram apenas uma queda significativa no ano de 2007, um ano após o início da vigência da Lei 
Maria da Penha. Já no ano de 2011, quando terminou esta pesquisa, ficou evidente que, a cada 
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100 mil mulheres, a violência contra a mesma não havia reduzido, apresentando um índice de 
mortes maior (5,43), do que quando nem existia a Lei Maria da Penha (5,41). Veja-se no gráfico 
a seguir: 

Fonte: Garcia et al. (2013, p. 1).

Para melhorar os mecanismos e realizar as denúncias, bem como incrementar a 
proteção à mulher, foram criadas as delegacias especializadas em atendimentos de casos de 
violência contra a mulher, as casas abrigos e também a Central de Atendimento. Pelo Disque 
180, as ligações podem ser feitas de qualquer local do Brasil e de mais 16 países: França, 
Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Guiana Francesa, Argentina, Uruguai, Paraguai, Holanda, 
Suíça, Venezuela, Bélgica, Luxemburgo Espanha, Itália e Portugal. 

Nessas denúncias feitas por telefone, em 2014, comparando com o ano de 2013, 
houve um aumento de mais de 50% dos atendimentos, segundo dados da Central de Atendimento 
à Mulher (180). A média foi de 40.425 atendimentos ao mês e de 1.348 ao dia. Desde a criação 
do serviço, em 2005, foram mais de 4 milhões de atendimentos (BRASIL, Secretaria de Políticas 
para as Mulheres – SPM, 2015)

3.2 PORQUE MUITAS MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS 
CONTINUAM COM SEUS COMPANHEIROS?

De acordo com Hermann (2008), a banalização da violência doméstica levou a 
sociedade e o Estado a não enxergarem e nem considerarem este tipo de violência como crime. 
Todavia, a violência doméstica constitui uma das práticas mais recorrentes no Brasil, em termos 
de infrações ao Código. São inúmeros os casos de violências físicas, morais, psicológicas, 
sexuais e patrimoniais. As sequelas desses episódios comprometem a todos os membros da 
família, inclusive as crianças, que poderão repetir estes mesmos atos no futuro.

Mesmo tendo um amparo das leis brasileiras e internacionais que protegem e 
defendem a integridade das mulheres, nota-se que nos dias atuais muitas mulheres ainda são 
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mortas, violentadas e discriminadas por questões de gênero, sem contar que a maioria destas 
agressões ocorre dentro do lar, com parceiro, marido, namorado ou ex-parceiro. Devido a fatores 
como medo, ameaça e insegurança, muitas mulheres não denunciam seus companheiros. 

Segundo Dias (2008), muitas vezes não há intenção de punir o agressor, mas sim 
de recuperar o casamento, pois fora este o sonho almejado por muito tempo. Muitas sentem-se 
culpadas por estarem sendo violentadas e procuram agradar o agressor, sempre na tentativa de 
salvar o relacionamento, acreditando que os conflitos e manifestações violentas sejam apenas 
circunstanciais e passageiras. 

Conforme Farias e Fernandez (2013), muitas vezes a mulher permanece com o 
parceiro devido à dependência econômica, aos ciúmes, às sensações de afeto e de proteção, 
além de situações de ameaças e de medo de efetuar uma radical mudança em sua vida. Apostam 
que o agressor vai mudar e, por vezes, isola-se da família e de amigos. 

O agressor costuma colocar a culpa na mulher, tenta justificar o episódio, presenteia-a 
com flores, apresenta perdão e choros, alega que foi a mulher quem começou. Seu desejo é de 
submeter esta mulher à sua vontade e dominá-la. Muitas vezes, macula sua imagem a amigos, 
afirma que não cuida bem dos filhos e da casa, por exemplo. Não deixa trabalhar fora para que 
não tenha seu próprio salário e se distancia de todos a quem ela poderia pedir ajuda. Enfim, ela 
se torna dependente deste agressor. “ E ela acaba reconhecendo que a culpa é sua. O Ciclo 
da violência é perverso” [Grifo nosso] ( DIAS, 2008, P.18-19). 

De acordo com Dias (2008, p. 20): 

A ideia da família como uma entidade inviolável, não sujeita à interferência nem da 
justiça, faz com que a violência se torne invisível, protegida pelo segredo. Agressor e 
agredida firmam um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece- se um ver-
dadeiro círculo vicioso: a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do 
agressor. Mas o silêncio não impõe nenhuma barreira. A falta de um limite faz a vio-
lência aumentar. O homem testa seus limites de dominação. Quando a ação não gera 
reação, exacerba a agressividade, para conseguir dominar, para manter a submissão.

Conforme pesquisa realizada pelo DataSenado com 1.248 mulheres em entrevistas 
por telefones em vários estados do Brasil, 23,3% das vítimas não denunciam os companheiros 
à polícia por prever que eles não serão punidos pelas leis brasileiras. Cerca de 30% delas 
acreditam que a lei brasileira não as protege da violência doméstica. E das vítimas agredidas, 
20,7% não procuraram ajuda e nem denunciaram seus agressores (BRASIL, 2013).

4 A EDUCAÇÃO VOLTADA  AOS  DIREITOS HUMANOS E REDES DE 
PROTEÇÃO SOCIAL

Parece evidente que a violência contra a mulher não constitui prática fácil de ser 
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combatida. Mesmo com as leis nacionais e internacionais, as pesquisas mostram que os números 
de feminicídios têm aumentado.

 Dados coletados por Garcia et al (2013) mostram que mulheres com baixa 
escolaridade são as que mais sofrem violência. Estes dados, coletados de 2009 a 2011, 
evidenciam que as Regiões onde ocorreram maior número de mortes foram as Regiões do 
Nordeste brasileiro, com média de 6,90 óbitos a cada 100 mil mulheres. A Região Sul seria 
aquela com menor número, ou seja, uma média de 5,08 mulheres. O mesmo estudo denota que, 
dos estados brasileiros, Espirito Santo apresenta uma taxa de 11,24 mortes de mulheres a cada 
100 mil e Piauí teria a menor média, de 2,71 mortes. A média brasileira seria de 5,82 mortes.

Tendo esses dados como base, não podemos esperar que os direitos sejam plenamente 
garantidos pelo estado. As pesquisas mostram que apenas as leis não conseguem proteger as 
mulheres vítimas de violência. Este seria um dos motivos pelos quais muitas não denunciam o 
agressor, pois impera o medo e a insegurança. 

De acordo com Pinsky (1999), a sociedade precisa ter uma educação voltada para 
os direitos humanos, em que cada cidadão exerça realmente o seu papel na sociedade, qual seja, 
de praticar e promover cidadania. É importante que todos participem dessa construção, com 
união e reconhecimento.

Pinsky (1999) defende que cidadania deve ser debatida na escola, junto com a 
sociedade, pois trata-se de um  lugar crucial para aprendermos sobre nossos direitos e deveres: 

[...] Não tenho nenhuma dúvida de que um trabalho de base feito com o envolvimento 
de professores, alunos, comunidade e governo teria resultados bastante satisfatórios 
num lapso de tempo curto. a mudança de atitude das pessoas com relação a esco-
la, baseada num sentimento de responsabilidade mútua, poderia constituir o ponto 
de partida para uma importante virada. Afinal de contas, cidadania é participação, 
é ter direitos e obrigações, e, ao contrário do que se pensam, se aprende na escola 
(PINSKY, 1999, p. 114).

A participação de todos revela-se fundamental, especialmente das principais 
instituições existentes na sociedade. Há que realizar um trabalho de prevenção à violência, 
um trabalho em redes, em que as instituições, a família, a escola, a igreja, a assistência social, 
ONGs e associações possam debater o tema e efetuar um trabalho integrado de transformações 
e de promoção de cidadania. 

Para uma melhor compreensão do trabalho em rede, Gonçalves e Guará (2010, 
p.14) definem que a rede é “[...]aquela que articula intencionalmente pessoas e grupos 
humanos, sobretudo como uma estratégia organizativa que ajuda os atores e agentes sociais a 
potencializarem suas iniciativas para promover o desenvolvimento pessoal e social”.

Conforme Pinsky (1999), a educação e o trabalho voltados à cidadania não pode ser 
um projeto do governo, ou de uma minoria de pessoas. Deve ser um projeto com a participação 
de todos. Desta forma, o trabalho em rede mostra-se mais eficaz, sendo uma alternativa peculiar 
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para o fim da violência contra a mulher. Os principais investimentos para realizarmos a cidadania 
precisam iniciar na valorização da educação, inserindo-a efetivamente nos currículos escolares. 

A rede já está enunciada na sociedade, basta colocá-la em prática. A própria 
Lei Maria da Penha, em seu Artigo 8º, nos parágrafos, I, V e IX, prevê o trabalho em redes, 
integrando Poder Judiciário, Ministério Público, órgãos de segurança pública e todas as demais 
áreas, como assistência social, saúde e educação. Esta integração visa à realização de pesquisas 
e convênios com entidades governamentais e não governamentais para o combate, a prevenção 
e a erradicação da violência contra a mulher. Além disso, o tema deve ser inserido, com intuitos 
de prevenção, no currículo de todas as unidades escolares (BRASIL, 2006).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As mulheres têm sido objeto de múltiplas formas de discriminação que violam os 
princípios de igualdade de direitos e de respeito à dignidade humana. A violência contra a 
mulher tem se revelado como o produto de uma construção histórica. 

Com os movimentos feministas, a Declaração dos Direitos Humanos, a ONU e a 
participação da sociedade em debater este assunto, esta violência é passível de desconstrução, 
ainda que não ocorra na velocidade desejada.

O combate ao fenômeno da violência contra a mulher não é função exclusiva 
do Estado. A sociedade como um todo precisa se conscientizar sobre sua responsabilidade e 
denunciar quando presencia ou vivencia um caso.  É necessário exercer o papel de cidadão, 
praticando a verdadeira cidadania. Sendo assim, o ditado popular “Em briga de marido e mulher 
não se mete a colher” precisa ser desconstruído. O momento é de promover uma educação 
voltada para os direitos humanos, uma educação voltada para toda a população, portanto. Nesse 
sentido, é de vital importância os trabalhos em redes de proteção social, inclusive a escola, a 
assistência social, a saúde, os programas de assistência social e mais a Promotoria, o Judiciário 
e o Executivo, todos trabalhando de forma harmoniosa, esclarecendo e informando a sociedade. 

A construção conjunta de políticas eficazes para a prevenção da violência contra a 
mulher se faz urgente. Uma das instituições mais importantes para realizar este trabalho junto 
com a família é a escola. É primordial investir na educação, na preparação e na capacitação dos 
profissionais para que efetivamente se consiga realizar o trabalho preventivo de violência contra 
a mulher.  Este tipo de violência é crime, indiferente se é uma violência explícita ou implícita. 
Mudanças culturais são necessárias, a sociedade precisa entender que violência contra a mulher 
não constitui fato “normal” ou aceitável. Não é mais possível permitir que casos de feminicídio 
sejam considerados crimes de menor importância. Chegou o momento de a sociedade entender 
que o homem não é o proprietário da mulher e nem que ele possa fazer dela a sua escrava. 

As denúncias de agressões podem ser realizadas pessoalmente nas delegacias de 
proteção à mulher ou em qualquer outra delegacia, além dos telefones 180, 190 e 100. Quando 
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se sabe que alguma vítima está sofrendo violência e se opta pela omissão, há uma situação de 
conivência com o fato. Nesse caso, os números de agressões e de óbitos tendem a aumentar 
ainda mais. 

Outro fenômeno perceptível com a pesquisa diz respeito aos casos de crimes 
passionais, tradicionalmente considerados como fatos “normais” pela sociedade, assim como o 
de um homem violentar a mulher, principalmente enquanto seu marido ou namorado. Quando 
resultam em conflitos ou em impasses, muitas vezes a culpa é atribuída à mulher, o que ilustra 
uma longa tradição cultural a ser modificada.  

Em alguns casos, mulheres têm sido discriminadas de variadas formas, 
onde o preconceito e a violência são gerados unicamente pelo fato de serem mulheres. 
Contemporaneamente, com a Lei Maria da Penha, a 11.340/2006, muitas se sentem mais 
amparadas, pois existe uma lei com a finalidade de proteger sua integridade física, social, 
psicológica e sexual dentro do próprio lar. 

Com esta pesquisa, é possível mensurar a importância da lei 11.340/2006, pois 
os maiores casos de violência contra a mulher ocorrem dentro de casa, no ambiente familiar, 
estando presentes em várias configurações de família, não escolhendo classe social, raça, 
religião, sendo praticadas por maridos, ex-maridos, amantes, namorados etc.

Percebe-se, porém, que somente com a Lei Maria da Penha, mesmo junto com 
outras leis nacionais e internacionais, não se consegue mudar de forma significativa a situação. 
Ainda não é possível afirmar que sejam eficazes e que fielmente exerçam a proteção necessária 
para as mulheres conforme enunciam os seus artigos. Outras mudanças se fazem prementes, 
mormente no que se refere aos valores e práticas culturais. E para que ocorram mudanças de 
âmbito cultural, é necessário que as pessoas saibam o que vêm sendo praticado e do alcance 
de seus atos. Mais que isso, é primordial o papel da educação nesses objetivos de mudanças. 
Debates e trocas de informações precisam ocorrer nos mais diversos ambientes, principalmente 
na família, na escola e em todos os demais em que o aspecto educação possa (e deva) se fazer 
presente. Neste sentido gestores e suas decisões revelam-se de magna importância, pois suas 
ações acabam alcançando pessoas e práticas muito além da instância em que foram geradas, 
com um potencial de multiplicação ad infinitum.

Somente a judicialização do problema não resolve. A pesquisa do IPEA, (2001-
2011) mostra que a vigência da lei 11.340/2006 não fez cair o índice de mulheres assassinadas 
no Brasil. O que é mais complicado é que aumentaram os crimes cometidos pelos agressores, 
estando em proporções maiores, em alguns lugares, do que quando não existia a Lei Maria da 
Penha.

De acordo com Hermann (2008, p. 256): 

O patriarcado abrange várias expressões de dominação: gênero, raça, etnia, classe. 
Combater a violência doméstica significa empenhar-se em construir um mundo mais 
justo, trilha que converge à defesa da Ecologia à luta por paz no mundo e ao compro-
misso de construir uma nova humanidade, inserida no contexto vital do ecossistema 
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terrestre. Não se trata de batalha isolada das mulheres; interessa resgatar o femini-
no(ying), valorizando o papel convergente de todos – homens e mulheres-, da raça 
humana como consciência do planeta, responsável pela preservação da vida em todas  
as suas manifestações. Parece utópico, mas viver só vale a pena se prevalecer em cada 
ser humano a mais intensa das prerrogativas: o direito de sonhar. 

Neste trabalho, não houve a pretensão de aprofundarmo-nos na dinâmica dos 
relacionamentos, tampouco em situações em que a própria mulher possa estar, de algum modo, 
insuflando determinadas reações de seus companheiros. Deixamos tais enfoques para outros 
estudos, os quais não possuem somenos importância. Todavia, aqui destacamos o papel daquele 
que, seja por estar em condição de maior força, seja em situação privilegiada concedida por 
fatores culturais, teria a obrigação de proteger e de lutar por iguais direitos daquelas que não 
dispõem de tal “sorte”. 

É possível afirmar, ainda, que para haver aprimoramentos na questão da violência 
contra a mulher, faz-se necessário instaurar e gerir políticas públicas que incentivem a sociedade 
a participar e conhecer seus direitos. A integração ativa da sociedade é fundamental e, para 
conhecer e lutar por seus direitos, o trabalho em “Redes de Proteção Social” revela-se com 
possibilidades de conseguir maior eficácia. Não se trata, portanto, de substituir as funções do 
Estado, mas de agir em comunhão de esforços e de ações.
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RESUMO
O presente artigo traz o relato de experiência de um projeto de extensão universitária cuja proposta era realizar 
grupos de orientação profissional com alunos do ensino médio de escolas públicas de um município do Alto Vale 
do Itajaí. Esta intervenção teve como objetivo auxiliar os adolescentes na reflexão de um projeto de vida, fornecer 
meios para o conhecimento das profissões e do dia-a-dia do profissional, bem como destacar a importância de, 
devidamente esclarecidos e informados, tomarem a decisão de sua escolha profissional. O projeto ocorreu ao longo 
do ano de 2015, mas o relato aqui trazido refere-se apenas ao primeiro semestre do ano em questão. Participaram 
nesta semestre 29 adolescentes dos segundos e terceiros do ensino médio, durante dez encontros, todos semanais. 
Os resultados obtidos sugerem que, após o término dos grupos, os participantes mostraram-se mais seguros e 
informados para escolher sua profissão. Entende-se que esta intervenção é promissora e pode contribuir com vários 
outros jovens que se encontram na etapa final do ensino médio.

Palavras-chave: Orientação profissional. Escolha profissional. Adolescentes.

ABSTRACT
This article presents the experience report of a university extension project whose purpose was to conduct 
professional orientation groups with high school students from public schools in the city of Rio do Sul. This 
intervention aimed to help teens in the reflection of a project of life, provide a means to knowledge of professions 
and day-to-day business as well as highlighting the importance of properly enlightened and informed, make the 
decision of his career choice. The project took place during the year 2015, but the report brought here refers only 
to the first half of the year in question. Participated in this semester 29 teenagers from second and third high school 
for ten meetings all week. The results suggest that, after the end of the groups, the participants were more confident 
and informed to choose their profession. It is understood that this intervention is promising and may contribute to 
several other young people who are in the final stage of high school.

Keywords: Professional guidance. Professional choice. Teenagers.
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1 INTRODUÇÃO

O mundo do trabalho contemporâneo apresenta-se instável, em constantes 
mudanças, inclusive no que tange às profissões, as quais estão cada vez mais diversificadas. 
Diante de tantas opções profissionais e das oscilações no mundo do trabalho, fazer a escolha 
de uma profissão não se caracteriza por uma tarefa fácil, o que pode gerar muita ansiedade e 
preocupação para alunos do ensino médio prestes a concluir esta etapa. Para colaborar neste 
momento de tomada de decisão da primeira escolha profissional a orientação profissional (OP) 
tem uma relevante tarefa a cumprir. Souza et al. (2009) definem orientação profissional como 
uma prática interventiva de ordem psicossocial cujo foco está na relação homem, educação 
e trabalho. Esta proposta de trabalho almeja amplificar a consciência dos sujeitos acerca de 
si mesmos através de um processo de autoconhecimento quanto aos seus gostos, habilidades 
e interesses profissionais, bem como dos determinantes que lhes cercam, conhecendo as 
peculiaridades do mundo e mercado de trabalho, desmistificando distorções e rompendo com 
estereótipos acerca das profissões. 

Constata-se que, infelizmente, a maioria dos alunos do ensino médio brasileiro 
não são devidamente orientados e esclarecidos sobre as profissões, tornando a decisão sobre a 
escolha profissional um momento ansiogênico e podendo culminar com decisões equivocadas. 
As repercussões de escolhas erradas podem ser variadas, desde um futuro profissional frustrado 
e não realizado em sua vida laboral, até o caso de universitários que trocam constantemente 
de cursos ou até desistem do ensino superior por não saberem ao certo qual curso escolher. 
Bardagi, Lassance e Paradiso (2003) verificaram que 42,7% dos estudantes, no meio de um 
curso superior, haviam pensado em desistir ou mudar de profissão, e 15,9% demonstravam 
estar em dúvida quanto ao curso. Entende-se de suma importância o trabalho de orientação 
profissional nas escolas justamente por ser uma ação preventiva, evitando futuros abandonos 
nos cursos superiores ou constantes trocas nos mesmos.  Melo-Silva, Lassance e Soares (2004) 
comentam que, quando existe o serviço de orientação profissional, este costuma ser realizado 
mais frequentemente em escolas particulares, atendendo apenas as classes mais altas. Para os 
autores,  na rede pública, a falta de profissionais devidamente qualificados é um dos obstáculos 
para a implantação desse trabalho, assim como dificuldades de aprendizagem, problemas 
comportamentais e socioeconômicos, conduzindo a orientação profissional para um segundo 
plano. Além das dificuldades apontadas pelos autores, tem-se evidência que as políticas públicas 
não conseguem suprir as demandas nas escolas, principalmente no que tange à orientação 
profissional. 

De acordo com Bastos (2005), nos últimos anos aumentou-se a oferta para concluir 
os estudos em um Ensino Médio público no Brasil, trazendo mais oportunidades para aqueles 
que antes não tinham condições de ingressar neste ensino. Em compensação, a autora (2005) 
afirma que estes jovens tem um caminho muito mais longo, entre a escolha profissional e 
sua efetivação. Existem entre este percurso alguns fatores que podem interferir na escolha 



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, a. 7 (n. 21), p. 57-74, abr./jun. 2016

59

da profissão ou do curso superior desejado. A sociedade, no contexto capitalista atual, não 
oferece oportunidade de emprego para todos, além de incentivar a competição individual, 
tanto para ingressar em um ensino superior quanto no mercado de trabalho. Com isso, para os 
alunos do Ensino Médio público, permanece poucas chances de introduzir-se nestes lugares. 
Portanto, uma pergunta é exposta pelo autor: “o que significa ‘escolher’ numa sociedade onde 
as oportunidades não são iguais para todos?” (BASTOS, p. 32, 2005). 

O objetivo deste artigo é expor um relato da experiência obtida através da consolidação 
de um projeto de extensão em orientação profissional, o qual foi desenvolvido ao longo do ano 
de 2015 em um município do Alto Vale do Itajaí, por meio do curso de Psicologia de uma 
Instituição de Ensino Superior (IES) local. A relevância deste projeto está na necessidade em 
atender as escolas públicas, as quais, desprovidas de atendimentos em orientação profissional, 
endossam os dados nacionais de instituições escolares que não oferecem tal serviço aos seus 
alunos. Convém lembrar que a realização deste projeto foi ao encontro do compromisso social 
que as universidades possuem por meio de atividades de extensão, colaborando para atender as 
demandas da comunidade, além de capacitar acadêmicos e desenvolvê-los profissionalmente. 

2 ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: OBJETIVOS E POSSIBILIDADES

Para Dias (2008), torna-se complexa a tarefa de pensar o futuro frente às 
transformações no mundo do trabalho e isso afeta a todos os indivíduos de maneira geral. As 
mudanças no mundo laboral modificam os sentidos do trabalho e também os projetos de vida 
dos jovens, fazendo com que estes comecem a dar lugar a novas vivências, bem como novas 
visões sobre si mesmo e sobre o futuro, tanto pessoal quanto profissional. A autora ressalta 
que antes da formação dos significados a respeito do trabalho, propriamente dito, tem-se a 
questão da escolha profissional, orientando sentidos, motivações, desejos e comportamentos do 
indivíduo na busca de um futuro trabalho. 

Iop (2013) entende o ato de escolher como algo impeditivo de que qualquer 
condição se mantenha como estava antes da ação feita, repercutindo no fato de que as mudanças 
acarretadas poderão demandar outras tantas escolhas, culminando em um ciclo de ações – 
repercussões – novas ações, dificilmente sendo rompido. Escolher uma profissão é uma tarefa 
que causa inquietação não só no jovem, mas também na sua família e nos professores. Ao sair 
do ensino médio o jovem sente necessidade de decidir por uma profissão e iniciar em uma 
universidade, tanto pela demanda atual do trabalho, quanto pela obrigação de sustentar a si 
mesmo e melhorar financeiramente (BASSO, 2008).

Diante do desafio de fazer a escolha de uma profissão, a orientação profissional 
representa uma prática auxiliadora, de psicólogos e pedagogos, a qual pode ser trabalhada com 
diferentes bases teóricas e práticas e utilizada em diferentes áreas como educacional, clínica ou 
organizacional, podendo ser feita tanto individualmente como em grupo. Todas possuem um 



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, a. 7 (n. 21), p. 57-74, abr./jun. 2016

60

ponto convergente que é a valorização da relação do homem com o trabalho seja na escolha 
profissional propriamente dita, na reorientação, planejamento de carreira ou preparação para 
aposentadoria (SOARES, 2000). De acordo com Valore e Ferrarini (2010), o objeto de estudo e 
de intervenção em orientação profissional se situa na identidade profissional e esta não se refere 
somente ao que fazer, mas sim, quem ser e quem deixar de ser, integrando-se a uma identidade 
pessoal mais ampla.

Na visão de Soares (2000, p.45), “a OP, em qualquer uma de suas abordagens, 
deve trabalhar para o bem-estar psicossocial do indivíduo [...] deve ser um trabalho que busque 
resgatar a felicidade, para que a pessoa possa ser feliz no desempenho de seu trabalho”. 
Segundo Soares e Krawulski (2010), o orientador profissional precisa ter domínio de um 
referencial teórico e técnico, colocando em questão aspectos relativos à tomada de decisão, as 
influências na escolha, os projetos pessoais e profissionais, bem como a participação da família 
desta decisão.

De acordo com Soares (2000), a orientação profissional, no caso da primeira escolha, 
deve abordar pontos como as possíveis opções e os fatores que as determinam, informar ao 
jovem sobre o mundo do trabalho e as possibilidades de formação profissional, como cursos 
profissionalizantes, técnicos e universitários, promover a criação de um clima de confiança 
com a família e amigos para que estes auxiliem na escolha do indivíduo e trabalhar a possível 
escolha no momento.

Este trabalho também pode ser desenvolvido nas escolas e, nestes casos, orientadores 
profissionais organizam grupos de discussão e informação acerca das profissões. Para 
Zimerman (2000), quando um grupo se estabelece, os fenômenos grupais passam a atuar sobre 
as pessoas individualmente e sobre o grupo. Ao se propor orientação profissional com grupos 
nas escolas pode-se, também, convidar profissionais para palestras e visitar universidades ou 
escolas que forneçam cursos técnicos ou superiores, de acordo com o interesse dos orientandos 
(LUCCHIARI, 1998). Levenfus (2004) salienta que a modalidade de atendimento em grupo 
é facilitadora, pois permite trabalhar, em conjunto, aspectos relacionados à escolha e que são 
comuns aos adolescentes neste período.

Para a realização dos processos de orientação profissional, faz-se uso de diversas 
técnicas ao longo dos encontros. As técnicas são os recursos que o orientador utiliza para 
viabilizar sua intervenção profissional, permitindo que os orientandos entrem em contato com a 
questão da sua escolha profissional reconhecendo suas demandas internas, as pressões externas 
e o modo como lidam com essas questões (SOARES & KRAWULSKI, 2010).  

A seguir, apresenta-se o relato de experiência de uma intervenção em orientação 
profissional com estudantes do ensino médio de escolas públicas, realizado através de um 
projeto de extensão universitário. 
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3 MÉTODO

Este projeto fundamentou-se na perspectiva da Psicologia Social Comunitária, 
a qual prioriza o trabalho com grupos, cooperando para a formação da consciência crítica e 
na edificação de uma identidade social e individual orientadas pela ética humana (CAMPOS, 
2001). O trabalho grupal torna-se um facilitador das trocas, das identificações, tomadas de 
consciência e desenvolvimento humano, pois “… ao se reunirem, os indivíduos percebem que 
os problemas, muitas vezes semelhantes, são decorrentes das próprias condições sociais de 
vida...” (LANE, 1981, apud MARTINS, 2007, p.79). 

Convém destacar que este artigo traz relato dos grupos ocorridos no primeiro 
semestre do ano de 2015, visto que foram ofertados grupos nos dois semestres. 

3.1 PARTICIPANTES

O público-alvo foi alunos dos segundos e terceiros anos do ensino médio de escolas 
públicas do município. Ofereceram-se 45 vagas, sendo 15 para cada grupo de orientação 
profissional e houve 29 alunos que se inscreveram entre os três grupos.

3.2 PROCEDIMENTOS PRÉVIOS À REALIZAÇÃO DOS GRUPOS

As acadêmicas participantes do projeto dividiram-se em duplas e foram às escolas 
do município onde havia turmas de segundos e terceiros anos do ensino médio a fim de divulgar 
o projeto. Optou-se pela divulgação pessoalmente, nos três turnos, buscando esclarecer dúvidas 
dos alunos sobre a proposta do trabalho. Além disso, levou-se um pequeno cartaz informativo 
acerca do projeto para deixar fixado nos murais das salas de aula. 

As inscrições ocorreram parte no dia da divulgação e parte em outro dia, condição 
acordada com os alunos, pois os mesmos solicitaram um tempo maior para que pudessem 
conversar com seus pais sobre a possibilidade de participar dos grupos.

As seis acadêmicas foram separadas em duplas, as quais coordenaram grupos em 
horários e turnos distintos. Os encontros ocorreram na sala de vivência da clínica- escola do 
curso de Psicologia da IES. Foram realizados dez encontros (um por semana), com duração 
média entre 1h30min e 2h, sendo que dois grupos ocorreram durante à tarde e um à noite. Para 
melhor acompanhar o processo dos grupos, o desempenho das acadêmicas e o esclarecimento 
de dúvidas, havia supervisões semanais com a professora coordenadora do projeto.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A operacionalização dos grupos de orientação profissional se deu por meio de 
técnicas de dinâmicas de grupo, de sensibilização, atividades informativas, relatos orais e 
escritos, recreação e encenação, vídeos e contatos com profissionais. Segundo Lucchiari (1992), 
os trabalhos feitos em grupo tendem a alcançar melhores respostas, pois o contato grupal é 
relevante na adolescência, principalmente por este ser um momento em que ele está buscando 
a sua própria identidade, no intuito de se diferenciar do grupo familiar e, para isto, precisa 
engajar-se em outro grupo. O grupo de orientação profissional propicia o compartilhamento de 
medos, angústias e expectativas em relação à escolha profissional e ao futuro. Esta convivência 
grupal traz a possibilidade de conhecer o outro, sua história de vida e, assim, auxiliar no seu 
próprio autoconhecimento.

Para o início das atividades foi elaborado um cronograma de todos os encontros, 
definindo os objetivos de cada um, as técnicas e jogos a serem utilizados. Cada grupo possuía 
um coordenador, cujo objetivo era de conduzir o grupo naquele encontro, aplicando as técnicas 
e explanando os objetivos das mesmas, e um cocoordenador, que acompanhava o andamento do 
encontro, esclarecendo dúvidas e auxiliando na aplicação das atividades. Todas as acadêmicas 
atuaram nos dois papéis, revezando-se semanalmente. Os encontros foram registrados na forma 
de relatórios, almejando manter e arquivar informações sobre os grupos e, após os registros, estas 
informações eram discutidas nas supervisões com a coordenadora do projeto, possibilitando 
uma avaliação do desempenho do grupo, discussão e preparação do próximo encontro.

Nos últimos encontros dos processos de OP foi realizada a avaliação do mesmo, 
feita a partir de uma técnica de frases incompletas, onde os participantes faziam reflexões sobre 
como se sentiam antes e depois de terem participado do grupo, em que pontos o trabalho lhes 
ajudou ou não, entre outros aspectos.

 O Quadro 1 traz de forma estruturada os encontros e as técnicas desenvolvidas 
em cada módulo.  As informações foram obtidas por meio de relatos orais e escritos dos 
participantes, sendo que aos mesmos, no final de cada encontro, era solicitado que dessem um 
feedback às acadêmicas, assim como elas também o faziam.
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Quadro 1: Descrição dos conteúdos abordados nos respectivos módulos e técnicas utiliza-
das
Módulos Encontros e Técnicas Utilizadas

Conhecimento de si 
mesmo

1.º Apresentação do projeto, das coordenadoras e dos participantes; levantamento de 
expectativas e medos dos adolescentes; contrato de participação (horário, pontualida-
de, participação, assiduidade, sigilo).
Tarefa: entregar um roteiro de perguntas objetivas e descritivas. Solicitar que trou-
xessem no próximo encontro.
Técnicas: Apresentação como Índio, Medos e desejos, Teia Grupal.
2.º Aprofundar o autoconhecimento e conhecimento dos integrantes do grupo, forta-
lecendo a integração dos membros, obter conhecimento de características pessoais. 
Tarefa: Qual meu projeto de futuro? Escrever uma redação abordando como vê sua 
vida profissional e pessoal para os próximos 10 anos, e o que terá que fazer para 
alcançar o que deseja.
Técnicas: Falando de mim e Linha da Vida.
3.º Perceber interesses individuais e coletivos, iniciar a reflexão acerca das profissões, 
e as habilidades de cada individuo.
Técnicas: Frases para completar, Técnica da Bola de Cristal e Curtigrama.
4.º Conhecer a estrutura familiar dos membros do grupo e conversar sobre papel da 
família na questão da escolha profissional. Entrega de quadro de características de 
pais e filhos diante da escolha profissional e discussão do mesmo.
Técnicas: Sentindo-me bem e Role-playing do papel dos pais.

Conhecimento das pro-
fissões

5.º Debater sobre a função e a importância do trabalho na vida das pessoas, sobre o 
que é na visão deles satisfação no trabalho – o que deixa alguém satisfeito...). 
Técnicas: Satisfação no trabalho, Jogo da forca do mercado de trabalho e Técnico/
Bacharel/ Tecnólogo.
 6.º Exposição das áreas promissoras no mercado de trabalho (conforme Guia do Es-
tudante – Profissões, 2015). Propiciar uma visão mais global das profissões e diversas 
áreas de atuação e conhecimento.
Tarefa: Requisitar que tragam para o próximo encontro uma lista de alguns profis-
sionais que gostariam ouvir (profissionais convidados para participar de encontros). 
Técnicas: Role-playing do papel profissional e  Jogo Orientação Profissional.
7.º Permitir o contato com o maior numero de profissões, mostrando suas áreas de 
atuação e possibilidades do mercado de trabalho. Espalhar fichas com diversas pro-
fissões. 
Técnicas: Jogo das grades curriculares.
8.º Visitas de profissionais, relatos de experiência de profissionais, visando aprofun-
dar dados mais reais sobre o dia-a-dia das profissões.
Técnicas: Entrevista com profissionais listados pelos participantes.

Escolha propriamente 
dita

9.º Esclarecer possíveis dúvidas com relação às profissões, semelhanças e diferenças 
entre elas.
Técnicas: Conhecimento das profissões + “sentindo-me bem”, Conhecimento das 
profissões + Curtigrama profissional, Possibilidades perto de mim! (cursos graduação 
e técnicos) e  Vídeos de Profissionais. 
Tarefa: escrever nomes de 10 profissões (as que mais se identificaram) e trazer para 
o próximo encontro. 

Avaliação do processo

10° Avaliação do processo de Orientação Profissional
Técnicas: Mensagem final: “Dominó”, Carona Profissional, R-O e autoavaliação e 
avaliação do processo. 
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4.1 PRIMEIRO MÓDULO: CONHECIMENTO DE SI MESMO

O primeiro módulo abrangeu aspectos ligados ao autoconhecimento, incluindo 
questões relacionadas a reflexões do passado, presente e para o futuro, de interesses individuais 
e coletivos.

O primeiro encontro consistiu na apresentação do projeto e das coordenadoras, 
assim como dos participantes. Inicialmente foi entregue um crachá em branco para que cada 
um colocasse seu nome, apresentando-se e dizendo sua idade, colégio e ano em que estuda. 
Após esta breve apresentação foi utilizada a técnica “apresentação como índio”, que teve 
como objetivo possibilitar que os participantes pensassem suas características mais marcantes, 
já compondo a etapa inicial de autoconhecimento. Além disso, a técnica possibilita que os 
adolescentes conheçam um pouco mais uns dos outros, estreitando vínculo grupal. A consigna 
da técnica consiste em contar a seguinte história: “Existem algumas tribos indígenas que não 
dão nomes aos seus filhos no momento do nascimento. O nome só é escolhido depois que 
a criança cresce e mostra alguns aspectos de sua personalidade. Agora vamos imaginar que 
fazemos parte desta tribo de índios, e cada um vai escolher o seu nome de índio, de acordo com 
alguma característica marcante de sua personalidade” (LUCCHIARI, 1992, p.43). Em seguida, 
todos escreviam o nome de índio na parte inversa do crachá, inclusive as coordenadoras, e 
depois explicavam ao grupo o porquê do nome escolhido. A combinação era de que até o final 
deste encontro eles seriam chamados apenas pelo nome de índio, que deveria ser fixado na 
roupa, visível a todos.

Em seguida, a técnica aplicada foi “medos e desejos”, onde os participantes foram 
divididos em grupos, recebendo cartolinas e outros materiais necessários (canetas, caneta 
hidrográfica e lápis). Foram orientados para que dividissem o cartaz ao meio, encontrando-se 
de um lado os medos surgidos ao iniciar o grupo e do outro os desejos que possuíam em relação 
processo de OP. Durante a atividade surgiram algumas expectativas relacionadas à escolha 
em si, onde em alguns casos, participantes afirmaram que esperavam que as orientadoras 
lhe indicassem qual seria a profissão que deveriam seguir. Este foi o momento para que as 
acadêmicas salientassem que a escolha deveria ser feita apenas pelo próprio participante, 
apesar de sofrerem diversas influências, como mencionam Levenfus e Soares (2002, p. 69): “as 
influências, sejam elas explícitas ou sutis, existem e devem ser consideradas”. Sendo assim, as 
autoras afirmam que é preciso que o jovem conheça tais influências, pois apenas assim poderão 
utilizá-las de maneira construtiva.

A última técnica aplicada durante o primeiro encontro foi a “Teia Grupal”.  Utiliza-se 
como material um novelo de lã e consistiu em formar um círculo, onde cada participante jogava 
o novelo a outro participante do grupo, amarrando a lã em seu dedo, até que todos recebessem 
e formassem uma teia. Foi solicitado que, ao receber o novelo, expusessem como se sentiram 
neste primeiro encontro e, depois de todos terem se expressado, as acadêmicas traziam à tona o 
contrato grupal, abordando assuntos como pontualidade, participação, respeito com os colegas 
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e sigilo. De acordo com Levenfus e Soares (2002, p. 309), esta técnica consiste em “oportunizar 
o estabelecimento do contrato grupal de forma lúdica e ‘concreta’.” As autoras ainda afirmam 
que, durante a técnica, é possível solicitar aos participantes que observem o desenho formado, 
questionando-os o que ocorrerá se algum dos integrantes soltar o fio. Muitas respostas serão 
relacionadas ao desmanchar do desenho, e é neste momento em que os orientadores devem 
salientar a importância do comparecimento de cada participante durante o grupo, para que o 
processo seja completo.

O segundo encontro buscou possibilitar aos participantes um aprofundamento do 
autoconhecimento, além de possibilitar que se conhecessem melhor uns aos outros. A primeira 
técnica a ser aplicada foi “falando de mim”, a qual consistia no recebimento de uma folha 
com duas colunas, nas quais os participantes deveriam preencher questões quanto à família, 
heróis, forma como eles se veem, o que gostam ou não de fazer, tanto no passado quanto no 
presente. Ao término, questionou-se como foi para o grupo pensar um pouco mais sobre si. 
Alguns afirmaram que havia sido difícil, pois eram temas que não são pensados no dia-a-dia. 
Pediu-se que escolhessem uma de suas respostas para ler para todos. 

Em um segundo momento, eles foram solicitados a construir a Linha da Vida, que 
de acordo com Levenfus e Soares (2002), é uma técnica importante para que os participantes 
consigam integrar seu passado com seu presente. Chiquieri, Souza e Crepaldi (2011, p.1) 
salientam ainda que o estudo da história da vida de um sujeito pode auxiliar na reflexão em si, 
pois “emerge a figura do ser inacabado, do seu projeto de vida. Ele se dá conta do que pode 
ser e fazer, o que já foi e fez ou deixou de fazer, e o que ainda tem e pode ou não fazer”. Para 
esta técnica foram entregues aos participantes cartolinas, revistas, canetas hidrográficas, colas e 
tesouras.  Após a entrega dos materiais, foram orientados a expressar, por recortes das revistas 
ou desenhos, momentos que consideravam importantes, desde o ano de seu nascimento, até 
a idade atual. Durante este processo, foi possível tomar maior conhecimento sobre a vida de 
cada participante, havendo adolescentes que não conseguiam encontrar nenhum evento ou data 
importante para colocar em sua linha da vida, o que demostrava certa dificuldade em classificar 
como importante ou irrelevante; por outro lado, para alguns, todos os eventos eram considerados 
fundamentais e importantes. A maior parte dos participantes demonstrou grande facilidade para 
a atividade, demonstrando-se concentrados e pensativos durante a mesma. 

Já no terceiro encontro, a primeira atividade a ser solicitada foi “frases para 
completar”, na qual lhes foi entregue uma folha contendo 27 frases incompletas, devendo 
ser completadas de forma sincera e espontânea. Essa técnica, segundo Lucchiari (1992), tem 
como objetivo mostrar aos participantes qual a sua situação sobre as possibilidades de escolha, 
auxilia no autoconhecimento e na autorreflexão. Juntamente a esta técnica, foi utilizada a da 
“bola de cristal”, onde cada participante deveria responder a folha recebida, com uma letra não 
reconhecida pelo colega, para que estes pudessem adivinhar de quem era tal atividade. As duas 
técnicas, unidas, têm como objetivo possibilitar, também, que o jovem se veja nos comentários 
de seus colegas (LUCCHIARI, 1992).
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A segunda atividade proposta foi o “curtigrama”, que consiste em dividir uma folha 
em quatro quadrantes, escrevendo em cada um deles as seguintes descrições: gosto e faço, não 
gosto e faço, gosto e não faço, não gosto e não faço. A orientação dada era de que deveriam 
preencher cada um destes espaços com no mínimo três opções para cada item. Esta é uma técnica 
que dá ao jovem a possibilidade de pensar em si mesmo, levando-o a conhecer seu próprio 
cotidiano, pois os faz pensar naquilo que gostam e estão deixando de fazer (LUCCHIARI, 
1992).  Após o preenchimento, solicitou-se que explanassem ao grupo suas respostas, sendo 
mais especificamente questionados os tópicos “não gosto e faço” e “gosto e não faço”, na 
tentativa de fazê-los refletir sobre o que os impede de realizar estas atividades e o que eles 
poderiam mudar para conseguir realizá-las. Após esta explanação, refletiu-se sobre a atividade, 
pensando acerca das habilidades e interesses pessoais.

O quarto encontro englobou aspectos relacionados à família, percepção de interesses 
individuais e também um início de reflexão sobre as profissões. A primeira atividade proposta 
foi “sentindo-me bem”. Nesta, os indivíduos recebiam uma folha com diversas opções sobre 
atividades tanto de lazer, quanto de trabalho, onde deveriam assinalar quais destas se sentiriam 
bem fazendo em sua vida pessoal. Os itens mais marcados pelos adolescentes foram trabalho ao 
ar livre, contato com as pessoas, atividades ligadas à intelectualidade, como literatura e artes, 
gosto por trabalhos itinerantes, além de uma ligação com a natureza e os animais.  Ao final da 
atividade, as acadêmicas salientavam a importância de identificar quais atividades eles têm 
apenas como lazer, e quais poderiam relacionar com uma futura profissão. 

A segunda atividade proposta foi o “role-playing do papel dos pais”, onde eles 
foram solicitados a escolher um de seus pais ou cuidadores para que então pudessem se colocar 
no lugar destes, falando de seus próprios filhos. Esta atividade se mostrou crucial no processo 
de orientação, sendo que para alguns participantes foi difícil de ser realizada, visto que não 
conseguiram falar como se fossem seus pais; para outros, a atividade foi fácil de ser efetivada, 
mostrando-se bastante divertida e descontraída. Nesta técnica foi possível observar um pouco 
da dinâmica e da comunicação familiar, pois os mesmos tinham em seu discurso a queixa de 
que alguns dos pais não dizem nada sobre sua escolha profissional, além de conversarem pouco 
sobre o assunto. Juntamente com esta atividade eles receberam uma tabela com a relação pais x 
filhos no momento da escolha, expondo possíveis formas como os pais podem lidar com os filhos 
neste momento e a compreensão do por que agem assim. Parte dos adolescentes descreveram os 
pais como ausentes, pois não participam de seu processo de escolha profissional. Para outros, os 
pais são participativos, afirmando que conversam bastante sobre o assunto, procurando manter 
um diálogo e dar orientações, mas lembrando sempre que são os próprios adolescentes que 
devem fazer a escolha e que devem escolher  algo que gostem e os façam felizes. 

Por fim, foi-lhes solicitado que conversassem com seus pais e explicassem o porquê 
de suas possíveis escolhas, além de questioná-los quais eram os desejos deles quando eram 
jovens. Sabe-se que a família é a o primeiro grupo social de que o sujeito faz parte, sendo nela 
que se inicia seus processos de identificação e construção de si. Os valores, visões de mundo, 
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concepções sobre os mais variados assuntos são também edificados com base no contexto 
familiar, inclusive as ideias sobre trabalho, estudos e profissões. Assim, é importante que o 
jovem identifique e tenha clareza sobre como seus familiares concebem o trabalho, até para 
melhor compreender as influencias que pode estar tendo da família quanto à sua escolha. Soares 
(2002) entende que os pais constroem projetos profissionais para seus filhos, esperando deles 
a correspondência ao que lhes foi projetado. Essa situação pode gerar um conflito ao jovem 
por não querer seguir o ideal dos pais, mas também não conseguir expressar que não quer 
assumir o projeto dos pais. Nesse sentido, entende-se que essa etapa do processo de orientação 
profissional é de extrema importância para que pais e filhos estabeleçam um diálogo claro e 
genuíno, a fim de que a escolha não seja um peso para o jovem. 

4.2 SEGUNDO MÓDULO: CONHECIMENTO DAS PROFISSÕES 

Este módulo conteve aspectos relacionados ao conhecimento das profissões, 
trazendo aos jovens a possibilidade de conhecer o máximo de profissões existentes no mercado 
de trabalho. Neste, os participantes puderam estar atentos a diversos temas, como os de satisfação 
no trabalho, áreas promissoras na atualidade, além de permitir aos participantes que tomassem 
conhecimento do Guia do Estudante. 

O módulo teve início no quinto encontro, consistindo em oportunizar a reflexão 
sobre o sentido do trabalho para a vida das pessoas e também qual a visão dos participantes 
sobre satisfação no trabalho. Pensar na relevância e o sentido do trabalho na vida das pessoas 
é permitir uma reflexão mais aprofundada sobre o porquê fazer uma escolha profissional, algo 
relevante para o jovem que faz sua escolha, a fim de que tal opção não seja alienada, sem 
consciência crítica. No primeiro momento, a técnica aplicada foi “satisfação no trabalho”, a 
qual, conforme Levenfus e Soares (2002), pode permitir que o jovem realize seus processos de 
associação e reconhecimento de expressões relacionadas à satisfação no trabalho.  Os materiais 
disponibilizados foram cartolinas/ papel pardo, revistas, colas, tesouras e canetas, sendo-lhes 
solicitado que, em trios, representassem por imagens ou palavras o que para eles significava 
um profissional satisfeito e um profissional não satisfeito. Após a confecção eles comentavam 
com o grupo as ideias de profissional satisfeito, tendendo a estar relacionada à disposição para 
realizar suas funções, as fazer com alegria, estar feliz. Já um profissional não satisfeito com o 
trabalho, de acordo com a maioria dos adolescentes, diz respeito a alguém que vê o trabalho 
mais como uma obrigação e aparenta maior desânimo ao realizá-lo. Interessante destacar 
que, de modo geral, os adolescentes participantes dos grupos não entendem o dinheiro como 
sinônimo de felicidade e alvo principal de sua escolha profissional, pois, para eles, este viria 
como consequência de um exercício profissional pautado em satisfação e realização. Foram 
feitas reflexões a respeito de tais questões, destacando que por mais que os indivíduos gostem 
de suas carreiras haverá dias em que eles estarão cansados e estressados por conta de diversos 
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fatores, pois sempre há dificuldades, independente da profissão escolhida. 
Em seguida, realizou-se a técnica do “jogo da forca do mercado de trabalho”. Fez-

se uma breve explanação a respeito do mercado de trabalho, explicando que seria feito um 
jogo da forca e as palavras a serem descobertas seriam referentes ao mercado de trabalho. Tais 
palavras foram definidas previamente pelas acadêmicas e a coordenadora do projeto, a fim de 
que os participantes, em dois grupos, as sorteassem para que os demais alunos descobrissem, 
ganhando o jogo quem descobrisse mais. Na medida em que acertavam as palavras, discutia-
se a definição das mesmas, refletindo sobre as características dos profissionais almejados no 
mercado de trabalho, comentando acerca da necessidade de constante aprimoramento pessoal.

A última técnica realizada neste encontro foi “encaixando as definições”, na qual 
havia quatro definições diferentes para quatro nomes – Bacharelado; Licenciatura; Cursos 
Tecnológicos; Cursos Técnicos, onde eles deveriam atrelar a descrição com o tipo de formação 
correto. Após a passagem do tempo determinado, conferiu-se se os encaixes estavam corretos, 
explicando e esclarecendo dúvidas quanto às definições e formações. Refletiu-se sobre as 
diversas formas de inserção no mercado de trabalho, seja com cursos de duração menor e mais 
baratos, como os técnicos, ou no nível superior, com os cursos tecnológicos, bacharelados e 
licenciaturas.

 No sexto encontro abordaram-se as áreas promissoras, de acordo com o Guia 
das Profissões do ano de 2015, bem como foi oferecida uma visão mais global das profissões 
existentes com base neste mesmo guia. Foi momento importante para os adolescentes 
conhecerem áreas que nem imaginavam existir ou até para desmistificar ideias distorcidas sobre 
algumas áreas, como de que estaria desaquecida, como as licenciaturas. A atividade seguinte foi 
“role-playing do papel profissional”, a qual, de acordo com Lucchiari (1992, p. 46) permite “a 
tomada de consciência sobre o que o jovem sabe ou não sabe sobre as profissões”. Além disso, 
a autora afirma que esta técnica faz com que o jovem se sensibilize ao ver-se no próprio papel 
do profissional. As coordenadoras sorteavam qual profissão eles deveriam tomar o lugar, e 
estes deviam falar e imaginar-se como tal profissional. Algumas das profissões sorteadas foram: 
oceanógrafo; bibliotecário (a qual grande parte dos participantes não tinha o conhecimento 
da formação de biblioteconomia); advogado, fisioterapeuta (este que foi confundido com 
massoterapeuta). Durante o processo, os participantes se demonstravam curiosos para saber 
um pouco mais sobre a profissão sorteada, então se percebeu que seria mais vantajoso para os 
participantes que lhes fossem feita uma breve explanação sobre cada profissão após os role-
playings.

Outra técnica aplicada foi o “jogo das profissões”. Este jogo é similar ao jogo “cara-
a-cara”, que consiste em, divididos em dois grupos, descobrir a profissão do time adversário 
através de “dicas” dadas pelo grupo que a possui. Para grande parte dos grupos, este jogo 
tornou-se dinâmico, trazendo muitos benefícios e conhecimento para os participantes, pois 
requeria destes bastante atenção, além de um conhecimento prévio sobre algumas profissões. O 
fato de ter que dar informações sobre a profissão exigia que os adolescentes pensassem sobre a 
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mesma, percebendo-se cercados de algumas dúvidas. 
Durante o sétimo encontro oportunizou-se momento de maior conhecimento de todas 

as profissões existentes, além de acessarem as grades curriculares de alguns cursos de graduação. 
Inicialmente, foram espalhadas diversas fichas com breves descrições de diversas profissões, de 
nível técnico e superior. Além das fichas, alguns Guias do Estudante foram disponibilizados aos 
alunos, a fim de que aprofundassem o conhecimento dos cursos, identificando locais de atuação 
do profissional, disciplinas estudadas no curso, valor médio do salário início e em que locais do 
Brasil encontrariam tais cursos. Este momento de exploração de cursos ocupou a maior parte 
do encontro, porém foi o momento de “descobertas” das profissões. Os participantes podiam 
ir tirando dúvidas com as coordenadoras dos grupos e trocando ideias uns com os outros sobre 
possibilidades de escolhas.

 A última atividade proposta foi o “jogo das grades curriculares”, onde nela cada 
participante retirava uma ficha, contendo dez disciplinas de determinado curso, sendo que os 
demais participantes deveriam adivinhar que curso seria este. Por meio da realização desta 
atividade os adolescentes puderam perceber o seu próprio desconhecimento acerca dos cursos 
(no caso eram cursos de nível superior), sendo que alguns dos cursos escolhidos para a técnica 
eram bastante desconhecidos, como quiropraxia, musicoterapia e terapia ocupacional. 

Por último, foi solicitado aos participantes que mencionassem profissionais que 
desejariam ter presentes nos grupos, a fim de esclarecer dúvidas e conhecer mais das profissões. 
Os profissionais mais escolhidos entre os três grupos: teólogo, pedagogo, biólogo, oceanógrafo, 
administrador, arquiteto, psicólogo, dentista, enfermeiro e advogado. Deixou-se claro que não 
seria possível ter a presença de todos os profissionais solicitados, tendo em vista o tempo de 
duração dos encontros, delimitando-se apenas alguns deles, optando-se pelos que mais foram 
solicitados pelos participantes dos grupos. Após a escolha dos participantes, as acadêmicas 
passaram a entrar em contato com profissionais do munícipio que tivessem disponibilidade de 
tempo para fazer uma rápida palestra aos alunos sobre suas profissões. 

O oitavo encontro constituiu na última parte sobre o conhecimento das profissões, 
tendo-se a visita de alguns profissionais: biólogo, administrador, arquiteto, dentista e advogado. 
O feedback recebido por estes encontros sempre foi bem positivo. Os participantes, muitas 
vezes, desejavam mais encontros com os profissionais. Percebeu-se que este momento foi o 
preferido dos jovens, os quais questionavam e conversavam bastante com os profissionais 
presentes, esclarecendo muitas de suas dúvidas e obtendo importantes informações sobre a 
rotina do profissional, questões financeiras das profissões, dificuldade enfrentadas, áreas de 
atuação, entre outros aspectos.
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4.3 TERCEIRO MÓDULO: ESCOLHA PROPRIAMENTE DITA 

Neste módulo os participantes puderam elucidar as dúvidas ainda existentes, 
fazendo uso de diversos recursos, inclusive vídeos de profissionais falando de suas profissões, 
permitindo aos participantes conhecerem algumas profissões em que os profissionais não 
puderam estar presentes no encontro anterior, ou até mesmo ouvir um pouco mais sobre as mais 
escolhidas.

A primeira atividade proposta para o nono encontro foi através da técnica já 
realizada, “sentindo-me bem”. Tendo em mãos a folha que haviam preenchido, solicitou-se 
que pensassem profissões, nas quais teriam interesse em exercer, que acreditavam adequar-
se aos itens que marcaram na técnica. Por exemplo, se o jovem marcou que se sentia bem 
trabalhando ao ar livre, deveria elencar profissões em que se atua ao ar livre e que teria interesse 
em exercer. Demonstraram-se interessados, pois puderam perceber neste momento o que 
realmente gostariam de fazer ao longo de suas vidas e quais as atividades que gostavam apenas 
como lazer.

Outra atividade proposta no nono encontro foi “curtigrama profissional”. De acordo 
com Levenfus e Soares (2002), esta técnica permite que os participantes descubram o que cada 
profissão desperta neles, descobrindo, portanto, se há o desejo de escolhê-las ou não. A técnica 
consiste em pensar profissões que se enquadrem nos seguintes quadrantes: gosto e faria, gosto 
e não faria, não gosto e faria, não gosto e não faria. O desenvolvimento desta técnica gerou nos 
participantes um momento de reflexão e, o fato de terem que pensar nas profissões que gostam 
e fariam, já provocou nos participantes uma aproximação maior com a escolha profissional 
propriamente dita, assim como deixar de lado as que não gostam e não fariam, afunilando suas 
possibilidades de escolha, no caso dos que ainda estavam em dúvidas.

4.4 QUARTO MÓDULO: AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

Este módulo foi formado pelo último encontro dos grupos de orientação profissional, 
tendo sido estruturado com o intuito de avaliar o processo como um todo através da autoavaliação, 
do processo de orientação profissional e das coordenadoras.  

A primeira técnica aplicada foi “R-O” juntamente com a técnica “carona profissional”. 
A técnica R-O, de acordo com Lucchiari (1992, p.15), “permite trabalhar de maneira um 
pouco mais concreta as relações que se estabelecem com as diversas profissões a partir da 
experiência pessoal de cada um”. Levenfus e Soares (2002) afirmam que esta técnica permite 
que os participantes identifiquem características comuns e diferentes de cada profissão, sempre 
trabalhando em grupo. Além disso, os participantes são incentivados a explicar os critérios 
utilizados para a separação de cada grupo. Em seguida, deveriam imaginar que estavam em uma 
festa com todos os profissionais que viram na técnica R-O, sendo que, ao final da festa deveriam 
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dar carona a apenas um profissional. Já no momento da carona profissional, as autoras acima 
referidas salientam que a parte da carona profissional tem como objetivo que o jovem escolha e 
identifique aquele profissional que está mais próximo de si. No final da atividade, explica-se que 
os profissionais escolhidos, simbolicamente, eram como se fossem o curso escolhido. Falou-se 
a respeito da escolha, que esta envolve a renúncia das demais possibilidades existentes e que a 
opção profissional não deve ser pensada como única e imutável, pois nada é definitivo na vida. 
Ao longo de um processo de orientação profissional este esclarecimento junto aos orientandos 
é imprescindível, visto que “não existe uma escolha profissional única e definitiva. O que vai 
existir sempre é uma escolha possível, dentro de determinadas possibilidades e contingências” 
(SOARES, 2002, p.95). 

Além do aspecto acima, de que a escolha não deve ser pensada como “a escolha 
para o resto da vida”, como muitos tinham em mente ao entrarem no grupo, prezou-se, também, 
por frisar que não caberia às acadêmicas coordenadoras dos grupos dizer que escolha deveriam 
tomar, visto que a decisão deve sempre partir de cada pessoa e ninguém tem o direito de 
interferir nesta escolha. Lucchiari (1992) confirma que esse direito de escolha vai ao encontro 
de um posicionamento ético e filosófico, pois parte de um conceito de liberdade, onde o homem 
deve ser livre para fazer suas escolhas; mas que deve também estar ciente de que não pode ter 
tudo ao mesmo tempo e no momento em que opta por algo é importante deixar de lado tudo 
aquilo que não foi escolhido.

Na sequência, pediu-se para que cada um respondesse a autoavaliação da forma 
mais sincera e espontânea o possível, a fim de que pensassem no aproveitamento pessoal e no 
quanto aquele trabalho contribuiu para suas reflexões sobre escolha profissional. Para finalizar, 
iniciou-se a leitura do texto do Dominó, que trazia uma reflexão sobre cada passo dado na vida 
do jovem, demonstrando a estes como cada escolha afeta a outra, que ao fazer uma escolha, 
estamos renunciando as outras opções. Apos a leitura do texto os adolescentes agradeceram 
pela oportunidade de participar dos grupos e, segundo eles, que aquela vivencia tinha lhes 
ajudado muito a pensar e tomar decisões quanto ao futuro e a escolha da profissão. Agradeceu- 
se a participação deles, igualmente, expondo que para as acadêmicas também foi um momento 
de muita troca e aprendizado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo almejou descrever uma intervenção realizada por meio de um projeto 
de extensão universitária com alunos do ensino médio de escolas públicas de uma cidade 
do interior de Santa Catarina, cujo objetivo geral foi auxiliar estes alunos no que se refere à 
escolha profissional e reflexões relativas ao assunto, oportunizando um trabalho de prevenção 
e promoção de saúde. 

A orientação profissional tem como propósito intervir junto das pessoas na interface 
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com o universo trabalho. E por que isso é tão importante? Não se pode esquecer que o trabalho 
assume um papel bastante relevante na vida humana, ocupando grande parte do tempo das 
pessoas. Fazer uma escolha profissional com consciência e coerência é de suma importância, 
visto que “uma pessoa exercendo sua profissão com motivação e prazer está se realizando 
pessoalmente, como também prestando um serviço de melhor qualidade à sociedade” (SOARES, 
2002, p.104). Assim, compreende-se que possibilitar esse tipo de trabalho ao maior número 
possível de jovens é estar assumindo um compromisso social, no sentido de colaborar com os 
futuros trabalhadores do país, pois um profissional feliz e realizado com suas escolhas atuará 
trazendo implicações positivas para a sociedade.

No que tange ao trabalho desenvolvido e aqui relatado, percebeu-se que os alunos 
participantes do projeto encerraram o processo de orientação profissional mais bem orientados, 
conscientes e esclarecidos acerca de si mesmos (seus gostos, interesses, preferências, habilidades), 
das profissões e do mercado de trabalho, propiciando-lhes uma escolha mais condizente consigo 
mesmo, seu projeto de futuro e seu contexto.  De modo geral, os alunos souberam apontar uma 
possível escolha profissional para si, sendo que houve poucos que ainda estavam pensativos 
quanto a uma decisão mais sólida. Mesmo assim, os feedbacks dados sinalizavam o quanto se 
sentia mais esclarecidos e informados, diferentes da forma como chegaram ao grupo.

A partir desta experiência, notou-se o quanto os alunos têm poucas ou até 
informações equivocadas quanto às profissões e mundo do trabalho. Embora se saiba que não 
se pode generalizar, mas, partir de um olhar mais ampliado, é impossível pensar da falta de 
comprometimento por parte das escolas quanto ao papel de melhor informar e aproximar os 
alunos da realidade do trabalho. As escolas devem assumir essa função de ajudar na preparação 
para o mercado de trabalho, mostrar ao aluno como a realidade se apresenta e o que exige dos 
futuros trabalhadores. Nesse sentido, reconhece-se a importância do trabalho da orientação 
profissional desde as primeiras etapas escolares, visto que já na educação infantil é relevante 
que as crianças, dentro de suas possibilidades, pensem sobre o que é trabalho e qual seu papel 
na sociedade. 

Para as acadêmicas envolvidas houve um significativo avanço em seu 
desenvolvimento profissional, através do aperfeiçoamento em aspectos teóricos, práticos e 
técnicos da profissão de psicólogo. A participação neste projeto contribuiu também para uma 
melhor compreensão da realidade social, tendo o contato direto com as demandas e vicissitudes 
sócio comunitárias. Foi oportunidade de ir além do que os livros e os debates em sala de aula 
lhes traziam, possibilitando acessar as pessoas e suas reais demandas, ouvindo coisas que não 
supunham ouvir ou ter que lidar com situações adversas, as quais não estavam preparadas para 
lidar (como momentos em que alguns participantes se emocionavam e choravam nos grupos). 
Cada encontro foi uma nova e única experiência que agregou na formação e construção 
profissional das acadêmicas. 

Através da vivência aqui relatada, entende-se a necessidade de novos estudos 
e processos interventivos relativos à área da orientação profissional com adolescentes, 
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aprofundando temas que foram debatidos com pouca profundidade nos encontros, como 
a preparação dos jovens para inserção no mercado de trabalho. Seria interessante propostas 
grupais, tanto nas próprias escolas quanto nas universidades, oferecendo reflexões e atividades 
práticas relacionadas às entrevistas de trabalho, elaboração e apresentação de currículos, perfil 
profissional almejado, entre outros. Além disso, o desenvolvimento de novas pesquisas com 
adolescentes na primeira escolha profissional contribuirá para o avanço científico na área e no 
aprimoramento de intervenções mais adequadas às necessidades do público em questão.
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UMA ANÁLISE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
(PETI) NO BRASIL1

Michela da Rocha Iop2

Luana Peixe3

RESUMO
O presente artigo, de caráter bibliográfico, traz à discussão o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 
objetivando, através de relatos de experiências do mesmo, identificar sua eficácia, ou não. Inicialmente é feito 
um panorama do surgimento da infância na história da humanidade, bem como a questão do trabalho infantil e a 
proposta do PETI como dispositivo governamental para findar os casos de crianças e adolescentes trabalhadores 
no país. Na sequência, foram expostas algumas experiências do PETI, buscando identificar seus alcances e suas 
limitações. Constatou-se que o Programa possui aspectos positivos e, da mesma forma, alguns desafios a serem 
enfrentados, o que permite refletir o quão complexo é o fenômeno do trabalho infantil e a necessidade de ampliar 
estudos relativos a este assunto.

Palavras-chave: Infância. Trabalho infantil. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

ABSTRACT
This article, bibliographic character, brings to the discussion the Child Labor Eradication Program (PETI), 
searching, by the same experience reports, identify its effectiveness or not. Initially it is made an overview of the 
rise of childhood in human history, and the issue of child labor and the proposed of the PETI as a governmental 
device to ending cases of child and adolescent workers in the country. Following were exposed some experiences 
of PETI, seeking to identify its scope and limitations. It was found that the program has positive aspects and, 
similarly, some challenges to be faced, allowing reflect how complex is the phenomenon of child labor and the 
need to expand studies in this regard.

Keywords: Childhood. Child labor. Child Labor Eradication Program.

1 INTRODUÇÃO

Há diferentes formas de definição de infância, as quais variam de acordo com 
contexto e classes sociais. Destaca-se aqui que o conceito mais atual foi instituído a partir do 
século XVII, onde se passou a ter uma preocupação em relação à criança como um ser dependente 
e fraco. Antes deste período as crianças eram consideradas aprendizes e eram reunidas com 
adultos em situações cotidianas (NASCIMENTO, BRACHER, OLIVEIRA, 2008).

Quando se fala em infância, Arenhart (2006) ressalta a importância da constante 
abordagem do tema trabalho infantil. Isto acontece pelo fato de que quando se fala do universo 

1 Artigo produzido como requisito para a conclusão da Pós-graduação em Educação, Diversidade e Redes de 
Proteção Social – UNIDAVI  – Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.
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infantil, a questão do trabalho vem sendo debatida e refletida, evidenciando a seriedade com 
que esta temática deve ser tratada na sociedade contemporânea. Considera-se que os estudos 
relativos a este tema têm atingido extrema relevância para fortalecer a luta política em torno do 
direito à infância.

O trabalho infantil existe desde as épocas mais remotas e as questões que tratam 
deste assunto visam trazer direcionamentos mais efetivos em busca de uma cidadania plena dos 
infantes, tornando-se concreta através da conscientização da família e do emprego de políticas 
públicas. Sendo assim, em 1996, foi criado o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil), o qual tem como principal objetivo eliminar o trabalho infantil em suas mais variadas 
atividades. Este programa é destinado para crianças advindas das famílias de baixa renda e, 
para que tenha um bom desempenho, é necessário que haja parcerias com vários setores dos 
governos estaduais e municipais, além do auxílio da sociedade civil. Desta forma, espera-se 
diminuir a desigualdade social e exclusão social.

O presente artigo visa apresentar um panorama histórico da infância, juntamente da 
explanação acerca do trabalho infantil e a busca de sua extinção através da proposta do Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Além disso, almeja-se apontar experiências deste 
Programa no Brasil, debatendo seus resultados. Entende-se a relevância deste trabalho por 
trazer à tona um assunto tão importante como a infância na interface com o trabalho infantil, 
colocando em debate e análise um programa governamental de suma relevância para atender os 
direitos de crianças e adolescentes, os quais são reconhecidos pela Constituição Federal e pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

2 O SURGIMENTO DA INFÂNCIA

A busca pela interpretação das representações infantis de mundo pode ser considerado 
um objeto de estudo relativamente novo (NASCIMENTO, BRACHER, OLIVEIRA, 2008). Os 
autores relatam que demorou a que as pesquisas passassem a considerar, em suas análises, as 
relações entre sociedade, infância e escola, entendendo a criança como sujeito histórico e de 
direitos. Percebe-se aqui que se passou a considerar a investigação do registro das “falas” das 
crianças, que tem como objetivo entender o complexo processo de construção social da infância 
e o papel que a escola vem desempenhando diante desta invenção da modernidade.

No Brasil, prioriza-se uma definição da criança pelo critério etário e pelo aspecto 
biológico. Percebe-se isto pelo fato de o Estatuto da Criança e do Adolescente designar criança 
como toda pessoa até 12 anos de idade incompletos (ANDRADE, 2010). Segundo a autora, 
pode-se dizer que o termo infância apresenta um caráter genérico, cujo significado resulta das 
transformações sociais. Este fenômeno demonstra que a vivência da infância se modifica de 
acordo com os paradigmas do contexto histórico e outras variantes sociais como raça, etnia e 
condição social.
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Castro (2007) destaca que não existe uma única concepção de infância com um 
desenvolvimento linear, progressivo. Pode-se dizer que essas concepções se apresentam de 
maneiras diferenciadas e estão relacionadas às classes sociais e de acordo com o tempo e 
o espaço em que foram geradas. A autora relata que é necessário lembrar as definições de 
infância, que podem tomar diferentes formas de acordo com as referências que são tomadas 
para concebê-las. Sendo assim, a palavra infância evoca um período da vida humana. Trata-se 
aqui, do período que pode ser chamado de construção/apropriação de um sistema pessoal de 
comunicação, de signos e sinais destinados a fazer-se ouvir.

Nascimento, Bracher e Oliveira (2008) ressaltam que há estudos que apontam que 
até o início da década de sessenta, a história da infância e a história da educação aparecem como 
dois campos distintos e inconciliáveis de pesquisa. Pode-se dizer que a falta da infância e seu 
tardio registro historiográfico são indícios de incapacidade por parte do adulto em ver a criança 
na sua perspectiva histórica. Ou seja, foi somente nos últimos anos que o campo historiográfico 
rompeu com as regras da investigação tradicional, institucional e política para abordar temas e 
problemas vinculados à história social.

Ariès (1981) destaca que foi por volta do século XIII que aconteceu o surgimento 
da concepção de criança que se possa considerar mais próxima do sentimento moderno. Esta 
primeira noção se trata de um anjo, que é representado sob a aparência de um rapaz muito 
jovem, de um jovem adolescente. O segundo tipo de criança representado seria o “modelo e o 
ancestral de todas as crianças pequenas da história da arte: o menino Jesus, ou a Nossa Senhora 
menina” (p. 53), pelo fato de aqui, a infância estar relacionada ao mistério da maternidade da 
Virgem e ao culto de Maria. Já o terceiro perfil de criança aparece na fase gótica, em que a 
criança aparece nua. Pode-se dizer, com base no autor, que a representação realista da criança, 
de sua graça, de sua redondeza de formas tenham sido próprias da arte grega. 

No século XV os traços de realismo sentimental tardaram a se estender além das 
fronteiras da iconografia religiosa (ARIÈS, 1981). Foi da iconografia religiosa da infância 
que se destacou uma iconografia leiga nos séculos XV e XVI, mas a criança ainda não era 
representada sozinha. Neste momento, a criança se tornou uma personagem mais frequente 
nas pinturas anedóticas, aparecendo nas pinturas com sua família, com seus companheiros de 
jogos, muitas vezes adultos, na multidão (no colo de sua mãe, segura pela mão ou brincando); 
a criança no meio do povo assistindo aos milagres ou aos martírios. Também houve aparição 
de criança aprendiz de um ourives, de um pintor, etc., ou a criança na escola, que era um tema 
frequente e antigo, remontando ao século XIV e que não deixava de inspirar as cenas de gênero 
até o século XIX.

Porém, estas cenas de gênero, em geral, não se consagravam à descrição exclusiva 
da infância (ARIÈS, 1981). Isto sugere que na vida cotidiana as crianças estavam misturadas 
com os adultos e toda reunião para o trabalho, o passeio ou o jogo reunia crianças e adultos; 
ou, a ideia de que os pintores gostavam especialmente de representar a criança por sua graça.  

Ariès (1981) assinala que foi no século XVII que houve uma evolução na maneira 
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de se perceber a criança, o antigo costume (criança como um mini adulto) se conservou apenas 
nas classes sociais mais dependentes, enquanto o novo hábito surgiu entre a burguesia, momento 
em que a palavra infância se restringiu a seu sentido moderno. 

Foi a partir deste momento que surgiu a primeira concepção real de infância 
(NASCIMENTO, BRACHER, OLIVEIRA, 2008). Aqui, o adulto passa pouco a pouco a 
preocupar-se com a criança como um ser dependente e fraco. Sendo assim, esta etapa da vida 
passa a ser vista como um estágio ligado à proteção. Isto significa, de acordo com Motta e Silva 
(2011), que a criança deixava de sê-la quando esta dispensava cuidados de sobrevida, fator 
que acontecia entre os cinco e os sete anos de idade, quando a criança possuía algum tipo de 
autonomia e demonstrava que estava pronta para adentrar a vida adulta em toda a sua dimensão. 
Ariès (1981) ressalta que o século XVII, que parecia ter desdenhado a infância, ao contrário, 
introduziu o uso de expressões e de locuções que permanecem até hoje na língua francesa.

No que diz respeito à infância, Barbosa e Magalhães (2008) afirmam que esta etapa 
da vida não pode ser considerada uma abstração, sendo assim, deve-se considerá-la como um 
conjunto de fatores que institui determinadas posições que incluem família, escola, entre outros 
que colaboram para que haja determinados modos de pensar e viver a infância. A partir disto, 
as autoras relatam que a sociedade vem criando, desde o século XII até o início do século XX, 
conceitos e modelos para a infância. Estes conceitos vão além de mecanismos que valorizem 
principalmente a infância pobre e desvalida, já que o sentimento sobre a infância se dá nas 
camadas mais nobres da sociedade. Sendo assim, percebe-se que a criança pobre continua a não 
conhecer o verdadeiro significado da infância.

Barbosa e Magalhães (2008) retratam ainda o sentimento de infância, de preocupação 
com a educação moral e pedagógica, o comportamento no meio social, como ideias que surgiram 
na modernidade. Tal fenômeno revela um processo histórico até a sociedade vir a valorizar a 
infância. Neste processo, percebe-se que a criança era tida como uma espécie de instrumento de 
manipulação ideológica dos adultos, sendo que, a partir do momento em que elas apresentavam 
independência física, eram logo inseridas no mundo adulto. Aqui, a criança não passava pelos 
estágios da infância estabelecidos pela sociedade atual. Durante a Idade Média, a educação 
da criança era garantida pela aprendizagem através de tarefas realizadas juntamente com os 
adultos, não passando pela família.      

Andrade (2010) destaca que a transmissão de conhecimentos e aprendizagem 
de valores e costumes eram garantidos pela participação da criança no trabalho e em outros 
momentos cotidianos da vida adulta. A autora assinala ainda que, com as influências do 
pensamento dos moralistas e da Igreja neste período, as crianças consideradas criaturas de 
Deus, dotadas de pureza, inocência e bondade, precisariam de vigilância e ser corrigidas.

Nascimento, Bracher e Oliveira (2008) afirmam que a construção social da infância 
se concretiza pelo estabelecimento de valores morais e expectativas de conduta para ela. Os 
autores relatam ainda uma invenção social da infância a partir do século XVIII, momento em 
que há a fundação de um estatuto para esta faixa etária, assim como a invenção da adolescência 
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no fim do século XIX. 
Ariès (1981) ressalta que até o século XVIII, a adolescência foi confundida com a 

infância. Pode-se dizer, então, que a noção sobre um período de inocência infantil se firmou 
pela primeira vez no Ilusionismo, conforme destacam Nascimento, Bracher e Oliveira (2008). 
Porém, este período chegou ao apogeu nos Estados Unidos, no início do século XX, com o 
surgimento de Leis sobre o trabalho infantil, instrução obrigatória para todos e um sistema 
judicial para criminalidade juvenil. Tais fatores definiram o modo como as crianças eram 
diferentes dos adultos e deviam ser tratadas de acordo com sua condição.  

Andrade (2010) afirma que no século XVIII, com o desenvolvimento do 
capitalismo, consolidou-se a separação entre as esferas pública e privada. Aqui, cabe ao Estado 
a administração da esfera pública e das relações de produção e, a família fica responsável pela 
esfera privada, pelo espaço doméstico e pela reprodução das condições de sobrevivência. Foi a 
partir deste fator que a criança foi nascendo socialmente, considerada como um ser dependente, 
frágil, ignorante e vazio, que precisava ser treinado para que pudesse se tornar um bom cidadão, 
sendo a família, a principal responsável pela sua socialização.

De acordo com estudos de Andrade (2010), pode-se dizer que a intimidade e a 
vida privada da família moderna propõem novas relações familiares, que são acompanhadas 
de valores, especialmente em relação à educação das crianças. Aqui, a criança passa a ocupar o 
lugar central na família, sendo responsabilidade dos pais.  

Frota (2007) assinala que no Brasil o cuidado com a infância parece ter começado 
no século XIX e foi se intensificando nos séculos seguintes. A autora relata que a história da 
infância no Brasil se confunde com a história do preconceito, da exploração e do abandono. 
Isto acontece pelo fato de que desde o início, houve diferenciação entre as crianças. A história 
de crianças e adolescentes no Brasil tem sua vida social marcada pela desigualdade, exclusão 
e dominação. Estas marcas acompanham a história do Brasil desde a Colônia, conservando 
até os dias de hoje a visão da diferença pela desigualdade (FROTA, 2007). Foi a partir desta 
desigualdade, que no Brasil moderno surgiu, conforme assinala a autora, um termo que conceitua 
bem a criança desvalida: menor. 

Inicialmente, o termo menor designava uma faixa etária associada, pelo Código de 
Menores de 1927, às crianças pobres (FROTA, 2007). Posteriormente, este termo, passou a ter 
uma conotação de valor negativo. Menores eram as crianças e adolescentes pobres, pertencentes 
às famílias com uma estrutura diferente da convencional (patriarcal, com pai e mãe presentes, 
com pais trabalhadores, com uma boa estrutura financeira e emocional). Foi com a criação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, que o termo “menor”, no sentido de criança 
em risco social foi abolido, dando espaço para a definição relacionada a todas as crianças como 
sujeito de direitos, com necessidades específicas, decorrentes de seu desenvolvimento peculiar, 
as quais, por conta disto, deveriam receber uma política de atenção integral a seus direitos 
construídos social e historicamente.

A partir de então, conforme assinala Frota (2007), o menor deixa de ser visto como 
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menor e retoma o lugar de criança. Este passa a ser visto como cidadão de direitos e não como 
um expectador das tentativas de sabê-lo vítima ou responsável pelos descalabros sociais. A 
criança volta a ocupar o seu lugar de ser humano, com todos os seus direitos e deveres que 
devem ser exercidos hoje.

Castro (2007) retrata o Brasil como um ambiente em que há um longo caminho a ser 
percorrido no que se refere às pesquisas sobre as crianças, suas experiências e culturas. É aqui 
que o campo da sociologia da infância atua, ensinando que as crianças são atores sociais porque 
interagem com as pessoas, com as instituições, reagindo frente aos adultos e desenvolvem 
estratégias de luta para participar no mundo social. Ainda assim, é necessária a construção 
de referências de análises que permitam conhecer estes atores sociais, trazendo à sociedade 
inúmeros desafios, tanto na vida privada, quanto na vida pública.

Entre os diversos assuntos relativos ao universo infantil está a questão do trabalho, 
o qual vem sendo debatido e refletido, denotando a seriedade com que tal temática precisa 
ser tratada na sociedade contemporânea. Arenhart (2006) ressalta a importante necessidade da 
constante abordagem do tema nos estudos da infância, pois quando se fala em direito ou não 
usufruto da infância, geralmente o parâmetro avalia a qualidade dessa fase. Aqui, leva-se em 
consideração o nível de envolvimento que as crianças têm com o lúdico e o trabalho. É assim 
que é considerável a produção teórica em relação à problemática em torno do trabalho infantil, 
que é designada por seu caráter precoce, insalubre e explorado. Estes estudos relativos ao tema 
têm atingido extrema relevância para fortalecer a luta política pelo direito à infância.

3 O TRABALHO INFANTIL

Quanto à exploração do trabalho infantil e das crianças abandonadas, pode-se 
dizer que esta condição se intensificou durante o século XIX, principalmente com o advento 
da revolução industrial. Este fator aconteceu devido à mão-de-obra infantil ser considerada 
barata e propícia à exploração sem nenhum controle por parte das autoridades competentes, 
principalmente se tratando das crianças oriundas de famílias pobres. Foi este fato que deu 
ênfase à discussão e à formulação de leis e outros recursos para inibir a exploração deste tipo 
de atividade e, consequentemente, criar mecanismos para proteção da infância com a criação de 
políticas sociais (FROTA, 2007).

Cassol e Porto (2007) assinalam que o trabalho infantil existe desde as épocas mais 
remotas. Porém, esta situação foi se agravando com a chegada da Revolução Industrial, que 
veio acompanhada pela globalização, capitalismo e neoliberalismo, que operam na lógica do 
lucro, deixando de lado a condição peculiar da criança e do adolescente que se encontram numa 
etapa de desenvolvimento de capacitação profissional. As autoras ressaltam que o trabalho dos 
infantes sempre foi alicerçado em condições maléficas, desumanas, penosas e insalubres. Além 
disso, o preço que pagam por seu trabalho, é sempre inferior ao preço que pagam a um adulto, 
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fator que barateia a produção e aumenta o lucro.
As questões que tratam o trabalho infantil visam trazer direcionamentos mais 

efetivos em busca de uma cidadania plena dos infantes, que se dá a partir da conscientização 
da família e do emprego de políticas públicas (CASSOL; PORTO, 2007). As autoras relatam 
que os resultados são eficazes, porém ainda não conseguem erradicar o problema, no seu 
aspecto de continuidade no tempo. Sendo assim, pode-se salientar a importância do emprego 
de investimentos em longo prazo também, que incluam os investimentos no capital social e 
humano, pensando nas gerações futuras.

Foi em 1988, conforme assinala Paganini (2008), que surgiu a responsabilidade da 
família, sociedade e Estado nas lutas pelos direitos das crianças e adolescentes. Nesta ocasião 
as crianças e adolescentes se tornaram sujeitos de direitos em fase de desenvolvimento. A partir 
de então, o Estado passou a assumir a responsabilidade em assegurar e efetivar os direitos 
fundamentais na promoção de políticas públicas, proteção e justiça. 

Paganini (2008) ressalta que foi em 1994 que teve início no Brasil a prevenção e 
erradicação do trabalho precoce com a criação do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil. A autora relata a constatação de que no Brasil havia uma importante 
lacuna, na qual se percebia uma carência de uma instância que tivesse por objetivo a articulação 
de diferentes setores da sociedade que tinham estratégias e movimentos comuns para evitar a 
duplicação de forças e dividir o esforço de erradicar o trabalho infantil.

Mesmo com a promulgação da Constituição Federal de 1988, na qual a criança e 
o adolescente passaram a ser tratados como sujeitos de direitos, Paganini (2008) afirma que a 
sociedade continuou legitimando o trabalho precoce como um meio de correção, que reproduz 
o discurso de dignidade, honestidade e do bom caráter. A partir disto, pode-se dizer que o 
trabalho infantil se insere como meio de reprodução da pobreza, pois reduz as possibilidades de 
ascensão profissional futura, de maior remuneração e, melhor emprego, fator que representa a 
efetiva violação dos direitos fundamentais.

Assim, a produção da legislação que trata da proteção da criança e do adolescente 
no trabalho infantil no Brasil pode ser considerada algo muito recente quando comparados 
ao tempo histórico desta atividade (SOUZA, 2006). Foi na década de oitenta que a proteção 
à criança e ao adolescente se tornou expressiva e isto aconteceu em função de mobilizações 
sociais e refletiu nos trabalhos de elaboração da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Este trabalho estabeleceu os Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente e 
fixou os princípios da proteção integral, com prioridade absoluta e da tríplice responsabilidade 
entre a família, sociedade e Estado.

Foi a partir destes acontecimentos, conforme assinala Souza (2006), que a Pesquisa 
Nacional por Amostra em Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) passou a produzir dados com enfoque em oferecer um diagnóstico da realidade sobre 
crianças e adolescentes explorados no trabalho nos diversos estados e regiões brasileiras.

De acordo com Souza (2006), o trabalho infantil tem relação com fatores que vão 
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muito além das próprias necessidades da infância. Percebe-se a existência de uma cultura 
arraigada na sociedade em que a criança e o adolescente devem seguir o modelo de vida de 
seus próprios pais, mesmo que em condições de exploração. Sendo assim, o autor ressalta que o 
fenômeno do trabalho infantil também ocorre pela forte tradição cultural e atinge especialmente 
as famílias com baixa renda familiar. Mesmo que a predominância do trabalho infantil seja nas 
atividades urbanas, são necessários atenção e reconhecimento acerca do fato de o trabalho de 
criança e adolescente em atividades rurais ainda ser muito significativo. É neste contexto, da 
agricultura familiar, que o trabalho infantil acaba sendo tolerado, pois não é identificado como 
uma forma de exploração, e sim, como uma ajuda das crianças para subsistência de todos da 
família.

Souza (2006) retrata uma realidade em que é muito presente a justificativa que o 
trabalho infantil pode ser positivo à criança para evitar a ociosidade. Esta ideia defende que a 
criança e o adolescente representam perigo enquanto não fazem nada. Sendo assim, é atribuída 
ao ócio a condição que nega as necessidades de desenvolvimento, que trata o descanso e o lazer 
como algo do mal, algo que deve ser combatido com o trabalho.

Souza (2006), baseado em Rizzini (1996) destaca que a exploração do trabalho 
infantil foi mantida historicamente em todo o mundo no contexto em que a pobreza das famílias 
era apontada como principal fator determinante. Porém, apesar de as pesquisas insistirem 
em uma visão determinista vinculada à exclusividade da condição de pobreza, é necessário 
reconhecer que o fenômeno do trabalho infantil é constituído por diversos fatores.

No Brasil, os dados sobre o trabalho infantil apresentam números elevados e 
mantém níveis constantes, mesmo que na década de noventa a redução desta atividade tenha 
sido expressiva (SOUZA, 2006). O autor relata que o Instituo Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) realiza pesquisas domiciliares desde 1967 para investigar as características 
da população na área de educação, trabalho, rendimento, habitação, saúde, entre outros. Estes 
dados são importantes para diagnosticar o trabalho infantil e promover a política de assistência 
social. 

Souza (2006) assinala que as condições de desigualdades sociais são fatores 
predominantes na exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Este fator é decorrente 
do modo capitalista de produção. Percebe-se esta situação nos elevados percentuais de pessoas 
vivendo abaixo da linha da pobreza. A partir disto, o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil registra que a estrutura econômica levou o Brasil a ser reconhecido como 
um dos países com os maiores índices de desigualdade social. Estes dados estão expressos na 
concentração de renda nas classes economicamente protegidas. Desse modo, entende-se que 
a falta de uma política governamental mais ampla de educação e assistência social reproduz 
causas estruturais para a inserção precoce de crianças e adolescentes no trabalho. Este fator leva 
a necessidade de se pensar em ações eficazes que propiciem renda às famílias como forma de 
evitar o trabalho infantil.

O trabalho infantil tem consequências, dentre as quais se destacam, de acordo com 
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Souza (2006), os fatores educacionais, econômicos, políticos e ainda os efeitos diretos sobre o 
desenvolvimento físico e psicológico das crianças e adolescentes. O autor relata que o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) firmou-se como um instrumento inovador na história 
brasileira, como uma legislação avançada na garantia da proteção à criança e ao adolescente. 
Este instrumento confere uma ampla proteção contra a exploração do trabalho infantil e atinge 
áreas que antes eram desprotegidas pela regulamentação trabalhista.

Paganini (2008) relata que o ECA estabelece em seu artigo 60 que é proibido 
qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de jovem aprendiz e ainda 
restringe sua realização em locais prejudiciais à sua formação e ao desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e social. Há restrições, também, a trabalhos realizados nos horários e locais que 
não permitam a frequência escolar. 

De acordo Paganini (2008), há duas convenções internacionais em vigor no Brasil. 
Uma delas é a convenção 138, que integra em um único instrumento limites gerais de idade 
mínima para o trabalho e a convenção 182, que é voltada à eliminação das piores formas de 
trabalho infantil. Ambas as convenções servem como ferramentas de combate ao trabalho 
precoce.

Pode-se dizer, com base nos estudos realizados por Souza (2006), que a transmissão 
de responsabilidades às crianças e aos adolescentes destrói etapas necessárias, desconstruindo 
sonhos. O autor destaca que é necessário perceber a educação como um instrumento de 
transformação social, que reduz a pobreza e pode ser uma alternativa à proteção contra a 
exploração do trabalho infantil.

Cassol e Porto (2007) retratam a educação como possuidora de inúmeras finalidades 
que vão além das que estão previstas em leis como a Constituição, a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e o ECA. Segundo as autoras, a educação poderia sintetizar o cultivo das virtudes 
humanas, rumo ao seu desenvolvimento pleno. Aqui, a educação se torna de responsabilidade 
tanto da família quanto da sociedade, como do Estado, pois todas essas instituições devem 
garantir o pleno acesso de todos os seus cidadãos, além de um satisfatório desenvolvimento no 
âmbito de nossa sociedade.

Destaca-se que hoje não basta somente educar para que haja a obtenção do 
conhecimento estanque, formal, buscando somente a profissionalização, a obtenção de um título 
(CASSOL; PORTO, 2007). É importante formar pessoas educadas, com poder de reflexão, de 
crítica, que busquem interação de conhecimentos, conscientes e capazes de empregar de forma 
satisfatória e concreta o bem da sociedade e da coletividade.

Cassol e Porto (2007) afirmam que com o passar do tempo aconteceram benefícios 
à humanidade no que diz respeito às políticas públicas relacionadas à erradicação do trabalho 
infantil, porém, apesar dessas melhorias, alguns problemas ainda não conseguiram ser resolvidos 
ou pelo menos diminuídos com certa expressividade. As autoras relatam que este fator acontece 
por vários motivos, como a busca por mão-de-obra mais barata, que acaba aumentando os 
números de exclusão social, principalmente para os países periféricos.
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De acordo com os estudos realizados por Cassol e Porto (2007), há pesquisas 
referentes à erradicação do trabalho infantil que questionam alternativas para que esse problema 
fosse evitado no Brasil e no mundo todo. As autoras ressaltam que para acabar com este problema 
é necessário acabar com outros problemas interligados como a desigualdade social, a pobreza 
e a exclusão social, que são decorrentes do crescimento econômico acelerado. É necessário 
que aconteça um desenvolvimento equilibrado, que permita a criação de novas perspectivas 
de uma vida digna para os cidadãos, com uma estrutura geradora de saúde, moradia, educação, 
emprego, etc.

Para que aconteça o desenvolvimento social, convém que haja a busca pelo 
desenvolvimento econômico, este perpassando investimento em capitais social e humano para 
que se tenha equilíbrio na construção de princípios norteadores de uma sociedade democrática 
plena. Nesse sentido, o desenvolvimento econômico requer, paralelamente, desenvolvimento 
social, o qual focalize em medidas que reduzam e eliminem situações de desigualdade e exclusão 
social, fatores relacionados à condição do trabalho infantil. Ou seja, a problemática do trabalho 
infantil exige um olhar amplo e a busca de soluções integradas, cabendo às políticas públicas 
um importante papel diante desta situação.

4 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO 
TRABALHO INFANTIL

Cassol e Porto (2007) relatam que há uma busca constante por resultados positivos 
na luta para a erradicação do trabalho infantil. Neste processo, iniciou-se o projeto piloto 
PAI, que lutou contra as carvoarias do Mato Grosso do Sul e que alcançou uma visão de 
complexidade do problema e foi abrangente nas medidas elaboradas, pois conseguiu planejar 
ações articuladas. O principal foco deste Plano foi a família, afinal, é este grupo que entende o 
trabalho da criança como fruto de uma necessidade financeira. Mais tarde, conforme retratam as 
autoras, a metodologia do projeto PAI e seu pioneirismo foram aplicados em todo o país. Este 
fenômeno aconteceu devido às pressões sofridas pela sociedade civil e pelo Fórum Nacional 
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em 1996. Neste caso, o Governo Federal 
foi cobrado pela sociedade civil e, a partir disso, criou o PETI (Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil).

O PETI foi criado em 1996 e tem como principal objetivo, eliminar o trabalho 
infantil nas mais diversas atividades penosas, insalubres e degradantes. Para que aconteça de 
forma regular, o programa necessita da parceria com diversos setores dos governos estaduais e 
municipais com o auxílio da sociedade civil. O programa foi destinado para as crianças advindas 
das famílias pobres, de baixa renda que, muitas vezes, são vítimas da desigualdade social e da 
exclusão social, com renda per capta menor de um salário mínimo, com filhos na faixa etária 
entre 7 e 14 anos trabalhando em atividades dessa natureza (CASSOL; PORTO, 2007). 
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Cassol e Porto (2007) assinalam que o Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil possibilita o acesso, a permanência e o sucesso das crianças e adolescentes na escola 
mediante à concessão às famílias de uma complementação de renda; apóia e orienta as famílias 
beneficiadas por meio de oferta de ações sócio-educativas; fomenta e incentiva a ampliação 
do universo de conhecimentos da criança e do adolescente; estimula a mudança de hábitos 
e atitudes, buscando a melhoria da qualidade de vida das famílias, em relação com a escola 
e a comunidade; estabelece parcerias com agentes públicos que garantam ações de diversos 
setores, principalmente no que diz respeito à oferta de programas e projetos de geração de 
trabalho e renda, oferecendo formação e qualificação profissional de adultos, assessoria técnica 
e crédito popular.

As famílias recebem, ainda, uma mesada, porém é necessário que a criança freqüente, 
no mínimo, 85% das aulas no sistema formal de ensino e participe da Jornada Ampliada, que 
vão além do compromisso de seus pais de não enviarem seus filhos novamente ao trabalho 
(CASSOL; PORTO, 2007). As autoras afirmam que a Jornada Ampliada é um programa 
educacional complementar de competência do município que não necessariamente ocorre 
dentro da escola. Este programa é realizado fora do horário escolar, que tem como finalidade, 
ocupar as crianças evitando que as mesmas voltem a trabalhar.

     Conforme assinalam Cassol e Porto (2007), todos os problemas sociais estão 
interligados, sendo assim, não basta somente tratar de um e esquecer os demais. É necessário 
denso investimento em capital social e humano, pois somente dessa forma serão alcançados 
bons resultados para as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento humano. É importante 
ressaltar que estes resultados aparecem somente a médio e longo prazo, sendo imprescindível 
investir em medidas em curto prazo, evitando que o abismo da desigualdade social não aumente. 

Entendendo o quão relevantes são as medidas tomadas em políticas públicas para 
lidar com a questão do trabalho infantil, a seguir serão apresentadas algumas experiências no 
Brasil onde o PETI tem sido desenvolvido, apontando seus principais resultados.

5 RESULTADOS: EXPERIÊNCIAS DO PETI NO BRASIL

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (BRASIL, 2015), o 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) tem como base a articulação de ações 
para retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce 
(exceto o trabalho desempenhado na condição de jovem aprendiz, a partir dos 14 anos). Este 
programa está estruturado em cinco eixos de atuação: informação e mobilização, com realização 
de campanhas e audiências públicas; busca ativa e registro no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal; transferência de renda, inserção das crianças, adolescentes e suas 
famílias em serviços socioassistenciais; reforço das ações de fiscalização, acompanhamento 
das famílias com aplicação de medidas protetivas, articuladas com Poder Judiciário, Ministério 
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Público e Conselhos Tutelares; e monitoramento.
Carvalho (2004) destaca que foi com o apoio da OIT e do Unicef que o programa 

começou a operar em Mato Grosso do Sul, local em que as denúncias apontavam a existência 
de 2.500 crianças trabalhando na produção de carvão vegetal e vivendo em condições precárias. 
Pouco tempo depois, o programa se estendeu aos Estados de Pernambuco e Bahia, privilegiando 
a zona canavieira e a região sisal. Percebe-se que em 2000 o programa já atendia cerca de 140 
mil crianças e adolescentes no país. Já em 2001, esse número chegou a 810.769 crianças e 
adolescentes, e beneficiou 2.590 municípios em todos os Estados da Federação.

A expansão do PETI em 2000 foi acompanhada por redefinições: perda do seu 
caráter preventivo e estabelecimento de “metas” para os diversos Estados. Estes, por sua vez, 
as redistribuíram entre os municípios. Desta forma, o programa se estendeu a áreas urbanas e 
metropolitanas e passou a contemplar um elenco maior de atividades que envolvem o trabalho 
precoce, como em lixões, comércio ambulante e em feiras livres, o cultivo de algodão, fumo, 
café e laranja, ocupação em cerâmicas e olarias ou em garimpos e pedreiras, entre outras. 
Aqui, foi estabelecido um tempo máximo de quatro anos para permanência dos beneficiários, 
então, a Secretaria de Estado de Assistência Social – Seas, do Ministério da Previdência e 
Assistência Social, entidade na qual o PETI se encontrava vinculado, ampliou seus objetivos e 
responsabilidades. Assim, as famílias assistidas pelo PETI passaram a ter acesso prioritário ao 
Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda em Áreas de Pobreza – Pronager, que foi 
desenvolvido pelo Ministério do Interior na ocasião (CARVALHO, 2004). 

A autora acima referida relata que ainda não se dispõe de uma avaliação mais ampla e 
sistemática das condições de funcionamento e do impacto do programa no conjunto de municípios 
onde ele foi implantado. Porém, com uma auditoria realizada em 2000, pelo Tribunal de Contas 
da União, com alguns estudos parciais e da própria observação direta dos seus responsáveis, 
pode-se dizer que o PETI apresenta problemas, efeitos positivos e desafios. Considera-se isto 
pelo fato de haver uma cobertura insuficiente de crianças que exercem atividades laborais, 
atrasos recorrentes no repasse de verbas e no pagamento de bolsas, insuficiência de apoio e 
da contrapartida das prefeituras para implantação da Jornada, ausência de critérios, falta de 
fiscalização, interferência política e clientelista na escolha das crianças contempladas, carência 
de maior controle sobre as verbas repassadas aos governos locais, desarticulação entre a escola 
regular e a jornada, funcionamento da mesma em condições inadequadas, baixa qualificação 
dos monitores, os quais apresentam capacitações variadas entre os municípios.

No que diz respeito aos benefícios, Carvalho (2004) ressalta a contribuição 
do programa na melhoria das condições de nutrição e do desempenho escolar de crianças e 
adolescentes, o que reduz a repetência e a evasão, além do impacto positivo da transferência de 
recursos para a economia e o comércio dos municípios.  Entende-se que têm sido qualificados 
desafios à continuidade da assistência, o destino dos egressos e principalmente a geração de 
trabalho e renda para as famílias contempladas. Porém, a atenção básica é com a subsistência 
imediata, que interfere na própria compreensão do programa. A autora, baseada em uma 
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avaliação realizada pela Fundação Abrinq, em 2002, afirma que na região sisaleira, na Bahia, 
após cinco anos, o PETI contribuíra para a redução do trabalho precoce, para a permanência das 
crianças na escola e para algumas melhorias em termos de nutrição, habitação, vestuário e saúde. 
Porém, no aspecto econômico, não se percebeu nenhuma mudança significativa na situação 
das famílias, que não se diferenciavam fundamentalmente daquelas que não incorporadas ao 
programa e permaneciam abaixo da linha da pobreza. 

Com base nos estudos de Souza e Souza (2003), Carvalho (2004) descreve uma 
confirmação deste fator, pois nesta pesquisa constatou-se que as famílias persistem em situação 
de penúria, sem terra, sem nenhuma poupança ou capacidade de tomar empréstimos, com 
mudanças que se restringem à melhoria da alimentação a alguns consertos na moradia, aquisição 
de alguns móveis, uma televisão ou alguns pequenos animais, assim como a uma transformação 
ou outra na compreensão do mundo, da educação e do trabalho.  

Por outro lado, Ferreira (2002) traz uma discussão mais ampla sobre o significado 
das políticas públicas no Brasil e, em seu estudo em Pernambuco, a autora destaca que é 
preciso que se considere que a educação municipal é impulsionada pelos mesmos vetores que 
conduzem a educação no resto do país. Neste contexto, há várias medidas para melhoria de 
vida dos moradores, destacando-se o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 
através de ações são adotadas pelo governo com intuito de combater o trabalho infantil.  Este 
processo se concentra, inicialmente, no setor canavieiro, na mesorregião da Zona da Mata Sul, 
tendo como meta inicial atender 13.320 crianças e adolescentes na faixa etária dos 7 aos 14 
anos. Ferreira (2002) relata que houve pressão dos municípios em relação à ampliação das 
metas de atendimento. Assim o programa chegou no ano de 2002, de acordo com os dados 
da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social do Estado de Pernambuco, com o 
atendimento a 126 mil crianças, em 150 municípios, sendo que há 185 municípios. A partir 
disto, sua expansão passou a atingir todas as regiões de desenvolvimento do estado, inclusive 
atividades socioeconômicas diversas que utilizam mão-de-obra infantil, como casas de farinhas, 
atividades agropecuárias, pólo gesseiro, entre outras.

Apesar de o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil garantir o repasse de 
R$25,00 per capita para a manutenção da jornada ampliada escolar, os custos, em grande 
medida, devem ser cobertos pelos municípios, principalmente com a ampliação verificada após 
o primeiro ano do Programa. Esta situação é uma decorrência das estratégias do poder local para 
garantir suas condições de mando num contexto de crise econômica. Sendo assim, a criação 
de municípios por desmembramento de distritos, sem critérios que considerem as implicações 
de ordem econômico-social, vem sendo uma prática corriqueira no Brasil. Então, esta prática 
contribuiu para agravar as desigualdades sociais, realidades que não podem deixar de serem 
consideradas (FERREIRA, 2002).

Quando se analisa os métodos para implantação do Programa em Pernambuco, 
Ferreira (2002) assinala que aconteceu uma imposição de prazos e determinações formais para 
que os municípios se adaptassem ao mesmo, sem que as condições necessárias e fundamentais 
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fossem avaliadas e criadas para a implantação. Porém, se os municípios tivessem esperado para 
que as condições adequadas fossem criadas, o Programa talvez não tivesse sido implantado na 
sua grande maioria. Dessa forma, a autora relata a necessidade de se correr contra o tempo e 
procurar, durante o próprio percurso do Programa, corrigir falhas e suprir necessidades, que 
geralmente eram atacados em função de sua prioridade. Ou seja, os problemas e dificuldades 
relativos às condições infraestruturais foram priorizados. 

Ferreira (2002) relata que a continuidade do processo de acompanhamento do PETI 
revela que apesar das muitas dificuldades existentes no início do Programa ainda existirem, 
algumas inovações significativas devem ser consideradas, principalmente aquelas que são 
relacionadas aos aspectos pedagógicos, como: consolidação de uma concepção de escola 
de tempo integral, o que certamente materializou uma integração entre as jornadas regular 
e complementar, investimento na qualificação dos professores e monitores, que, em alguns 
municípios, trabalham de forma integrada.

Zocal (2013) destaca a participação da sociedade que se concretizou por meio 
de Conselhos, sendo estes de Assistência Social, Tutelares, da Criança e do Adolescente; do 
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; e das Comissões Estaduais 
e Municipais de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A autora relata que no ano de 
1999 o Programa de Erradicação Do Trabalho Infantil teve sua abrangência ampliada tanto nas 
regiões de implementação, como em relação às atividades de trabalho, as quais, anteriormente, 
atendiam somente as crianças e adolescentes que realizavam as piores formas de trabalho e 
passou a abranger atividades de comércio ambulante, catadores de reciclagem, dentre outras. A 
partir de então, o tempo de permanência no PETI deixou de ser ilimitado e passou a ser de no 
máximo quatro anos por criança e adolescente.

A autora supracitada descreve, também, as atividades socioeducativas e de 
convivência, que antes eram chamadas de “Jornada Ampliada”, cujos recursos destinados a sua 
continuidade foram drasticamente diminuídos, chegando a um corte de 85%. A autora aponta 
a portaria que integrou os programas, que descreve que as ações socioeducativas deveriam 
ser estendidas às crianças e adolescentes do Programa Bolsa Família e, dessa forma, seriam 
ampliadas, porém, o valor pago em 2006 foi apenas 65% do valor aprovado. Destaca-se aqui 
que a falta de diretrizes para o desenvolvimento das atividades também seria um problema. 
Sendo assim, Zocal (2013) aponta a grande necessidade de uma reestruturação do PETI, a fim 
de que o Programa volte a atender as especificidades relacionadas à questão do trabalho infantil.

Zocal (2013), com base em Carvalho (2008) relata que apesar das dificuldades 
detectadas nos estudos em relação ao PETI, não se pode desconhecer a relevância e as 
contribuições deste Programa, o qual teve um efetivo início da erradicação do trabalho infantil 
no Brasil. Isto acontece em decorrência de o mesmo ter propiciado a retirada de milhares de 
crianças e adolescentes das ruas e de ocupações penosas e degradantes, sua permanência na 
escola e uma melhoria em suas condições de subsistência, resgatando, assim, a sua dignidade 
e infância.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de a análise do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no 
Brasil, torna-se evidente a relevância e a complexidade que o tema possui, bem como da sua 
importância para as atuais políticas de abordagem da matéria.

Durante a explanação dos tópicos abordados, procurou-se trazer à tona as 
particularidades da infância, e do contexto histórico do seu surgimento, bem como da legislação 
vigente. E nesse contexto, mostra-se de grande importância o advento do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, pelo qual se passou a designar criança como toda pessoa de até 12 anos 
de idades incompletos, e regular também a sua proteção integral, tal como previsto em seus 
primeiros artigos. 

Tal legislação tem o seu surgimento no Brasil em um contexto social bastante 
precário, pois, como relatado, as crianças e adolescentes no país tem historicamente a sua vida 
marcada pela desigualdade, exclusão e dominação. A criação da referida norma é reflexo de uma 
crescente insatisfação social da sociedade, que passa a se preocupar com a criação do conceito 
de infância, com a educação moral e pedagógica, com o comportamento no meio social, a ainda 
com a transmissão de conhecimentos e aprendizagem de valores e costumes.

A necessidade de regulamentação do tema já tem início com a própria Constituição 
Federal 1988 que se passa a fixar Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente, bem 
como os princípios da proteção integral, com prioridade absoluta e da tríplice responsabilidade 
entre a família, sociedade e Estado. Tal assertiva é expressa precisamente no artigo 227 do 
Texto Constitucional, e assegura a responsabilidade do Poder Público em assegurar a efetivação 
dos direitos fundamentais na promoção de políticas públicas de proteção e justiça. Tais medidas 
foram corroboradas ainda pela própria promulgação posterior do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em 1990, e pela criação do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil, em 1994.

E nesse contexto, a pobreza das famílias e a enorme desigualdade nacional verificada 
no Brasil são fatores determinantes para a ampliação do trabalho infantil, não só em atividades 
urbanas, mas também no âmbito da agricultura familiar, em que a atividade é tolerada também 
como forma de ajuda para a subsistência de toda a família.

De fato, a falta de uma política governamental mais ampla de educação e assistência 
social reproduz causas estruturais para a inserção precoce de crianças e adolescentes no trabalho, 
e conforme exposto no artigo como solução à problemática apresentada, há a necessidade da 
adoção de ações eficazes que propiciem renda às famílias como forma de evitar o trabalho 
infantil. 

Como solução à problemática, indicou-se a necessidade de investimento em educação 
como principal medida de combate à exploração do trabalho infantil. E tais medidas não são de 
incumbência apenas do Estado, mas das famílias e da sociedade como um todo, a garantia do 
pleno acesso para todos os seus cidadãos, como meio de um satisfatório desenvolvimento no 
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âmbito de nossa sociedade. Além disso, políticas públicas de ampliação de renda, e assistência 
social item igualmente se mostrado eficazes no combate ao trabalho infantil, pois propiciam 
especialmente às famílias de baixa renda o mínimo necessário para evitar o ingresso precoce e 
dispensável da criança ou adolescente no mercado de trabalho.

Nesse contexto, abordou-se ainda o estudo das Políticas Públicas para Prevenção 
e Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), cuja abordagem se mostra de grande importância 
acadêmica e social. Tal programa social, criado em 1996, tem como principal objetivo eliminar 
o trabalho infantil nas mais diversas atividades penosas, insalubres e degradantes.

De fato, é sabido que todos os problemas sociais estão interligados, sendo assim, 
não basta somente tratar de um e esquecer os demais. É necessário denso investimento em 
capital social e humano, pois somente dessa forma serão alcançados bons resultados para as 
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento humano. Como ressalta Cassol e Porto (2007), 
o desenvolvimento econômico requer, paralelamente, desenvolvimento social, o qual focalize 
em medidas que reduzam e eliminem situações de desigualdade e exclusão social, fatores 
relacionados à condição do trabalho infantil.

Este trabalho discorreu também sobre as dificuldades de implantação enfrentadas 
pelo programa, especialmente por conta da manutenção da condição de pobreza das famílias 
abordadas, além da dificuldade dos municípios em atender às responsabilidades repassadas 
pelas políticas públicas criadas. De acordo com o estudo realizado, pode-se dizer que o PETI 
apresenta problemas, efeitos positivos e desafios (CARVALHO, 2004). Isto acontece pelo 
fato de ainda haver uma pequena cobertura de crianças que exercem atividades laborais, 
há atrasos recorrentes no repasse das verbas e no pagamento de bolsas, bem como falta de 
apoio das prefeituras, de fiscalização, interferência política e clientelista na escolha das 
crianças contempladas. Neste caso, também é preocupante a carência de maior controle sobre 
as verbas repassadas aos governos locais, desarticulação entre a escola regular e a jornada e 
funcionamento da mesma em condições inadequadas com baixa qualificação dos monitores, os 
quais apresentam capacitações variadas entre os municípios.

A partir da realização deste trabalho, considera-se necessário que novos estudos e 
olhares sejam direcionados ao tema trabalho infantil, buscando ampliar a compreensão deste 
fenômeno, a fim de pensar novas estratégias e possibilidades de manejo sobre o mesmo. Com 
isso, segue-se a luta constante por infâncias e adolescências amparadas por seus direitos e 
devidamente preparadas para constituir o futuro do país.
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UM NOVO OLHAR À DEPRESSÃO

Josiell Raysel da Rosa¹

SOLOMON, Andrew. O demônio do meio-dia: uma anatomia da depressão. Tradução 
Myriam Campello. 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

Andrew Solomon nasceu em Nova Iorque, em 1963, estudou língua e literatura 
inglesa na Universidade de Yale e fez um doutoramento em Psicologia em Cambridge. É escritor 
e conferencista sobre psicologia, política e arte, ativista dos direitos LGBT e de saúde mental, 
professor de Psicologia Clínica na Columbia University Medical Center e presidente da PEN 
American Center. De 1993 a 2001 foi escritor contribuindo para a New York Times Magazine, 
tendo escrito também para The New Yorker, Travel & Leisure, ArtForum e outras publicações 
em periódicos. 

Como ativista, é fundador de bolsas de pesquisa e estudo na Universidade de 
Yale, assessor especial para gays, lésbicas, bissexuais e transexuais na Saúde Mental da Yale 
School of Psychiatry, entre outras participações do gênero. Em julho de 2007 casou-se com 
John Habich, hoje vive em NY com o marido e o filho George. Tem filhos fora do casamento, 
inclusive biológicos, que também fazem parte da família. 

Sobre o O demônio do meio-dia: quando Solomon veio a Paraty em 2014 num 
festival literário para lançar ‘Far from the Tree: parents, children, and the search for Identity’ – 
seu livro mais recente – contou que mesmo após tanto tempo após a publicação do Best-seller 
sobre depressão, continua recebendo cheques de direitos de autor vindos do Brasil, relativos às 
vendas do livro. “Como habitante da América do Norte, parecia-me muito peculiar. Porque eu 
achava que, no Brasil, toda gente era feliz o tempo todo. Fiquei triste ao dar-me conta de que 
isso não é verdade, mas fiquei feliz porque as pessoas deprimidas estavam  a dedicar algum 
tempo ao meu livro.” Livro que recebeu diversos prêmios, foi traduzido em 24 idiomas e mais 
recentemente irá se tornar um peça teatral no Brasil. O espetáculo produzido por Pablo Sanábio 
contará como o autor superou a depressão e buscou extirpar o preconceito que existe contra a 
doença. “Homem cujo intelecto é afinado, cuja curiosidades são vastas, cujo espírito é humilde 
e cujo coração é enorme” Elizabeth Gilbert.

No início da leitura temos um olhar geral sobre a doença, porcentagens e citações 
vão mostrando o que realmente é e informando sobre a Depressão, se é que podemos chamar 
de doença visto a tamanha arbitrariedade em relação às doenças, curas e seleção de parâmetros 
para tratar. Une o emocional, com metáforas do tipo ‘oxidação de uma estrutura inteira como 
a depressão severa, como a trepadeira sufoca o carvalho a depressão sufoca, reprime e limita o 
indivíduo, com o estatístico e “racional” com, até mesmo, uma fórmula química de depressão 
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que não parece essencialmente eficaz. “Receba bem esta dor, pois algum dia ela lhe será útil”, 
essa citação de Ovídio retrata o caso de Phaly Nuon, a sua história e como reverteu a própria 
dor em favor das outras, realizando trabalhos com as que estavam “a beira do abismo”; termo 
questionado pois não se teve a experiência de cair do abismo, a depressão para ele é “...viver 
a beira da morte, nessa condição de não estar exatamente caindo no abismo geográfico, é 
horrível.” É enfatizado a importância do negócio do amor e como ele, unido de ações pró-ativas 
e positivas driblam os demônios da ansiedade e depressão.

“Quando a vida estava finalmente em ordem e todas as desculpas para o desespero 
estavam exauridas é que a depressão chegou dissimulada, com suas leves passadas, e estragou 
tudo.” Recheado de experiências ricamente detalhadas em relatos profundamente comoventes 
de seu início com a depressão, os Colapsos, à maneira de escrita de Solomon, me transporta para 
junto dele em cada cena relatada, é possível ver, como a um filme. “Um colapso é uma passagem 
para a loucura”, e tal insanidade é retratada com tamanha lucidez e clareza e franqueza, que 
emocionam. Me trouxe a tona dores que pude aproximar dos relatos. 

 Em Tratamentos, discorre sob uma perspectiva particular a respeito, principalmente 
em relação à psicanálise. Os relatos vão de psicoterapias até a fé. Lista características, como da 
TEC (terapia eletroconvulsiva) e TCC (terapia cognitivo-comportamental), por exemplo, e como 
é administrado o procedimento e os possíveis efeitos colaterais, recorre à psicofarmacologia 
explicando o uso e funcionamento dos remédios, termina falando de fé, trazendo a religiosidade 
como alternativa unida com psicoterapia. As Alternativas não faltam, vão de artesanatos até 
exercícios físicos e alimentação adequada, que parecem ter efeitos positivos, ao menos em 
alguns casos. Em outras palavras, a minha depressão é diferente da sua ! Pela razão polifórmica, 
as pessoas sentem-se deprimidas de maneiras e intensidades diferentes, mas há algo em comum 
na depressão, e precisa de certa sensibilidade depressiva para percebê-la: o sofrimento. Senão, 
do contrário, não me emocionaria/identificaria ao ler os relatos de pessoas tão distantes. O 
pitoresco ritual senegalês prendeu minha atenção; a quantidade de alternativas demonstra os 
diversos olhares que se têm para a doença, tendo a cultura como variável.

Também de origem cultural são as problemáticas que adoecem depressivamente 
em maior quantidade as mulheres, não descartando as causas biológicas. Todos os processos 
e fases que o corpo feminino passa, contribuem para alterações de humor: menstruação, 
menopausa, e o fato de abrigarem uma vida na gestação. O parto também é contribuinte pois 
drena as reservas de estrogênio –considerei interessantíssimo- e é extremamente exaustivo. 
Culturalmente (de novo) a mulher tem papel secundário nas sociedades onde reina a submissão 
–cabe pontuar que parte dessa alienação é oriunda de tradições religiosas enraizadas na cultura 
ocidental em detrimento de suas qualidades e autonomia. O homem como marido dispõe de 
uma arcaica ferramenta de hierarquia, na qual a mulher se retrai. A depressão não é percebida 
pela ótica do marido abusivo, que tende a considerar normal o comportamento da companheira. 
A masculinidade estereotipada é fator relevante para a depressão masculina, onde, por exemplo, 
demonstrar fraqueza é considerado feminino, reforçando ainda a inferioridade irreal deste sexo. 
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Porém a taxa de suicídio é 4 vezes maior para homens. 
A população de mães e filhos depressivos é tratada com exemplos práticos e 

características que ilustram as situações. Pode-se resumir a população jovem pela frase “É 
um período de sensações extremas e sofrimento desproporcional”. O fato de se considerar o 
processo de envelhecimento deprimente, fecha os olhos à problemas que precisam ser tratados 
e à uma fase da vida que não pode ser negligenciada. As alterações de humor nos idosos é vista 
como “normal”, são se dá atenção aos sintomas devido essa cortina de crenças. Que são: a 
velhice é cansativa, inativa, improdutiva, infeliz (...).                                                                                              

“Ao contrário de gênero e idade, a etnia não parece abrigar determinantes biológicos 
para a depressão.” Solomon traz implicitamente à tona o senso critico quanto às Populações 
diferentes e até certo ponto, desconhecidas. Que é importante levar em consideração na 
depressão como agravante cultural de tais, por exemplo, quando relata sua experiência com os 
inuítes na Groelândia.                         

A visão negativa para com a homossexualidade é fator essencialmente relevante 
para a depressão –insisto em voltar a pontuar a responsabilidade que a doutrina religiosa possui, 
especialmente nessa área. Há uma comparação assustadora de dados, onde gays disparam à 
frente de héteros quando o assunto é suicídio. Todas as variáveis e tabus que envolvem esse 
público contribuem para o quadro depressivo, é um tema delicado que precisa ser mais abordado 
e desmistificado. 

A questão que paira (em Vícios) é em relação à propensão para depressão e para os 
vícios –em drogas. Há um levantamento em porcentagem mostrando que uma pequena parte que 
experimenta se vicia. Como os neuroceptores são afetados e então, provocam a dependência, 
deveria ser conhecimento suficiente para levar a uma conscientização do não uso. Traz à tona 
uma emblemática questão cultural acerca do hábito de  beber (alcoólicas) falando de padrão 
americano e russo para tal; em suma, existe a busca de libertação da dor nas drogas e também 
o inverso, as drogas como causadoras da dor. É  complexo e desconfortante que a alternativa 
tomada em massa seja a escolha desse caminho. Cabe a execução de projetos que promovem a 
vida enquanto bem-estar e com variedade de estímulos e reforços positivos para pessoas nessa 
situação e em risco (suicidas, por exemplo), para que se olhe além do muro da depressão e se 
perceba as possibilidades alternativas para a dor. 

Assim, é necessário um olhar criterioso quando se fala em Suicídio, por ser um 
assunto delicado, porém não suficiente para calar as discussões. Acredito ser importante as 
colocações feitas acerca da independência e autonomia do suicídio em relação à depressão.  É 
interessantíssima a forma como Andrew vai aos poucos desconstruindo uma visão engessada 
e rodeada de tabus que se tem sobre o assunto; é sempre válido um novo olhar sobre as coisas. 
Em relação à categorização dos suicidas, pontuei as que ele coloca e percebi relação com as de 
Durkhein. O que me despertou a atenção é em relação ao último grupo de Andrew concomitante 
ao de Durkhein, do suicídio por lógica racional e o fatalista, respectivamente. Trago a frase de 
Thomas Szasz: “o suicídio é um direito humano fundamental” e questiono por que não vemos 
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isso com naturalidade, ao menos nesses casos, de dor extrema onde todas as possibilidades de 
melhora estão exauridas. O caráter definitivo é o que mais embeleza essa névoa de morte, não 
sabemos o que há do outro lado, nunca foi possível o contato com alguém que cometeu o ato. 
Daí também, as dificuldades dos estudos sobre o fenômeno. Embora com os olhos marejados 
após a cerimônia de suicídio de sua mãe, nesse ponto de leitura é possível compreender o 
processo e a dor dos que passam. Considero pois, racional tal atitude, afinal somos donos de 
nossas e unicamente, de nossas vidas. 

A depressão está intrincada ao ser humano desde seu nascimento, desde o inicio. 
Sobre a História, faz um apanhado que remete à Grécia antiga nos séculos a.C. onde a questão 
já pairava as discussões filosóficas. A dicotomia proposta entre melancolia e depressão perdura 
os séculos, acompanha as mudanças sociais e de pensamento de cada época, sendo tratada 
diferentemente em cada,  mas preservando a essência do sofrimento. É romantizada é em 
poemas e chega ao século XX d.C.,onde teorias serão adicionadas às existentes, até chegar na 
criação de antidepressivos, via oral, que filósofos no início já falavam sobre. O entendimento 
histórico da doença nos permite reconhecer a complexidade no que s refere à compreensão e 
tratamento através dos tempos até desembocar nas atuais formas.                                                                                                                                         

O ciclo pobreza-depressão pode ser quebrado levando à essa população, seja através 
de projetos sociais ou ações nas políticas de saúde pública, o acesso aos tratamentos; pois a raiz 
da dificuldade se encontra justamente no aspecto econômico dessas pessoas. Cabe ressaltar 
a importância de além do acesso, que se tenha informação, atenção e promoção de vida de 
qualidade. A depressão elenca diversos atores, dentre eles a política, a qual particularmente 
não tinha parado para refletir da enorme importância. Através das decisões políticas ficam 
estabelecidos os planos de saúde pagos pelo governo, logo, quem não tem condições seria 
suprido. Porém não  acontece definitivamente isso, principalmente pelo pré-conceito que 
se tem da doença, minorizando sua complexidade e relevância no cenário social. “Quando 
desvendamos os segredos da doença”, diz o deputado John Porter, pragmático, “podemos 
fazer muito para prevenir a doença. Se investirmos dinheiro em pesquisa, salvaremos vidas e 
reduziremos o sofrimento. As pessoas começam a perceber que os benefícios são imensos se 
comparados ao investimento feito.” Essa fala traz a importância da pesquisa e prevenção de 
certo modo negligenciada algumas vezes devido ao estigma de que a doença não é séria, que 
não carece de investimento público para tanto. A atenção tem se voltado à causa da depressão, 
se ela teve alguma utilidade no passado, e o desenvolvimento químico, físico, cognitivo (...) do 
cérebro e sua função e participação na doença.   

Isto levou a elaboração de algumas teorias por evolucionistas, como a da simetria 
cerebral de Timothy Crow que considera toda doença mental oriunda das mesmas causas, variando 
em grau. O que toda discussão tem em comum é a reflexão do ser humano enquanto coletivo, 
que seria umas das causas. Diz-se que o cérebro está sobrecarregado por “aguentar” situações 
diárias que passamos na sociedade atual, sendo que não evoluiu para tanto. É interessante o 
contraponto com o cérebro animal e como ficam deprimidos, diferente do humano que aceita 
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um trabalho estressante, o que um primata não faria, por exemplo. Engatando o estresse como 
desencadeador. A evolução social  ultrapassou a biológica, sobrecarregando as pessoas, que não 
estão prontas para tudo isso. Eu acredito na inutilidade da depressão enquanto debilita o doente, 
impossibilitando-o até mesmo de sair da cama, nos casos severos. Talvez para estudá-la e tratar, 
o estado deprimido possa tomar outra posição. Entender a evolução, nas sociedades antigas, 
tradicionais, atuais, é importante para saber que direção seguir, para tratar é preciso conhecer. 

“O oposto da depressão não é a felicidade,mas a vitalidade...” É exatamente o que 
Solomon mostra com seus relatos, pessoas doentes mas vitais, vivas, fazendo coisas, superando 
os próprios limites pesados da depressão. A dolorosa leitura do caso de Angel Starkey possibilita 
a visão dos dois extremos: quando estava a ponto de se matar e quando limpava a casa da mãe; 
ainda estava doente, mas algo dentro dela ardia para fazer tais coisas, e escrever poesias. A 
esse algo, chamo de Esperança, da forma como Andrew coloca. Esperança do dia melhor, no 
amanhã, no futuro. A “cegueira vital” faz com que os deprimidos olhem o mundo e o sintam de 
maneira crua e dolorosamente real. Então sua lua está em continuar vivendo. Em outro ponto, 
“Agarre-se ao tempo: não deseje que sua vida se desvaneça. Mesmo os minutos em que sente 
que vai explodir, são minutos de sua vida, e você jamais os terá de novo.”; como um conselho 
aos deprimidos. Acredito que apenas o amor e a esperança movem a pessoa a seguir, quando 
estão no fundo, sem previsão de melhora, pode ser algo no cérebro que não foi entendido ainda, 
uma reação química, mas quando nem os remédios funcionam, continuo chamando de amor e 
esperança. 

              
 



SESSÃO II  -   MEMÓRIA, PATRIMÔNIO E CULTURA
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CINE TEATRO OURO VERDE: QUANDO AS CHAMAS AVIVAM A MEMÓRIA 
AFETIVA1

Fátima Satsuki de Araujo Iino2

RESUMO
O presente artigo é uma síntese da minha monografia de graduação em ciências sociais, na qual analisei importante 
monumento e Patrimônio Cultural da cidade de Londrina, PR – Cine Teatro Ouro Verde – bem tombado pelo 
Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA) em 1998, em processo de tombamento nacional 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), localizado no Calçadão, na área central da 
cidade. Essa importante obra da arquitetura moderna do Brasil, projetada por João Batista Vilanova Artigas e 
Carlos Cascaldi foi executada na década de 1950 e comemoraria 60 anos em 2012, quando no dia 12 de fevereiro 
daquele ano, foi atingido por um incêndio de grandes proporções, que destruiu grande parte de seu edifício, de 
suas instalações e equipamentos. O impacto da tragédia fez com que meus estudos se voltassem para a importância 
do Cine Teatro Ouro Verde enquanto Patrimônio Cultural e para a Memória Coletiva da cidade de Londrina, 
compreendendo-o como local de fruição da população e que marcou muitas trajetórias de vida. Um “lugar de 
memória” dotado de grande relação afetiva dos londrinenses com o Ouro Verde.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Memória Coletiva. Lugar de Memória.

ABSTRACT
This article is a summary of my graduate thesis on social sciences, in which analyzed important monument and 
cultural heritage of the city of Londrina, Paraná – Cine Teatro Ouro Verde – the building was officially proclaimed 
as a historical landmark by the Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA), in 1998, in 
the heritage-listing process by the Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), located in the 
“Calçadão” (pathwalk) at downtown. This important piece of modern architecture in Brazil, designed by João 
Batista Vilanova Artigas and Carlos Cascaldi was executed in decade of 1950 and it was going to commemorate 60 
years this year, when on Feb. 12 of this year was hit by a major fire that destroyed most of the building, its facilities 
and equipment. The impact of the tragedy made my studies to to the importance of the Cine Teatro Ouro Verde 
as Cultural Heritage and the Collective Memory of Londrina, understanding how the place was usufructed by the 
population and that marked many life trajectories. A “seat of memory” endowed with great emotional relationship 
between Londrina people and the Ouro Verde theater.

Keywords: Cultural Heritage. Collective Memory. Seat Memory.

1 INTRODUÇÃO - AS CHAMAS DO CINE TEATRO OURO VERDE3

A tarde de domingo do dia 12 de fevereiro de 2012 foi atípica em Londrina. Por volta 
das 16 horas, era possível de vários ângulos da cidade avistar a fumaça negra tomando o céu 
da região central. Rapidamente os noticiários da internet e televisão anunciavam o incêndio no 
prédio do Cine Teatro Ouro Verde, localizado no calçadão central de Londrina. Um monumento 

1 Artigo extraído da monografia do curso de bacharel em ciências sociais.
2 Cientista social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), mestranda em antropologia social pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e integrante do Integrante do NAUI - Dinâmicas Urbanas e 
Patrimônio Cultural. fatimasatsuki@gmail.com 
3 A presente introdução é uma narração dos fatos relacionados ao incêndio, tem como fontes notícias 
jornalística do próprio site da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que mantém um dossiê do incêndio, 
alimentado constantemente. http://www.uel.br/com/agenciaueldenoticias/index.php?arq=ARQ_not&FWS_Ano_
Edicao=1&FWS_N_Edicao=1&FWS_Cod_Categoria=2&FWS_N_Texto=14164
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histórico cultural, obra de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, tombado pelo Conselho Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA) em 1999, e em processo de tombamento nacional 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), em poucas horas era feito 
de ruinas e cinzas. O fogo foi controlado por volta das 19 horas do mesmo dia, nesse momento 
o prédio do teatro estava com o teto caído e as áreas da plateia e palco totalmente destruídas. O 
Cine Teatro Ouro Verde, passava por uma reforma no palco desde o dia 26 de dezembro do ano 
anterior, e por esse motivo estava sem atividades, sem público, sem espetáculos.

Enquanto as chamas ainda flamejavam no interior do Cine Teatro Ouro Verde e a 
fumaça preta consumia o céu de Londrina, a comoção da sociedade já podia ser notada. Muitas 
pessoas acompanhavam de perto, paradas em frente ao incêndio do prédio, eram funcionários, 
pessoas ligadas às áreas artísticas da cidade e também espectadores comuns que assistiam 
aquela terrível cena de um Teatro de 60 anos, torcendo para que este não fosse o último ato a 
ficar gravado na memória da cidade. A internet e a televisão rapidamente disseminaram essa 
comoção para além da cidade.

Fui tomada de surpresa quando recebi o telefonema de uma amiga, dizendo que um 
patrimônio queimava, recorri à internet e quase não acreditei. O sentimento de perda foi muito 
grande, e isto também me surpreendeu, pois não tive uma história de muitos anos em Londrina 
e consequentemente com o Cine Teatro, porém sempre percebi sua importância enquanto 
patrimônio cultural para a cidade. Imaginei o sentimento de perda daquelas pessoas que têm 
suas biografias imbricadas à história do Cine Teatro Ouro Verde, bem como a população que 
cresceu acostumada, em seus trajetos pela cidade, com a presença do monumento e que também 
fruiu deste espaço.

 As imagens nos noticiários eram de pessoas muito tristes, emocionadas e atônitas 
com a proporção das chamas que apareciam como tragédia, por detrás da fachada do Teatro.

No dia seguinte ao incêndio, segunda- feira, dois Secretários de Estado, da Cultura 
e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior estiveram no local, afirmando o grande impacto do 
incidente para Londrina e para todo o estado do Paraná.  Nesse mesmo dia foi possível avaliar 
a dimensão dos danos, e começar os procedimentos de perícia no Cine Teatro Ouro Verde, que 
pertence à Universidade Estadual de Londrina (UEL) desde 1978. A fachada e o saguão de 
entrada não foram queimados, porém a parte interna da plateia e palco foi totalmente destruída 
tal como o teto e todos os equipamentos (urdimentos) instalados na parte superior da casa de 
espetáculos. Com a alta temperatura os ferros ficaram retorcidos e totalmente amontoados. 

Os três pianos de cauda não foram queimados, pois estavam no saguão que não 
foi atingido pelas chamas, bem como a secretaria, onde estava o acervo documental com 1700 
partituras da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL). Equipamentos 
novos de iluminação e sonorização que não estavam ainda instalados, depositados na parte de 
baixo do teatro foram salvos, pois o local foi pouco afetado pelas chamas. Pelo fato da reforma 
do palco, os instrumentos da OSUEL que normalmente são guardados no mesmo, também não 
se encontravam neste espaço, amenizando as perdas.
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Na mesma segunda-feira, o Conselho de Administração (CA) da UEL, aprovou a 
formação de uma Comissão Especial com a função de acompanhar o processo de reconstrução 
do bem tombado, e com o objetivo de organizar as ações desempenhadas pelos órgãos públicos 
das diversas esferas e da sociedade civil que visam à reconstrução do mesmo. Dois dias após 
o incêndio, parte do prédio foi liberada pelo Corpo de Bombeiros, para a retirada de materiais 
e documentos que não foram destruídos, por meio de uma grande mobilização por parte da 
sociedade civil e grupos organizados das áreas artísticas em forma de mutirão. 

Quatro dias após o incêndio, a Reitora da UEL, Prof.ª Dra. Nádina Moreno, visitou 
a ministra de Estado da Cultura, Ana de Holanda, para debater a possibilidade da parceria 
com a União na reconstrução do teatro. Segundo a reitora, no encontro foi consolidada a 
participação do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) nos processos 
de reconstrução e na realização de laudos. A Coordenadora do Patrimônio do Estado, Rosina 
Coeli Alice Parchen compareceu no dia 27 de fevereiro, para uma visita técnica, acompanhada 
do Superintendente do IPHAN no Paraná, José La Pastina Filho, de conselheiros do Patrimônio 
Histórico e Artístico Cultural do Paraná e outros técnicos destas instituições. Após a visita, 
foi reiterada a necessidade em se manter todas as características originais do teatro, pois se 
trata de um bem tombado. Assim, todo processo de reconstrução e recuperação deverá ser 
acompanhado pela Coordenadoria e IPHAN, anunciando também que o incêndio não deverá 
interferir no processo de tombamento nacional.

A Universidade Estadual de Londrina durante todo mês seguinte ao incêndio, 
articulou reuniões para possíveis parcerias no processo de reconstrução. Tanto com entidades 
de vários segmentos da sociedade civil, quanto com coordenadorias e associações de órgãos 
públicos. 

A investigação da perícia durou 30 dias e segundo laudo da Criminalística, divulgado 
dia 14 de março de 2012, o incêndio começou a partir de um curto circuito na fiação elétrica entre 
o telhado e a parte superior do forro (acima dos trilhos que sustentam instrumentos cênicos e de 
iluminação). Faíscas do curto atingiram a madeira do forro provocando fagulhas que caíram nas 
poltronas da plateia no lado direito. Como o teatro passava por reforma do palco, as poltronas 
estavam cobertas por uma lona de plástico, a fim de protegê-las da sujeira e resíduos. Dessa 
forma, a lona propagou rapidamente as chamas, alastrando-as pelo palco e toda área da plateia, 
inclusive o mezanino. As rampas laterais que dão acesso à plateia não foram queimadas, assim 
como a parte inferior do teatro, pelo fato das portas terem funcionado como barreiras – rampas 
e portas características do projeto arquitetônico de Artigas e Cascaldi. 

 Concomitantemente a esses eventos, o governador do Paraná, Beto Richa, visitou 
o Cine Teatro Ouro Verde, no dia 23 de março, reafirmando o compromisso do Estado na 
reconstrução e na captação de recursos. A Sociedade Rural de Londrina durante a Exposição 
Agropecuária ocorrida entre os dias 5 e 15 de abril, assumiram a campanha com vendas de 
bandanas, com renda revertida para conta em banco, aberta pela UEL, com autorização do 
Ministério Público, para arrecadação de fundos da reconstrução.
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Apesar da destruição, restaram alguns materiais que podem ser reaproveitados e 
outros que não foram queimados, como luminárias, pastilhas e lambris.  A partir do dia 18 de 
abril iniciou-se trabalho de retirada dos escombros e desses materiais, limpeza e catalogação, 
seguindo padrão criterioso para posterior restauração. Tal procedimento foi realizado por 
servidores, alunos e professores especializados do Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU) 
da Universidade.

A retirada total dos escombros foi finalizada em outubro de 2012, por uma empresa 
licitada. No primeiro semestre de 2013 o projeto de reconstrução feito pela UEL tramitou entre 
a Secretaria de Cultura e a Sinduscon – PR  (Sindicato da Industria e Construção Civil do 
Paraná), sendo devolvido ao órgão do Patrimônio Estadual em 14 de junho daquele ano.

Depois de um longo processo político e burocrático de liberação de verbas, 
orçamentos aprovados e licitações, as obras iniciaram apenas em 21 de janeiro de 2014. 
Atualmente, primeiro semestre de 2015, as obras estão quase finalizadas e a promessa é de 
reinauguração até dezembro do corrente ano.

Imagem 01 – As chamas.

Fonte:  http://www.jornaldelondrina.com.br/blogs/comoperdaodapalavra/?id=1223008

Imagem 02 – A fumaça do incêndio vista de vários pontos da cidade  

Fomte: http://londrina.odiario.com/londrina/noticia/542156/incendio-destroi-cine-teatro-ouro-verde-veja-as-fo-
tos/
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2 O DIÁLOGO TEÓRICO

Meu trabalho baseou-se no conceito antropológico de cultura, que fundamenta as 
noções de Patrimônio Cultural e de Memória Coletiva. Outro apoio teórico do trabalho é a 
noção do Lugar de Memória de Pierre Nora (1996), ao qual se alude o Cine Teatro Ouro Verde. 

Segundo Durham (1984) a cultura tem caráter coletivo e de produção dinâmica de 
bens materiais e simbólicos para que os homens possam atuar e organizar a vida. É trabalho vivo, 
de ação significante. Constitui-se o processo pelo qual o indivíduo orienta e atribui significados a 
ação, sendo assim, é ao mesmo tempo produto e condição da vida humana. É também produção 
simbólica. Por essa via, toda análise de fenômenos culturais é necessariamente análise das 
dinâmicas culturais, processo permanente de reorganização das representações nas práticas 
sociais (DURHAM, 1977).

À luz de Magnani (1985), para trabalhar com a noção de Patrimônio Cultural, deve-
se ampliar o conceito de cultura, e aproximá-lo dessa perspectiva de Durham, reiterando sua 
dimensão simbólica, conforme também acentua Clifford Geertz (1978). 

O conceito de cultura que eu defendo é essencialmente semiótico. Acreditando, como 
Max Weber, que o homem é um animal amarrado à teias de significado que ele mesmo 
teceu, assumo a cultura como sendo estas teias e sua análise, portanto, não como uma 
ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, a procura 
de significado. (GEERTZ, 1978, p.15). 

Dessa forma, a cultura é movimento, é reestruturação (DURHAM, 1977, 1984), 
mas também uma reunião de narrativas das ações simbólicas a serem interpretadas. (GEERTZ, 
1978).

Ainda, de acordo com Magnani (1985, p.4), “[...] se cultura é um conjunto de 
códigos, o patrimônio é a série de falas que só adquirem inteligibilidade por referência àqueles 
códigos [...].” Portanto, trabalhar como conceito de Patrimônio Cultural significa compreender 
suas determinações e admitir que não se constitui em dimensão tão ampla quanto cultura. Melhor 
dizendo, o Patrimônio Cultural deve, inexoravelmente, estar diretamente ligado à dinâmica e 
significado de certo grupo ou sociedade como bem simbólico.

A partir dessa reflexão, é possível compreender o patrimônio enquanto cristalização 
da cultura e expressão da ação coletiva dos homens, para além do seu valor histórico e/ou 
estético, ou seja, Patrimônio Cultural, “[...] reconhecendo que o elemento básico na percepção 
do significado de um bem cultural reside no uso que dele é feito pela sociedade” (DURHAM, 
1984, p.30). Essa perspectiva ultrapassa a ideia de patrimônio de “pedra e cal”, tradicionalmente 
utilizada pela arquitetura e pelo foco histórico. Pois, como reitera Magnani (1985), espaços, 
técnicas, objetos, rituais, costumes, receitas são os suportes tangíveis da expressão dos padrões 
culturais.

Enquanto por essa via, ou seja, pelos seus usos, me aprofundei nas análises do Cine 
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Teatro Ouro Verde como Patrimônio Cultural, a questão da memória foi tratada como Memória 
Coletiva. Conforme Halbwachs (1980), a memória é trabalho de reconstrução, e só pode ser 
referenciada ao movimento de criação social e coletivo das lembranças e significações de grupos 
e instituições, construída e reconstruída com base no presente, nos materiais disponíveis e nas 
representações atuais, pois não seria possível reviver o passado exatamente como foi. Nesse 
sentido, o autor não investiga a memória isolada, mas os quadros sociais da mesma, pois as 
relações não se limitam ao mundo da pessoa, seu espírito e corpo, e sim à realidade interpessoal 
que o indivíduo mantém com os grupos de referências e instituições. Portanto, para Halbwachs 
(1980), a (re)criação coletiva e social possui uma relação de inerência, visto que a memória do 
indivíduo está ligada à memória do grupo e esta à memória coletiva de cada sociedade. 

Assim como esse autor considera a memória como trabalho vivo, Pierre Nora 
(1993) também a conceitua pela sua dinâmica e vivacidade ligada ao coletivo, os dois autores 
consideram que há tantas memórias quanto grupos sociais existentes. Para este último, a 
memória é um fenômeno atual e “se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no 
objeto. A história só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às relações das coisas. 
A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo” (NORA, 1993, p.9). Dessa forma, 
há certa materialidade na memória, que se cristaliza nos lugares de memória, e estes, segundo o 
autor, são constituídos pelo fato de que não há memória espontânea, a memória é trabalho vivo, 
construção que depende do presente e dos materiais disponíveis.

Sem vigilância comemorativa, a história depressa os varreria. São bastiões sobre os 
quais se escora. Mas se o que eles defendem não estivesse ameaçado, não se teria, 
tampouco, a necessidade de construí-los. Se vivêssemos verdadeiramente as lembran-
ças que eles envolvem, eles seriam inúteis. E se, em compensação, a história não se 
apoderasse deles para deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los eles não 
se tornariam lugares de memória. É este vai-e-vem que os constitui: momentos de 
história arrancados do movimento da história, mas que lhe são devolvidos. Não mais 
inteiramente a vida, nem mais inteiramente a morte, como as conchas na praia quando 
o mar se retira da memória viva. (NORA, 1993, p.13)

 

É com base nessa noção de lugar de memória que analisei o Cine Teatro Ouro Verde 
e a relevância de sua reconstrução enquanto importante Patrimônio Cultural, para além da noção 
de monumento tombado de “pedra e cal”.  Para alçar o conjunto de significações e a Memória 
Coletiva, que se expressam por meio de uma relação afetiva da população londrinense com o 
local, recorri a fontes documentais e históricas, entrevistas semiestruturadas com funcionários 
e trabalhadores do Teatro, pessoas ligadas às áreas artísticas da cidade, bem como informações 
da mídia local e materiais iconográficos.
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3 DA RIQUEZA DO CAFÉ ÀS CINZAS DA FÊNIX

Durante a pesquisa e análises foi possível observar que o Cine Teatro Ouro Verde, 
no início denominado oficialmente apenas Cine Ouro Verde em alusão à riqueza do café, emerge 
como símbolo da produção cultural e artística londrinense, conferindo visibilidade nacional à 
Londrina. Anualmente é palco dos mais importantes festivais da cidade, o Festival Internacional 
de Teatro (FILO), o Festival de Dança e o Festival de Música, abriga também inúmeros eventos 
artísticos e sociais de Londrina e região. Construído no início da década de 1950, por iniciativa 
de empresários locais, é comumente lembrado pelo seu luxo. A cidade na época ganha um 
presente de natal, como ilustra sua propaganda de inauguração, marcada para a noite de 24 de 
dezembro de 1952.

Imagem 03 – Propaganda de inauguração do Cine Teatro Ouro Verde

Fonte: http://www.acil.com.br/jornal-detalhe/83/5/176.
 
Suas arrojadas linhas modernistas projetadas pelos arquitetos Vilanova Artigas e 

Carlos Cascaldi, fora palco de espetáculos, de filmes nacionais e de grandes produções de 
estúdios cinematográficos estrangeiros das décadas de 1950 e 1960. Até o início dos anos de 
1970 a população londrinense, ainda embalada pela riqueza do café, fazia do Ouro Verde lugar 
de sociabilidades, encontros e diversão, estendendo-se para outros espaços da Avenida Paraná, 
atual Calçadão. Segundo uma das pessoas entrevistadas para pesquisa, a professora do curso de 
arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Dra. Maria Luiza Marques 
Dias, coordenadora do Patrimônio Cultural do Paraná na época do tombamento do Cine Teatro 
Ouro Verde e atualmente coordenadora do Plano Diretor da UFPR, o Cine Teatro “é um belo 
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exemplar da arquitetura modernista em especial da vertente brutalista4. O arquiteto Vilanova 
Artigas, paranaense de nascimento foi um dos mais importantes nomes dessa escola e mais que 
um arquiteto projetista de obras, foi um intelectual, pensador, professor, que deixou um legado 
importante para a arquitetura brasileira. Cada uma de suas obras reflete esse cuidado com 
um novo tempo e novas formas de enxergar os espaços e sempre com uma preocupação com o 
ambiente urbano onde essas obras se inseriam. No caso do Ouro Verde, esse conjunto, cinema 
acoplado a um edifício de caráter comercial, reforça a relação intrínseca e indissociável das 
atividades, abrindo os edifícios para a rua e ao mesmo tempo convidando a entrar quem está 
na rua para vivenciar um espaço interno muito rico: rampas, colunas redondas, pés- direito 
duplos, tudo isso constitui o repertório do modernismo que nesse conjunto está ricamente 
representado.”5

Com a crise da cafeicultura, a emergência da televisão e decadência dos “cinemas 
de rua”, em 1978 os governos Federal e Estadual compraram o Ouro Verde e o doaram para a 
Universidade Estadual de Londrina, o Reitor na época da negociação era Dr. Oscar Alves, que 
exerceu sua gestão de 1974 a 1978, em depoimento para documentário sobre o Cine Teatro 
Ouro Verde, relatou os meandros desse processo: “Eu já estava no final do meu mandato de 
Reitor, no começo do primeiro semestre do ano de 1978, meu mandato terminaria dia 10 de 
junho de 1978, quando o Professor Kleto de Assis, que estava trabalhando no Ministério da 
Educação e tinha sido funcionário da Universidade trabalhando na minha equipe, ele que é 
um professor de artes, me comunicou que o Cine Teatro Ouro Verde, estava sendo vendido 
naquele dia para o Banco Itaú. Como eu conhecia alguns dos proprietários do Cine Ouro Verde 
e sabia que o advogado deles era o Doutor José Osken de Novaes, que foi professor de direito 
civil na Universidade e era naquele momento meu assessor jurídico, fui conversar com ele. 
Ele me confirmou que estava redigindo o contrato. Então eu pedi a ele que esperasse algum 
tempo, para que eu pudesse viabilizar os recursos financeiros para adquirir, ele me falou da 
importância, o valor, tinha sido vendido por dez milhões da moeda da época, para pagamento 
a vista, eram esses condições da transação comercial. Eu entrei em contato com o Ministro da 
Educação, era o Ministro Ney Braga, e como eu sabia que ele era um apaixonado pelo teatro, 
eu disse a ele que o Cinema ia ser demolido, uma obra de valor arquitetônico importante, e de 
valor histórico também, porque foi o arquiteto Vilanova Artigas que o projetou, assim como 
outras obras importantes, inclusive a antiga rodoviária que hoje é o Museu de Artes e ele se 
prontificou a arrumar os recursos financeiros inicialmente. Na semana seguinte ele já repassou 
pra Universidade cerca de cinco milhões e depois ele foi Governador logo a seguir. Dez meses 
depois ou nove, oito meses depois ele assumiu o Governo e completou o  pagamento dos outros 

4 “Brutalismo é um nome habitualmente utilizado para indicar a tendência arquitetônica que se manifesta a partir 
de meados do século 20, e cujo lugar-comum é o uso de superfícies de concreto aparente.” Disponível em < http://
www.arquiteturabrutalista.com.br/> Último acesso em: 22/08/2012.
5  As falas dos entrevistados e depoentes serão aqui reproduzidas  com fonte no modo itálico, entre aspas e  no 
corpo dos parágrafos,  enquanto as citações de textos estarão destacadas do parágrafo com fonte no modo normal.
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cinco milhões pelo Governo do Estado. Portanto o Ney Braga foi quem realmente viabilizou os 
dez milhões, daquela época, para cumprirmos o pagamento. E o Doutor José Osken Osken de 
Novaes foi uma pessoa importante, no sentido de convencer os proprietários de vender para a 
Universidade e desfazer o negócio que já havia sido feito com o Banco Itaú, e outra pessoa que 
teve a importância muito grande foi o Kleto de Assis que eu já citei, porque ele trabalhava no 
Ministério da Educação e ele convenceu o Ministro Ney Braga a determinar ao Departamento 
de Teatro do Ministério da Educação a fazer um projeto, e financiar o projeto de transformar o 
cinema em teatro, então passou a ser um Cine Teatro.”

Com ausência de teatro na cidade, o cinema passou por pequenas reformas 
adequando seu espaço também para concertos, eventos, shows, festivais de música e peças 
teatrais. Foi tombado pelo CEPHA em oito de novembro de 19996 e em 2002 passou por grande 
reforma integrando-se ao projeto governamental “Velho Cinema Novo” que transformou antigos 
cinemas abandonados de várias cidades do Estado em cineteatros, revitalizando-os para fruição 
dos habitantes locais. Em relação a esse projeto governamental, a entrevistada Prof. Dra. Maria 
Lucia Marques Dias, que também participou da coordenação do projeto, reitera a importância 
do mesmo para os espaços comtemplados: “considero o projeto uma ação de valorização de 
patrimônio material e imaterial: porque o que se restaurou não foram apenas os edifícios, mas 
a memória de uma atividade cultural carregada de símbolos e afetividade. Ou seja, Patrimônio 
Material e Imaterial.”

 Porém, paulatinamente o Cine Teatro Ouro Verde deixa de ser cinema e transforma-
se em grande sala de espetáculos teatrais e danças, concertos musicais, festivais, solenidades, 
congressos e outros eventos culturais e científicos. Segundo o atual gerente do Cine Teatro, 
João Manoel Martins, em entrevista para a pesquisa, esclarece a razão atual para a função 
de cinema ter sido descartada com o tempo: “É até uma questão de conflitos de agenda, as 
empresas distribuidoras de filmes, elas exigem uma continuidade na programação, então ele 
funcionando como cinema, teatro ou casa de espetáculos para música, coral, dança, qualquer 
área de atividade cultural, havia sempre aquela interrupção. Quando você tinha festival de 
teatro, o cinema tinha que parar as atividades, se tinha festival de música, o cinema tinha que 
parar as atividades, tinha lá numa semana apresentação do coral, o cinema aquele dia, tinha 
que parar as atividades. Isso gerava descontinuidade das apresentações, o que por contrato 
com as distribuidoras, não é viável, elas querem apresentação todos os dias, até por que essa 
descontinuidade prejudica a bilheteria do filme”.

As atividades culturais e espetáculos artísticos permaneceram, os festivais 
anualmente lotaram o Cine Teatro Ouro Verde, portanto seu uso e fruição enquanto Patrimônio 
Cultural foi mantido até o dia da tragédia pirofágica, colocando em risco todo seu arsenal 
enquanto lugar de memória. 

6  Inscrição Tombo 126-II   Processo Número 02/98.  Disponível em <http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=129> Último acesso em 27/08/2012.
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O tombamento constitui ato e instrumento de preservação de um bem geralmente 
reconhecido pelas políticas oficiais pelo seu valor excepcional arquitetônico, artístico e histórico. 
De alguma forma, ao se tombar o Cine Teatro Ouro Verde e inscrevê-lo no livro Tombo Histórico, 
O CEPHA (Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico) institui a sua preservação, 
cristalizando o trabalho de “enquadramento da memória” (POLLAK, 1989). Definitivamente 
o Poder Público reconheceu e oficializou por meio do tombamento a importância da obra de 
Artigas e Cascaldi como Patrimônio Cultural do Estado. 

Michael Pollak considera que a memória coletiva cumpre duas funções: manter a 
coesão e defender as fronteiras territoriais, desenvolvendo o sentido de pertencimento. Dessa 
forma, a referência ao passado mantém a coesão dos grupos e instituições. A memória “é um 
elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva” (POLLAK, 
1992, p.5). O sentimento de identidade individual, na análise do autor, é a imagem que, ao 
longo da vida, uma pessoa cria de si própria, para si, e como deseja ser percebida pelos outros, 
para os outros. Já o sentimento de identidade coletiva, não aparece de forma tão espontânea, 
requer investimentos.

Por identidades coletivas, estou aludindo a todos os investimentos que um grupo deve 
fazer ao longo do tempo, todo o trabalho necessário para dar a cada membro do grupo 
– quer se trate de família ou nação – o sentimento de unidade, de continuidade e de 
coerência. (POLLAK, 1992, p.7)

E é justamente a esses investimentos citados pelo autor, que o trabalho de 
enquadramentos da memória está ligado. Este trabalho caracteriza uma memória constituída, 
e “[...] é mais claramente acentuado em países cuja unificação nacional se deu tardiamente, e 
onde a ciência histórica tinha uma tarefa de unificação e manutenção da unidade.” (POLLAK, 
1992, p.7). 

Pela importância enquanto bem tombado e significado para a população londrinense, 
o Cine Teatro Ouro Verde emerge como importante Patrimônio Cultural e,

[...] sendo na verdade produzido coletivamente, quer dizer, é necessário criar condi-
ções para que as pessoas, das mais diferentes classes, tenham condições de se apro-
priar daquele patrimônio que é mais carregado simbolicamente, que é mais rico e que, 
normalmente, é monopolizado pelas classes dominantes. (DURHAM, 1984, p.31)

 

A fala do Sr. Antônio Carlos De Souza, técnico de montagem e evento do Cine Teatro, 
em entrevista para a pesquisa, pode reiterar este aspecto do Patrimônio Cultural ressaltado por 
Durham. “ Tem tanto teatro aí que a turma diz que é um preço super caro. E o Ouro Verde não, 
sempre foi um preço que atendeu todo mundo, todos queriam locar o Teatro, chegava final de 
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ano a agenda estava ocupada, esgotada, não tinha vaga nenhuma, pegavam uma brechinha, 
queriam usar a parte da manhã, outros a parte da tarde, e ele tem uma utilidade muito grande 
e já está começando a fazer efeito. Escola, formatura, dança, ballet, então, eu sei que está 
chegando o meio do ano, eu espero que isso o mais rápido seja resolvido, porque já estão 
reclamando.”

Para Walter Benjamim o instante de perigo, de risco, faz ressurgir significados e 
reavivar a memória:

Articular historicamente algo passado não significa reconhecê-lo ‘como ele efetiva-
mente foi’. Significa captar uma lembrança como ela fulgura num instante de peri-
go. Para o materialista histórico, trata-se de fixar uma imagem do passado como ela 
inesperadamente se articula para o sujeito histórico num instante de perigo. O perigo 
ameaça tanto os componentes de tradição quanto os seus receptores. (BENJAMIM, 
1991, p. 156)

Para homenagear e incentivar a reconstrução do Cine Teatro Ouro Verde, que 
sempre fora a casa do Festival de Música de Londrina, o maestro japonês Daisuke Soga, que 
diversas vezes participou e se apresentou no mesmo, compôs a Sinfonia de Phoenix e executou-a 
juntamente à Orquestra Sinfônica da UEL (OSUEL) em audição durante o festival do presente 
ano, para público aberto em dois espaços da cidade. Assim como este ato de sensibilidade em 
prol à reconstrução do Cine Teatro, outras ações estão sendo realizadas, como a Prova Pedestre 
Ouro Verde, realizada no último cinco de agosto, uma corrida pelo campus da UEL, com renda 
das inscrições revertida à causa. 

Essa sensibilização por parte da sociedade como um todo, revela ainda mais o 
caráter do Cine Teatro enquanto lugar de memória, pois seguindo novamente Nora (1993), 
esses lugares devem interagir sentimentalmente com a comunidade à qual pertence.

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontâ-
nea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar cele-
brações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são 
naturais (NORA, 1993, p.13).

Os fragmentos de depoimentos de dois outros personagens entrevistados para esta 
pesquisa (diretor do FILO e a responsável pela bilheteria do Ouro Verde) que vivenciaram o 
espaço durante a trajetória de suas vidas revelam sentidos, traduzidos por uma Memória Afetiva: 
“Lá eu vivi grandes momentos da minha vida dentro da área cultural [...] pela primeira vez 
eu pisei num palco como ator [...] comecei a dirigir o Festival Internacional de Londrina [...] 
aquilo faz parte não só da minha história, mas de muita gente que como público viu muita 
coisas lá, e com certeza vai voltar a ver.” (Luiz Bertipaglia); “Como bilheteira eu conheci 
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várias pessoas, o público do Ouro Verde era bem diferenciado [...] crianças, jovens [...], 
pessoas mais idosas [...] pessoas que faz 25 anos que frequenta o Ouro Verde [...]. O pessoal 
mais antigo também que frequenta o Ouro Verde, eles têm esse sonho (de reconstrução), então 
seria assim, uma coisa muito boa para a sociedade. Esse público é um público bem fiel [...] 
tudo é importante para o Teatro Ouro Verde, a bilheteria, os funcionários, os seguranças, os 
diretores, o público, os festivais de teatro, de música, de dança [...]”. (Madalena).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo procurei evidenciar como o incêndio do Cine Teatro Ouro 
Verde, bem tombado e Patrimônio Cultural de Londrina e Paraná, aviva uma memória afetiva, 
provocando significativo impacto tanto na população londrinense quanto nas instituições 
preservacionistas paranaenses.

Outro aspecto significante revelado durante esta pesquisa é o fato da emergência 
de uma memória coletiva carregada de afetividade encobrir conflitos e dissensos, como 
demonstrados nas contradições acerca da continuidade do Projeto Governamental Velho Cinema 
Novo que, apesar de grande investimento financeiro público para a reforma do Cine Teatro, 
não garantiu a volta da função de cinema ao Ouro Verde. Tal situação e análise evidenciaram 
também, conforme aponta Le Goff (2003), o quanto a memória pode evidenciar a luta e a 
disputa pelo poder. 

Foi importante ressaltar como tais contradições se ocultam, no momento do 
sentimento de perigo, de perda, dando lugar ao empenho coletivo de reconstruir o Cine Teatro e 
tê-lo novamente como espaço de atividades socioculturais e de sociabilidades da cidade.  

Após a tragédia pirofágica e durante minhas análises o Cine Teatro revela a 
materialidade de uma Memória Coletiva que se expressa por meio de lembranças de seus 
usuários acerca de suas diversas apropriações, fruição e identificação com o espaço. Enfim, 
uma memória, que após o incêndio emerge (re)significada e marcada por forte afetividade, 
estabelecendo laços de continuidade entre passado e presente. A partir de sua destruição grande 
parte da população londrinense procura em suas memórias lembranças adormecidas pelo tempo, 
acentuando a ligação afetiva que tiveram e continuam tendo com o local (atores, músicos, 
trabalhadores e meros espectadores), esperando que o Cine Teatro possa rapidamente renascer 
das cinzas, recriando o grego “Mito de Fênix”.
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IMATERIALIDADE: UMA MARCA NA PATRIMONIALIZAÇÃO DAS 
AFRICANIDADES NO BRASIL

Lorena de Andrade Trindade1

RESUMO
Este artigo tem por objetivo discorrer sobre a imaterialidade do patrimônio histórico, que foi constantemente 
colocada em xeque na percepção e resistência de conselheiros do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
em relação ao tombamento de terreiros e espaços semelhantes. Os argumentos para discordarem aludem-se na 
ausência de edificações no local, por não haver monumentalidade e/ou valor artístico. A partir na análise de dois 
contextos diferenciados, discorre-se neste artigo, fundamentalmente na desconstrução de estigmas sobre patrimônio 
cultural. De acordo com a análise,  à época houve a necessidade de adotar novas dinâmicas de transformações em 
relação ao patrimônio no Brasil. Além disso, da necessidade de convergência no reconhecimento, por parte do 
Estado, da tradição afro-brasileira, na patrimonialização da memória e da cultura africana no país. Concluindo-se 
que o grande ganho, quando também se exalta a imaterialidade, é a de uma preservação mais sincera, onde seja 
preservada a memória, primordialmente, e em seguida os objetos. 

Palavras-chave: Patrimônio Imaterial. Africanidades. Preservação. 

ABSTRACT
This article aims to discuss on the immateriality of heritage that was constantly kept in check in the perception and 
counselors resistance of the National Historical and Artistic Heritage (IPHAN) in relation to tipping yards. The 
arguments to disagree allude to the absence of buildings on site, because there monumentality and/or artistic value. 
From the analysis of two different contexts, we discuss in this article, mainly in the deconstruction of stigmas about 
cultural heritage. According to the analysis, there is a need to adopt new dynamic transformations in relation to 
equity in Brazil. In addition, the need for convergence in the recognition by the State, african-Brazilian tradition, 
the patrimony of memory and African culture in the country. Concluding that the great gain, when also exalts 
immateriality, is a most sincere preservation, where memory is preserved, primarily, and then the objects.

Abstract: Intangible Heritage. Africanity. Preservation. 

1 INTRODUÇÃO

Desfazer o senso comum foi, para mim, o grande ganho ao estudar Antropologia 
e Patrimônio Cultural. Antes da oportunidade, a imagem instantânea em minha mente ao 
falar sobre patrimônio e tombamento era a das cidades históricas e suas igrejas grandiosas, 
os palacetes sedes de governo, os monumentos construídos baseados na arquitetura europeia, 
incluindo as casinhas em estilo enxaimel2 da cidade onde morava, Joinville (SC). Imaterialidade 
em patrimônio histórico era algo distante de minha compreensão, que dirá então a variedade e 

1  Jornalista (IELUSC), Mestranda em Antropologia Social (UFSC). 
2 O Enxaimel, ou Fachwerk (originário de “Fach” assim denominavam o espaço preenchido com material 
entrelaçado de uma parede feita de caibros), é uma técnica de construção que consiste em paredes montadas 
com hastes de madeira encaixadas entre si em posições horizontais, verticais ou inclinadas, cujos espaços são 
preenchidos geralmente por pedras ou tijolos. Os tirantes de madeira dão estilo e beleza às construções do gênero, 
produzindo um caráter estético privilegiado. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Enxaimel (acesso em 1ᵒ de maio 
de 2015). 
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diversidade de itens que cabem nos Livros de Tombo. Entre as descobertas, os patrimônios da 
africanidade no Brasil tornaram-se o de meu maior interesse. 

Os textos de Gilberto Velho, “Patrimônio, negociação e conflito”, sobre o processo 
de tombamento do terreiro de candomblé Casa Branca, em Salvador (BA); e de Eucanaã Ferraz, 
“O tombamento de um marco da africanidade carioca: a Pedra do Sal”, na capital fluminense, 
foram fundamentais na desconstrução de “meus” estigmas sobre patrimônio cultural. De 
acordo com seus autores, os dois casos foram relevantes para a adoção de novas dinâmicas 
e de transformações em relação ao patrimônio no Brasil. E a convergência entre eles está 
no reconhecimento, por parte do Estado, da tradição afro-brasileira, na patrimonialização da 
memória e da cultura africana no país. 

2 PROCESSOS DE PATRIMONIALIZAÇÃO DAS AFRICANIDADES NO BRASIL

O primeiro desses processos ocorreu em 1984. Segundo Velho, que participou como 
relator do tombamento do terreiro de candomblé Casa Branca, houve dificuldade para se chegar 
a um consenso em relação à definição do espaço enquanto patrimônio. Sobretudo, porque no 
local não havia construções e se tratava de um pedaço de terra. Sendo assim, alguns membros 
do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional consideravam desproposital e 
equivocado tombar um “pedaço de terra”. 

Cabe lembrar que, até aquele período, o estatuto do tombamento vinha sendo aplica-
do, basicamente, a edificações religiosas, militares e civis da tradição luso-brasileira. 
As primeiras principais medidas de legitimação e proteção ao patrimônio foram toma-
das, sobretudo, em relação a prédios coloniais e, em menor proporção, aos do período 
do Império e da Primeira República (VELHO, 2006, p. 237).  

Diante disso, é possível compreender porque patrimonializar um terreiro de 
candomblé tornou-se uma questão polêmica. Até aquele momento, a maioria dos bens tombados 
pertenciam às tradições das camadas mais ricas da população, das instituições “mais importantes” 
(igreja; governo; famílias de industriais, políticos e fazendeiros), das camadas brancas. Embora 
os conselheiros não quisessem concordar com a relevância da patrimonialização, de acordo 
com Velho, o terreiro de Casa Branca apresentava uma tradição de mais de 150 anos, à época, 
e desempenhava um importante papel na simbologia e no imaginário dos grupos ligados ao 
universo do candomblé e aos cultos afro-brasileiros em geral. 

Do ponto de vista dessas pessoas o que importava era a sacralidade do terreno, o seu 
“axé”. Em termos de cultura material, encontrava-se um barco, importante nos rituais, 
um modesto casario, além da presença de arvoredo e pedras associados ao culto dos 
orixás. Não era nada que pudesse se assemelhar à Igreja de São Francisco em Ouro 
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Preto, aos profetas de Aleijadinho em Congonhas, em Minas Gerais, ao Mosteiro de 
São Bento, ao Paço Imperial da Quinta da Boa Vista ou à Fortaleza de Santa Cruz, 
no Rio de Janeiro. Tratava-se, sem dúvida, de uma situação inédita e desafiante. (VE-
LHO, 2006. p. 237-238). 

Como dito anteriormente, Velho foi escolhido para ser relator do processo. E, 
conta que foi designado para tal função por ser antropólogo, na época, chefe do Departamento 
de Antropologia do Museu Nacional, e ter saído recentemente da presidência da Associação 
Brasileira de Antropologia (ABA). Velho narra ainda quais argumentos foram usados por ele 
para a elaboração de seu parecer, um deles foi a importância da contribuição das tradições 
afro-brasileiras para o Brasil como um todo. O antropólogo chamou a atenção para a dimensão 
das crenças religiosas dessas tradições que, inclusive, extrapolavam suas fronteiras formais. 
Definiu cultura como um fenômeno abrangente que inclui todas as manifestações materiais 
e imateriais, expressas em crenças, valores e visões de mundo existentes em uma sociedade. 
Ainda sobre o parecer, Velho argumentou que:

No momento em que existe uma preocupação em reconhecer a importância das mani-
festações culturais das camadas populares, há que se reconhecer o candomblé como 
um sistema religioso fundamental à constituição da identidade de significativas parce-
las da sociedade brasileira (VELHO, 2006, p. 238). 

No caso do terreiro Casa Branca fica claro que a imaterialidade do patrimônio foi 
determinante para a decisão pelo tombamento. O que se torna preservável é a memória, o valor 
da religião para os praticantes e não-praticantes, os registros das crenças africanas no Brasil, 
a formação da identidade de determinada comunidade. No entanto, de acordo com Castells 
(2010), o patrimônio imaterial acabou designado ao lado pobre das políticas de conservação 
patrimonial. Para a autora, a imaterialidade no patrimônio foi pensada como um artifício criado 
para abrigar modalidades do patrimônio que não fazem parte do repertório convencional e que é 
geralmente identificado com as produções dos setores subalternos. “Entre las transformaciones 
de esta categoria se deben considerar los cambios producidos por el processo de globalización, 
que provocan en el campo patrimonial una discusión y una reformulación de sus conceptos 
básicos, llegando (...) a suscitar interrogantes sobre la importancia de la qual se reviste el 
patrimonio inmaterial” (CASTELLS, 2010, p. 75). 

Por meio desta reflexão, a de que o próprio conceito da imaterialidade está sendo 
constantemente colocado em xeque, é possível perceber o porquê da resistência de parte dos 
conselheiros do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em relação ao tombamento do 
terreiro. Os argumentos para discordarem eram a ausência de construções no local, por não haver 
monumentalidade ou valor artístico. Conforme Velho (2006), dentro do quadro heterogêneo 
complexo das grandes cidades contemporâneas, as atividades religiosas, acompanhadas por 
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suas crenças e rituais, são essenciais para a construção e a dinâmica das identidades. 

Os membros do Conselho da SPHAN que discordavam dessa posição tinham suas 
convicções honestas e arraigadas, produto de décadas de práticas voltadas para um 
outro tipo de política de patrimônio. Argumentou-se também que não era possível 
tombar uma religião. Quase todos os presentes na reunião de Salvador concordavam 
que era necessário proteger o terreiro, mas alguns insistiam em não se utilizar a figura 
do tombamento (...) Houve intenso debate com prós e contras. Como já disse, alguns 
dos argumentos contrários tinham suas razões e explicações a partir do que vinha 
sendo feito até então. No entanto, não posso evitar mencionar que em alguns casos 
poderia haver um certo desprezo pelo que considerávamos importantes manifestações 
culturais da nação brasileira (VELHO, 2006, p. 239).

Velho analisa a difícil tarefa de tombar o terreiro Casa Branca com base no drama 
social de Victor Turner (1974). Segundo o antropólogo, havia um grupo de atores bem definido 
com opiniões e interesses antagônicos. A temática, que recebeu ares de polêmica, se revelava 
emblemática para além do caso específico do tombamento do terreiro, culminava numa 
discussão sobre a própria identidade nacional. “O que estava em jogo era, de fato, a simbologia 
associada ao Estado e suas relações com a sociedade civil” (VELHO, 2006, p. 240). Pratz 
apud Castells (2010) afirma que o patrimônio, tratando-se de uma construção social, não pode 
ser pensado como algo dado, nem pode ser considerado um fenômeno universal. Para Pratz, a 
patrimonialização deve ser concebida como um artifício, pensado individual e coletivamente 
ao qual pode ser historicamente modificado, de acordo com novos critérios ou interesses que 
determinem novos fins em novas circunstâncias. 

Ou seja, é praticamente impossível cristalizar critérios para a patrimonialização 
de bens, independentemente de quais sejam. A mudança de contextos deveria ser responsável 
por determinar critérios, que devem estar relacionados ao tempo onde se encontra ou pelo qual 
passou, a comunidade na qual esteve inserido e até mesmo a função que recebeu ou recebe 
o bem a ser patrimonializado. Em relação à transformação de funções, um bom exemplo é a 
Pedra do Sal, na cidade do Rio de Janeiro. Contextualizando brevemente, a Pedra do Sal é um 
dos mais importantes espaços simbólicos da cultura negra carioca. É monumento histórico e 
cultural – pois está ligado ao surgimento do samba – e monumento religioso – por ter sido um 
espaço consagrado para oferendas aos orixás. 

De acordo com Eucanaã Ferraz (1997), na segunda metade do século XIX, após a 
abolição da escravatura (em 1888), se aglomerou em torno da Pedra do Sal uma população em 
grande parte constituída por negros vindos da Bahia. De acordo com o autor, esta população 
recém-chegada da Bahia teve papel importante na reorganização do Rio de Janeiro popular, 
subalterno – como adjetiva Ferraz –, em volta do cais e nas velhas casas do Centro. “Dentre 
as poucas alternativas de sobrevivência que restavam aos negros livres, estava o trabalho na 
estiva, graças à instalação das primeiras grandes docas e dos trapiches, vizinhos da Pedra do 
Sal. Também era na Saúde (bairro) que se podia encontrar moradia mais barata” (FERRAZ, 
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1997, p. 335). 
A Pedra do Sal teve suas funções transformadas ao longo dos anos, de local de 

trabalho e de adoração aos orixás a marco do samba e da africanidade. Era espaço de referência 
da comunidade negra carioca e teve extrema relevância do ponto afetivo e cultural. Segundo 
Ferraz, o território serviu de ferramenta para o fortalecimento de tradições comuns. Ali reuniam-
se muitas lideranças religiosas e conhecedores de festas representativas de certas nações. “Esse 
intenso convívio foi suficiente para que o território estendesse sua ascendência a bairros em 
torno do cais do porto e formasse a chamada ‘Pequena África’” (FERRAZ, 1997, p. 335). 
Próximo à “Pedra”, havia um terreiro de candomblé e as casas das chamadas tias baianas, locais 
que se tornaram ponto de encontro e atraiam pessoas de toda a região. A mais famosa entre as 
tias baianas, Tia Ciata, foi figura decisiva no surgimento do samba carioca e iniciou a tradição 
das quituteiras baianas no Rio. 

Samba e candomblé tornaram-se, então, objetos de incansável perseguição policial, 
mas ganharam força nas constantes reuniões em casa de Tia Ciata. As festas ali, com o 
tempo, tornaram-se célebres, passando a atrair não só negros, mas mulatos e brancos. 
Trabalhadores da estiva, funcionários públicos, artesãos e mesmo intelectuais iam 
lá ouvir e ver onde nascia o samba. Futuros mestres como João da Baiana, Donga, 
Pixinguinha e Heitor dos Prazeres aprenderam ali, meninos ainda, as tradições musi-
cais baianas, que transformariam, mais tarde, numa nova tradição: a popular carioca 
(FERRAZ, 1997, p. 336).

O processo de tombamento da Pedra do Sal data do mesmo ano em que o terreiro 
Casa Branca, de Salvador, foi tombado, 1984. Ítalo Campofiorito, então diretor do Instituto 
Estadual de Patrimônio Cultural (Inepac), foi quem propôs o tombamento. No ofício dessa 
proposta escreveu que se tratava de “‘um processo de conteúdo extremamente inovador, 
em matéria de patrimônio histórico e artístico’” (FERRAZ, 1997, p. 336). Ainda utilizou o 
argumento da preservação, do reconhecimento oficial, do valor simbólico de uma pedra, de 
um simples pedaço de chão, mas que representava o testemunho cultural mais que secular da 
africanidade brasileira. 

Assim como no caso de Salvador, o tombamento da Pedra do Sal significava uma 
discussão inovadora em relação às políticas de patrimônio. Foi o despertar de uma nova hierarquia 
e mais um ponto a favor do trabalho de reavaliação de antigos valores, engessados nas políticas 
de preservação. Desta maneira, emprestar a um pedaço de terra o valor de monumento digno de 
preservação por parte do Estado, encerrava uma mudança. Conforme Ferraz (1997), ao incluir 
em sua lista de bens a serem protegidos um “monumento negro”, a instituição reavaliava o 
papel dos negros enquanto produtores de bens culturais e, simultaneamente, procedia à crítica 
de seus pressupostos teóricos. 
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Tombamentos como o da Pedra do Sal apontam para o fato de que a preservação 
de bens históricos, artísticos, culturais e paisagísticos obedece a conformações ideo-
lógicas que guiam a análise de seus objetos; ou ainda, que o valor de um bem não 
está nele mesmo, atemporal, intacto, anterior e independente de qualquer julgamento 
(FERRAZ, 1997, p. 336). 

Para o autor, todo ato voltado para a preservação traz consigo, implicitamente, a 
ideia da necessidade de se salvar um patrimônio em perigo de desaparecimento. No caso do 
tombamento da Pedra do Sal, a aceitação da forma e do significado atuais do local, trouxe à 
tona, uma espécie de ironia trágica, um certo patrimônio – a africanidade carioca – em risco, 
a certeza de que ele existiu em outro momento e de maneira intensa e repleto de sentidos, e a 
vontade de preservar um de seus marcos físicos como prova disso. O tombamento da “Pedra”, 
no entanto, não significou o desejo de continuidade no tempo de uma identidade negra, nem de 
seus modos de expressão originários. 

“Ao aceitar a situação urbana dada, o tombamento deixou-se entrar no jogo da 
própria memória e da identidade, onde convivem o encontrar e o perder a origem” (FERRAZ, 
1997, p. 338). Neste sentido a busca por critérios que não sejam cristalizados, na avaliação dos 
bens a serem patrimonializados, faz total sentido. O patrimônio não é um objeto de pureza, 
inatingível por mudanças do tempo e de usos. Ele é readaptado, mas é preservado com o intuito 
de significar e não de passar por ressignificações. O autor acredita que a saúde de um arranjo 
cultural estará na sua capacidade de vencer o isolamento e dissolver-se em outros estados de 
cultura. 

O papel da Pedra do Sal é a legitimidade que ela dá a manifestações culturais que 
nasceram e se desenvolveram em torno dela, como o samba e o candomblé. Ela torna-se o 
símbolo de testemunho dessas manifestações e dá a elas a dimensão de um marco urbano. 
O tombamento permite que ela possa dialogar com traços culturais de outras origens, com a 
arquitetura de matrizes europeias, por exemplo. 

A natureza transformada em bem cultural afirma seu papel na forma da cidade (...) A 
Pedra do Sal deve ser preservada para que se diga isso: que ela está preservada; para 
que se explicite uma vontade, um direcionamento político, a conotação do gesto. Sua 
presença na cidade é fundamental porque resistiu, e resiste, a todas as significações 
que lhe emprestamos. E o faz exatamente porque tem a capacidade de nos interrogar, 
mantendo-nos em diálogo com os infinitos traços que nelas se cruzam (FERRAZ, 
1997, p. 339). 

Em ambos os casos está em jogo, claramente, a desconstrução de critérios que ao 
longo dos anos estava relacionado à elitização do patrimônio histórico e artístico. E, a própria 
mudança no pensar patrimônio, que deixava de contemplar apenas “pedra e cal” para valorizar 
a memória e a representação cultural, a imaterialidade de bens patrimonializados. De acordo 
com Castells (2010), no artigo 216 da Constituição de 1988, fica claro que os bens culturais no 
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Brasil passam a ser de natureza material e imaterial. 
Segundo a autora, outro passo importante na consolidação das políticas patrimoniais 

foi o Decreto 3551, de 4 de agosto de 2000, que instituiu o registro de bens culturais de natureza 
imaterial pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro. Estes são registrados nos livros do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) de: Saberes, Celebrações, 
Formas de Expressão, Edificações e Lugares. Junto ao Decreto, foi criado também o Programa 
Nacional do Patrimônio Imaterial, que tem como função implementar a metodologia do Inventário 
Nacional de Referências Culturais (INRC) orientada, não exclusivamente, à documentação de 
bens culturais imateriais, cujo conceito chave é a noção de referências culturais.

La elaboración y aprobación del Decreto es una referencia importante para la histo-
ria patrimonial brasilera, en virtud de que se abren los canales legales por parte del 
Estado para el reconocimiento de la diferencia como parte constitutiva del campo 
de la nación, como una acción positiva para el reconocimiento cultural de la nación 
(CASTELLS, 2010, p. 83). 

Tratou-se de uma ação ainda mais significativa porque modernizou a discussão. 
Antes do decreto dos anos 2000, a Lei que respaldava o tombamento era de 1937, ou seja, era 
algo próximo da data de fundação do SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional), na década de 1920.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Chuva (2012) a noção de patrimônio cultural é historicamente construída. 
Apesar de haver uma falsa divisão entre patrimônio material e imaterial, existe uma forte carga 
simbólica que concede legitimidade as ações de preservação. Isso implica no reconhecimento 
de danos ético-políticos causados pela adoção de um visão “histórica”. Segundo Castells (2010) 
“contrariamente a la adopción del patrimonio material como práctica consolidada y legitimada 
historicamente o patrimônio imaterial acabou sendo designado por uma lado pobre das políticas 
de conservação patrimonial.” Contudo, A noção de patrimônio cultural tornou-se maleável e 
ampla, capaz de agregar valores, visões de mundo, e ações políticas nem sempre harmoniosas 
e coerentes entre si. 

Deve-se haver uma preocupação em atribuir valor ás manifestações culturais 
passíveis de registro, cujo valor destacado é a diversidade. A divisão entre patrimônio material 
e imaterial implica em um política desigual de recursos para os dois níveis (CHUVA,2012).  
Partindo-se da reflexão em relação ao tombamento desses dois marcos da africanidade no 
Brasil é possível inferir que, sim, houve inovação na decisão pela patrimonialização. Embora, 
a abertura do Iphan (com a instituição do Decreto 3551/2000) tenha sido tardia, é inegável 
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que ela é de extrema importância. Sobretudo, por deslocar as discussões sobre tombamento de 
bens culturais de um debate que qualifique diferentes culturas para um debate que valorize os 
diferentes aspectos dessas culturas. O grande ganho, quando se exalta a imaterialidade, é a de 
uma preservação mais sincera, onde seja preservada a memória, primordialmente, e em seguida 
os objetos. 
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PATRIMONIALIZAÇÃO DA YAJÉ: A PROBLEMÁTICA NO CONTEXTO 
COLOMBIANO

João Rodrigo Vedovato Martins1

RESUMO
Neste ensaio pretende-se apresentar e discutir a problemática da patrimonialização do Yajé, substância psicotrópica 
também conhecida como ayahuasca, na Colômbia, no contexto de comunidades indígenas e das grandes cidades. 
Para tanto, se faz necessário atentar ao fato de que o consumo por camadas médias e altas nos centros urbanas 
repousou sob a denominação de “medicina tradicional indígena”, o que gerou apropriações, busca de legitimidades, 
respaldos dentro do campo do patrimônio, que além de um campo teórico/conceitual é também eminentemente 
político, posto que é perpassado por interesses, anseios, conflitos, divergências e antagonismos. Destarte, cabe 
refletir e analisar as implicações de uma possível patrimonialização da substância2, sua ressonância (Gonçalves, 
2005), negociações e conflitos (Velho, 2006), direito a cidadania (Castells, 2007), reconhecimento dentre outros 
aspectos em jogo nesse campo de poder, ponderando diferentes contextos e múltiplos objetos (Santos, 2010).

Palavras-chave: Patrimonialização. Yajé. Legitimidade.

ABSTRACT
In this essay we intend to present and discuss the issue of patrimony of yajé, psychotropic substance also known 
as ayahuasca, Colombia, in the context of indigenous communities and big cities. Therefore, it is necessary to 
pay attention to the fact that consumption by middle and upper classes in urban centers rested under the name 
“traditional indigenous medicine,” which generated appropriations, seeking legitimacy, backrests in the heritage 
field, which in addition a theoretical / conceptual field is also highly political, since it is permeated by the interests, 
desires, conflicts, differences and antagonisms. Thus, it should reflect and analyze the implications of a possible 
patrimony of the substance, its resonance (Gonçalves, 2005), negotiations and conflicts (Velho, 2006), the right 
to citizenship (Castells, 2007), recognition among other things at stake in this field power, considering different 
contexts and multiple objects (Santos, 2010).

Keywords: Patrimonialization. Yajé. Legitimacy. 

1 TOMAS DE AYAHUASCA COMO ESTRATÉGIA POLÍTICO-CULTURAL E 
SUAS IMPLICAÇÕES

Yajé também conhecida como Ayahuasca é uma bebida psicotrópica utilizada e 
consumida por vários grupos indígenas amazônicos. Inicialmente, o consumo se circunscrevia 
a comunidades indígenas e grupos étnicos na Colômbia (ingas, kófan, siona, dentre outros), 
porém no século XXI se expandiu e se disseminou pelos centros urbanos e começou a ser 
apreciadas mais intensamente pelas classes médias e altas na Colômbia, chegando desta forma 
a populações que não conheciam a substância e que não tinha contato com a prática de seu 
consumo.

1 Graduado em Ciências Sociais, Mestrando em Antropologia Social (UFSC).  
2 Há um debate bem intenso na Colômbia sobre a patrimonialização do Yahé, contudo, por enquanto, o que há 
são políticas de organizações internacionais que tomam a Ayahuasca como objeto.
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La práctica del consumo ritual de yajé se conoce de manera popular como “tomas de 
yajé”. Se trata de encuentros privados donde se consume ritualmente el psicotrópico, 
bajo la guía de un especialista, por lo general, un taita yajecero proveniente de la re-
gión del Putumayo. (Fernandéz, 2010, p. 65).

Fernandéz ressalta que o uso ampliado por setores médios e altos trouxe a alcunha 
de “medicina tradicional indígena”, dando legitimidade e legalidade ao consumo que outrora era 
visto pejorativamente como “primitivo”, pertencente ao universo da bruxaria, das superstições 
baratas, feitiçaria, agora é visto como produto de consumo cultural, apresentando finalidades 
diversas em seu consumo

hay al menos tres dimensiones desde donde los seguidores de las tomas de yajé sig-
nifican esta práctica: lo sagrado, lo tradicional indígena y lo terapéutico. El yajé se 
considera sagrado y es concebido como un medio para acceder a dios y a lo divino 
(“el camino del yajé es el camino de dios”), además, proviene de una tradición indí-
gena milenaria. Es un “patrimonio” ancestral compartido por los taitas del Putumayo, 
máximos detentores de este saber, que es necesario recuperar (“los abuelos mayores 
son quienes guardan el saber del yajé”). Por último, a través del consumo de yajé se 
obtiene curación. (Idem, p. 70).

Diante desse quadro, os indígenas passam a oferecer essas tomas de yajé como 
estratégia política e identitária, se apropriando do termo “medicina tradicional indígena” podem 
impulsionar suas demandas e sua política cultural. Assim, a toma sendo o exercício da “medicina 
tradicional indígena” se insere no campo das relações interétnicas travadas pelas comunidades 
indígenas, no contato com o mundo dito ocidental, mundo dos brancos.

Por meio dessa disseminação das tomas nos centros urbanos da Colômbia Fernandéz 
diz que houve algumas alterações na representação que se tinha do indígena. Hoje há outros 
discursos, ideias e imagens que circulam pelos meios de comunicação e na indústria cultural, 
na qual o médico tradicional é associado a figura de xamã, deixou de ser o temido curaca 
indígena para ser o sábio curador ecológico (Idem, 2010). Esta figura de xamã está longe de ser 
homogênea, entretanto “desde diferentes ámbitos del mercado, em los medios de comunicación 
ligados a las industrias culturales, vemos cómo la figura del chamán indígena encarna hoy 
endía un ideal de bienestar alternativo para el mundo moderno” (Idem, 2010. P.  68-69). Além 
disso outra mudança que cabe salientar é a própria compreensão da toma do yajé no campo e 
na cidade. No primeiro:

Los seguidores de las tomas piensan en esta práctica como una fuente alternativa de 
salud. Según esta concepción, el consumo ritual de yajé es una práctica terapéutica 
fundada en la descontaminación regular del cuerpo, la mente y el espíritu. Se trata así 
de un ejercicio de limpieza —en una acepción amplia del término que contempla di-
mensiones diferentes— donde a través del consumo del psico- trópico se barre la en-
fermedad (“el yajé limpia”, “el yajé muestra lo que está mal”), se alivia el sufrimiento 
(“el yajé enseña”, “el yajé pone pruebas”) y se alcanza la salud —el bienestar, la feli-
cidad— (“el yajé te permite vivir más tranquilo y más consciente”) (Idem, p. 70-71).
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Já na cidade, a noção de cura é compreendida em relação com enfermidade que 
é inerente a humanidade. Enfermidade se manifesta por conta da degradação ambiental, dos 
paradigmas capitalistas de acumulação e prestígio, da guerra, da intolerância, a lógica de 
produtividade, individualismo e consumo. Neste caso a crenças e práticas indígenas são vistas 
como alternativa a esse quadro global, como alternativa que estabeleceria proximidade e bem 
estar com a natureza e com o mundo.

No que implica então pensar o uso do Yajé como patrimônio? Fernandéz discorre 
que patrimonializar é fazer de uma expressão cultural objeto de políticas de conservação por 
parte do Estado. Ressalta também as mudanças que a noção de patrimônio sofreram e sofrem, 
pois não se trata de uma área com perspectivas unívocas e homogêneas, se expandindo e 
englobando hoje o patrimônio intangível ou imaterial

el patrimonio inmaterial se relaciona con los sistemas de conocimiento y de trans-
misión que las sociedades ponen en funcionamiento a partir de expresiones específi-
cas, de tal forma que constituye una de las maneras como la gente se vincula con su 
historia. En ese sentido, lo importante son las relaciones, significados y usos que las 
personas hacen de estas expresiones más que ellas mismas (Idem, p. 75).

Como já exposto, na conjuntura Colombiana o uso urbano de yajé está intimamente 
ligado ao imaginário que se tem do indígena, assim é preciso relevar e analisar como a nação 
constrói a ideia e representação de indianidade, qual sua relação com a identidade nacional.

O código da UMIYAC (União de Medicos Indigenas Yageceros de la Amazonia 
Colombiana) estabelece normatividades e regras que dizem respeito a aprendizagem dos médicos, 
à identidade, a relação com a comunidade, a venda de serviços, a propriedade intelectual entre 
outros temas. Neste código estava incluso certificação dos taitas para garantir autenticidade 
e legitimidade, exigindo também fim do uso de álcool durante o ritual, proibição de publicar 
seu serviço, compromisso com uma comunidade não podendo migrar. Esta regulamentação e 
normatização suscitaram várias questões e debates

el hacer de la práctica de los taitas un objeto de reflexión encaminado a la regulación 
es, ante todo, un ejercicio de escencialización dirigido a depurar simbólicamente las 
prácticas de sus contextos habituales, sobre la lógica de un exotismo primario que crea 
la ficción de la otre- dad como inconmensurable (Idem, p. 76).

Se pela regulamentação só os taitas indígenas locais estão autorizados o que 
acontece com os taitas que definem seu fazer, sua prática em local urbano? Outro ponto, o 
consumo de Yajé na Colômbia é muito diversificado então falar de tomas de ayahuasca como 
patrimônio exige observar as relações, quais significados que as pessoas atribuem ao seu uso, 
para além do uso em si mesmo.
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Frente a essas mudanças, os mecanismos de hierarquia tradicionais do campo 
yajacero se modificaram também e

varias organizaciones indígenas, activistas y defensores del uso ritual del yajé recla-
man el reconocimiento de esta práctica —enten- dida bajo la lógica de la medicina 
tradicional— como patrimonio intangible de los grupos indígenas. Estas solicitudes 
dirigidas al Estado se relacionan en buena medida con la situación actual de pérdida 
del monopolio de las tomas urbanas de yajé. Con la aparición de nuevos taitas en la 
ciudad, muchos líderes —y entre ellos varios taitas— sienten amenazado su campo de 
acción. Aunque no se manifieste una competencia abierta como tal, las acusaciones de 
charlatanería son y han sido el mecanismo de regulación por excelencia de la práctica 
de los yajeceros (Idem, p. 77)

Fernandéz salienta também que apesar das mudanças de consumo do Yajé e suas 
adaptações urbanas essas novas modalidades ainda dependem da produção e abastecimentos 
de redes tradicionais, as quais ainda permanecem nas mãos de indígenas e mestiços, em 
comunidades rurais e longínquas dos centros urbanos.

Taitas yajeceros tem adaptado novas práticas e linguagem transnacionais oferecendo 
as tomas sob o título de “curas xamânicas”, por exemplo, e cada vez menos há a presença de 
especialistas indígenas durante as tomas. A prática ritual em contextos não tradicionais gerou 
isto e resulta, ademais, em uma simplificação e estandarização em sua oferta no mercado, 
caracterizado pelo exotismo e pela presença marcante do Estado Nacional. Todavia, em 
contraposição houve o fortalecimento de reivindicações políticas e identitárias dos indígenas, 
dando visibilidade para as suas demandas e pautas, em âmbito político e cultural.

Sobre esse essencialismo estratégico da cultura, Fernandéz ainda aponta “convertir 
la práctica del consumo ritual del yajé en objeto de una política de conservación sólo conseguirá 
momificarla, hecho que es un despropósito y, sobre todo, un ejercicio más de poder” (Idem, 
p. 83). O código da UMIYAC e suas normatizações fizeram com que muitos taitas deixassem 
a união, a proibição do consumo de álcool durante as cerimônias é apontado como um dos 
motivos, além do período de crise da própria UMIYAC.

O debate acerca da representação que o Estado Colombiano tem dos indígenas 
remete ao texto de Gilberto Velho sobre o tombamento do terreiro de candomblé Casa 
Branca em Salvador (2006). O tombamento deste patrimônio pôs em cena uma discussão da 
própria identidade nacional, da pluralidade que constituía a identidade brasileira, incluindo 
ai então tradições afro-brasileiras. No caso do yajé sinaliza-se a constituição multiétnica do 
Estado Colombiano e também as negociações e conflitos presentes na possível e desejável 
patrimonialização da substância, posto que diferentes setores e organizações tem esse interesse 
em comum porém as consequências e aspirações de cada grupo pode apresentar dissonâncias.

O terreiro Casa Branca exemplifica bem esta problemática, evidenciando o interesse 
de especialistas em patrimônio, interesse da especulação imobiliária e da construção civil, 
grupos e movimentos sociais vinculados a identidade afro-brasileira e ao candomblé, religiões 



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, a. 7 (n. 21), p. 120-127, abr./jun. 2016

124

de matriz africana. Gilberto Velho discorre de maneira a apresentar e problematizar o campo 
de poder ede tensões políticas que o patrimônio se insere, explicitando a complexidade de 
atores em cena e os conflitos e negociações intermediadas no processo de tombamento deste 
terreiro. Assim, o autor diz que se trata de um problema mundial sendo imprescindível pensar a 
sociedade de massa, o desenvolvimento do capitalismo, urbanização.

Alicia González de Castells em seu texto “Políticas de Patrimônio: entre a exclusão 
e o direito a cidadania” se indaga a respeito de uma pesquisa sobre patrimônio imaterial de uma 
população de afrodescendente “Estaria por acaso pensando a inclusão social das populações 
subalternas pela porta da cultura?” (2007, p. 63) e diz que é preciso pensar patrimônio e 
a proteção de bens culturais não tão somente como saber mas também como poder. Nesse 
sentindo, é possível retomar a estratégia da “medicina tradicional indígena” utilizada pelos 
taitas com forma de reivindicação política, identitária e política. O que diferencia é que no caso 
Colombiano os próprios nativos se apropriam dessa porta da cultura para pensar sua inclusão, 
ela foi protagonizado pelos próprios atores.

Alícia Castells argumenta que não se deve pensar que o patrimônio tem apenas 
relação com o passado, mas sobretudo que é algo dinâmico e “vivo”. Este é um dos pontos que o 
patrimônio nos traz a refletir, porque em grande medida a linguagem do patrimônio (material ou 
imaterial) requer uma essencialização e cristalização do objeto o do que vai ser patrimonializado, 
por exemplo no caso do Yajé as medidas estabelecidas pela UMIYAC estabeleciam diretrizes a 
partir de uma representação fixa, congelada da indianidade, do que é ser indígena, não ecoando 
e condizendo com a prática e realidade das transformações que os taitas estavam operando e 
passando. A autora escreve que no entanto algumas mudanças foram realizadas na concepção 
de patrimônio no Brasil e que se considera a suscetíveis mudanças dos componentes da cultura, 
sua dinamicidade. Para mais, deve-se atentar ao conceito de “autenticidade” (Fonseca, 2003) 
que pode sugerir, quando não olhado criticamente e de maneira histórica, permanência e 
imutabilidade

Esse calcanhar de Aquiles sobre o reconhecimento provisório do bem de referência 
embasado numa concepção dinâmica da cultura assim como as formas de apropria-
ção diferenciadas dos bens patrimoniais em função do imaginário e lugar social que 
ocupam os agentes do campo do patrimônio constituem pontos críticos da teoria de 
patrimônio. (CASTELLS, 2007, p. 67).

A antropóloga discute aspectos relacionados a identidade cultural, tema que interpela 
quem analisa o patrimônio. Ela fala que a identidade cultural não pode ser pensada como fato 
consumado, mas como uma construção permanente, como um posicionamento diante dos 
quadros políticos, econômicos e culturais, é caso da Comunidade de Valongo por ela analisada. 
É possível pensar um paralelo com a apropriação que os taitas indígenas na Colômbia fazem 
do termo “medicina tradicional indígena” e como eles usam essa denominação para acessar a 
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cidade, ganhando visibilidade e reivindicado direitos políticas e culturais por meio da sua ação 
voltada para camadas médias e altas urbanas.

Nessa apropriação do termo “medicina tradicional indígena” nota-se que os indígenas 
requerem esse termo justamente para assegurar direitos, defendendo a patrimonialização da 
substância yajé, desta forma o conceito de ressonância de Gonçalves nos ajuda a refletir

um patrimônio não depende apenas da vontade e decisão políticas de uma agência de 
Estado. Nem depende exclusivamente de uma atividade consciente e deliberada de 
indivíduos ou grupos. Os objetos que compõem um patrimônio precisam encontrar 
“ressonância” junto a seu público (2005, p. 19)

Os bens culturais (materiais ou imateriais) necessitam encontrar reconhecimento 
e respaldo junto a setores sociais que serão atingidos por uma possível patrimonialização. 
Esse conceito nos ajudar a pensar o caso do terreiro Casa Branca também, toda a mobilização 
organizada pelos movimentos sociais na sua demanda do tombamento, assim Gonçalves coloca 
em foco o conceito

(...) precisamente a ambigüidade presente na categoria patrimônio, aspecto definidor 
de sua própria natureza, uma vez que liminarmente situada entre o passado e o pre-
sente, entre o cosmos e a sociedade, entre a cultura e os indivíduos, entre a história e 
a memória. Nesse sentido, algumas modalidades de patrimônio podem servir como 
formas de comunicação criativa entre essas dimensões, comunicação realizada exis-
tencialmente no corpo e na alma dos seus proprietários (2005, p. 20).

2 AYAHUASCA(S): CONTEXTUALIDADE E MULTIPLICIDADE DO OBJETO

Júlia Otero dos Santos vai argumentar (2010) que não se trata de um único objeto 
quando se fala em Ayahuasca, deve-se salientar a sua contextualidade e distintas acepções. 
Após a Convenção da Unesco sobre a Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural 
(1972) e Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular (1989) surgem 
as expressões patrimônio imaterial e cultural e em 2008 aprova-se no Brasil o decreto que 
instituiu o registro de bens culturais de natureza imaterial.

A partir da instituição de patrimônio imaterial ou intangíve, a autora vai narrar o 
caso do pedido da Prefeitura de Rio Branco de reconhecimento da Ayahuasca como patrimônio 
imaterial brasileira no seu uso em rituais religiosos, justificando que as doutrinas de Santo 
Daime e União Vegetal são indissociáveis da sociedade brasileira3, desta maneira seria plausível 
caracterizá-la como patrimônio imaterial do país. O caso interessa a Santos justamente porque 

3 A saber mais sobre Daime e União Vegetal – Santos (2010).
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cabe analisar as implicações e os possíveis pressupostos quanto à natureza do objeto e a 
constituição da ideia de sociedade brasileira, sendo que é por meio da substancialização da 
cultura que o patrimônio dá forma/corpo ao que é alvo das políticas da patrimonialização.

Além disso, Santos sugere que

O estabelecimento de uma continuidade entre a origem ameríndia e os usos religiosos 
por não-índios parece pressupor que estamos diante de um objeto único, uma bebida 
com atributos e propriedades fixos independente de sua inserção em diferentes con-
textos e redes (…) A materialidade da bebida parece capturar a todos, obscurecendo 
a percepção de que o estatuto ontológico das coisas depende de suas relações em 
contexto específico. (2010, p. 4)

 
Assim ela também se coloca crítica ao texto de Fernandéz sobre o consumo de Yajé 

na Colômbia, porquanto questiona, além da contextualidade do uso, a própria unicidade de 
significado da substância/objeto - “os significados são função dos modos pelos quais criamos 
e, por outro lado, experimentamos contextos, vindo a existir, portanto, somente na relação” 
(Wagner apud Santos, 2010, p. 4) dado que Fernandéz pouco problematiza a substância em si, 
isto é, se trata-se do mesmo objeto no seu uso em contexto de comunidades ou grandes centros 
urbanos, embora discorra sobre a pluralidade de sentidos ao uso.

Santos coloca que, por um lado, para a patrimonialização o Estado opera com uma 
lógica essencializadora que concebe a Ayahuasca sempre como mesmo objeto. Já as doutrinas 
e seus integrantes dão margem para observar

As origens diversas atribuídas à bebida, as concepções diferencias da bebida viven-
ciadas dentro de cada doutrina bem como a condução ritual de seu sacramento aponta 
para a criação de contextos específicos de seu uso, levando-nos a questionar se esta-
mos diante de um objeto único – a Ayahuasca. (2010, p. 12).

 

A autora ainda diz que o debate sobre patrimonialização da Ayahuasca foi precedido 
sobre as discussões sobre sua legalidade. Haviam equipes que avaliaram e regulamentaram seu 
uso, permitindo apenas sob o rótulo religioso, como objeto cultural circunscrito tão somente a 
esfera religiosa. Desta maneira foi necessário controlar o significado do seu uso ritual, prevenir 
quanto ao “uso recreativo” (não religioso, não tradicional), visto pelo Estado como ilícito.

Após esta consideração, Santos se pergunta e lança o problema “Se o processo de  
legalização da Ayahuasca cria um objeto cultural ‘religioso’, que objeto pode surgir a partir  
do inventário sugerido pelo Iphan?” (2010, p. 15). Ademais, o Estado em sua compreensão 
poderia abarcar a multiplicidade de sentidos reais que a substância apresenta? A reivindicação 
de patrimonialização por parte das doutrinas opera sob a égide do essencialismo estratégico, 
ou seja, a objetificação da cultura e criação de um significado único independente de seus 
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contextos de uso, mas quais poderiam ser a implicações desse essencialismo? São questões que 
permanecem em aberto mas imprescindíveis de serem ressaltadas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como conclusão, Gonçalves destaca que patrimônio é categoria fundamental para 
a vida social e mental de qualquer coletividade (2005), adquirindo dimensões materiais e 
simbólicas como se pode observar tanto no caso do terreiro de candomblé em Salvador quando 
na Colômbia no que tange a uso ritual da substância yajé. Além disso, fica evidente como a 
categoria patrimônio não é dada a priori mas um campo político, perpassado por interesses, 
desejos, projetos que se remetem a elementos de constituição do próprio Estado Nação e que as 
consequências da patrimonialização podem adquirir diversas acepções para diferentes setores 
da população, é uma categoria polissêmica.

Ao se considerar também os contextos e significados em torno do uso da Ayahuasca 
conseguimos apreender como ela adquire significados no interior dos arranjos sociais e como 
são significados pelos seus agentes, criando a pluralidade de Ayahuascas – “em cada rede e 
contexto por onde a(s) Ayahuasca(s) transita(m), criam-se sentidos, sujeitos e objetos distintos” 
(Santos, 2010, p. 15) e para autora seria preciso analisar casos concretos de patrimonialização 
para um regime jurídico que não dissolva as diferenças.

Gilberto velho defende que a posição do antropólogo em meio a esse campo sujeito 
a políticas públicas, questões que se remetem a valor, autenticidade, usos e representações, 
reconhecimento não é de neutralidade mas de compreender os pontos de vista, a complexidade 
das situações e dos conflitos (2006).
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PATRIMÔNIO IMATERIAL DE SANTA CATARINA: BRUXAS REPRESENTADAS 
NAS OBRAS DE ARTE DE FRANKLIN CASCAES1

Carine Estevam Marcílio Mota2

RESUMO
Trabalhar o patrimônio artístico e cultural foi e tem sido uma preocupação de historiadores, pesquisadores, artistas 
e profissionais que atuam na área patrimonial. Uma das formas mais usadas para divulgação do patrimônio é a 
imagem. A utilização desse recurso permite que aja uma melhor apropriação do patrimônio. O uso destas imagens 
estabelece a aproximação não verbal entre o sujeito e o patrimônio, favorecendo o processo de interpretação. A 
imagem das obras de Franklin de Cascaes insere-se na tradição da arte figurativa, a qual se desenvolve na pintura 
e escultura, visando à representação de pessoas, objetos, paisagens entre outras coisas caracterizados em suas 
formas e reconhecíveis para aqueles sujeitos que visualizam.  A temática bruxólica é fortemente trabalhada por 
Cascaes em suas obras. Trata-se de uma herança de nossos colonizadores, sendo as histórias de bruxas recorrentes 
de toda a Europa, principalmente do arquipélago dos Açores, onde vários náufragos diziam que a região era 
amaldiçoada. Sendo assim as obras de Cascaes permitem alcançar objetivos mais ousados, visualizando desta 
maneira o patrimônio imaterial por meio de imagens, fazendo com que os sujeitos conheçam os elementos que 
compõem a cultura de base açoriana através do imaginário, transformando desta forma o processo de identificação 
artístico e cultural do patrimônio imaterial. Assim o mito se funde com a arte, estabelecendo vínculos entre: arte 
e a cultura imaterial.

Palavras-chave: Patrimônio imaterial. Franklin de cascaes. Temática bruxólica. Imagem.

ABSTRACT
Working the artistic and cultural heritage was and has been a concern of historians, researchers, artists and 
professionals working in the heritage area. One of the most used ways to publicize the heritage is the image. The 
use of this feature allows a better ownership of assets. The use of these images provides for non verbal approach 
between the subject and the heritage, favoring the interpretation process. The image of the works of Cascaes 
Franklin is part of the tradition of figurative art, which develops in painting and sculpture, aiming at representation 
of people, objects, landscapes among other things featured in its forms and recognizable to those individuals who 
view. The bruxólica theme is heavily worked by Cascaes in his works. It is a heritage of our colonists, as the 
stories of witches are recurrent throughout Europe, particularly in the Azores, where several shipwrecked said the 
region was cursed. Therefore the works of Cascaes allow achieve bolder goals, visualizing this way intangible 
heritage through images causing the subject to know the elements that make up the base of Azorean culture 
through imagery, thus transforming the artistic process of identifying and cultural intangible heritage. So the myth 
merges with art, establishing links between: Art and immaterial culture.

Keywords: Intangible heritage. Franklin de Cascaes. Bruxólica Theme. Image. 

1 PATRIMÔNIO IMATERIAL DE SANTA CATARINA: BRUXAS REPRESENTADAS 
NAS OBRAS DE ARTE DE FRANKLIN CASCAES

Uma das formas mais usadas para divulgação do patrimônio é a imagem. A utilização 
desse recurso permite por meio da visualização que se promova uma melhor apropriação do 
patrimônio cultural. Em muitas instituições a divulgação das imagens está atrelada a museus, 

1 Este artigo é baseado na monografia de Especialização em História da Arte com o título: Bruxas e boitatás de Cascaes: 
concepção de jogo da memória para educação patrimonial, apresentada em 2014 na Universidade do Sul de Santa Catarina.
2 Carine Estevam Marcílio Mota- Historiadora e Acadêmica de Biblioteconomia-Universidade do Sul de Santa Catarina. 
carine.marcilio@unisul.br



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, a. 7 (n. 21), p. 128-137, abr./jun. 2016

129

associações culturais e escolas.  A comunicação entre as imagens é muitas vezes disseminada 
por meio da Educação Patrimonial ou até mesmo pela simples visualização. Sendo assim a 
cultura imaterial, representada em uma obra de arte perpassa o sentido real da obra, é o elo entre 
a obra e a imagem representada por ela.  Desta forma a Educação Patrimonial pode ser definida 
como: 

[...] um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patri-
mônio Cultural como fonte primária de conhecimento individual e coletivo. A partir 
da experiência e do contato direto com as evidências e as manifestações da cultura, 
em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho de Educação 
Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, 
apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor 
usufruto desses bens, e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, 
num processo contínuo de criação cultural (HORTA; GRUMBERG; MONTEIRO, 
1999, p. 6).

Concomitante a esta definição sobre o que Educação Patrimonial, faz-se necessário 
discutir o que é patrimônio cultural e de que maneira podemos utilizar o patrimônio cultural 
imaterial por meio de obras da arte de Franklin Cascaes. Assim o conceito de patrimônio cultural 
é amplamente discutido na atualidade como forma de identificar o que é patrimônio cultural e 
neste contexto entra questões sobre a cultural imaterial. 

Conceito contemporâneo de patrimônio: patrimônio cultural em qualquer sociedade é 
sempre um produto de uma escolha, e como toda escolha, tem um caráter arbitrário. 
Resulta da seleção de alguns elementos, enquanto outros seriam passíveis de esqueci-
mento e destruição. (CAMARGO, 2002, p. 96).

Se o patrimônio cultural é um produto da escolha como afirma o autor, cabe aos 
sujeitos que fazem parte deste contexto social e cultural identificar os elementos e selecionar 
os que possuem caráter imaterial, ainda que este elemento seja material. Os elementos ligados 
a cultura imaterial simbólica estarão atribuídos a eles, mesmo que indiretamente. O elemento 
simbólico deste contexto não poderá estar dissociado de seu significado. Deste modo, o 
valor simbólico ultrapassa o objeto em si, representa o patrimônio artístico e cultural de uma 
determinada época, por meio do qual a memória coletiva é interligada às lembranças de um 
grupo e elenca elementos significativos de determinada cultura como um todo. Segundo Bahia 
(2008, p. 57), “[...] quando nos lembramos de um episódio, resgatamos algumas das informações 
que temos retidas e construímos uma imagem acerca dele.”

Nossas lembranças permeiam a construção do conhecimento artístico e cultural. 
É através delas que se constrói uma imagem representativa de um determinado patrimônio, 
imagens estas que podem ser incorporadas ao processo de identificação. Da mesma forma, 
observa-se que a imagem de um patrimônio salienta a importância que o mesmo tem para uma 
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localidade e o valor simbólico que é atribuído a ele. Camargo (2002, p. 30) afirma: “O valor 
simbólico que atribuímos aos objetos ou artefatos é decorrente da importância que lhe atribui 
à memória coletiva.” Partindo desses pressupostos a linguagem visual torna-se um elo entre o 
passado de um bem artístico e cultural, uma representação tanto do patrimônio material como 
do imaterial.

A cultura imaterial de base açoriana, especificamente os personagens mitológicos 
como as bruxas, são reproduzidos através dos desenhos de Franklin de Cascaes, são 
representações que extrapolam o real e que possuem semelhanças formais entre si, ou seja, 
possuem semelhanças que ajudam na adoção dessas representações. O artista utiliza recursos 
como cores e formas como meio para seu fim expressivo que é criar um modo particular de 
representar as figuras mitológicas de tradição de base açoriana, dos quais conheceu através dos 
relatos orais coletados pelo o artista. Disso resultou o patrimônio cultural de suas obras em sua 
forma material. 

 

De fato, a obrigação representativa consiste em três coisas. Em primeiro lugar, é uma 
dependência do visível em relação à palavra. Nesse caso a palavra é essencialmente 
um fazer ver, cabe-lhe pôr ordem no visível desdobrando um quase visível em que se 
vêm fundir duas operações: uma operação de substituição (que põe diante dos olhos o 
que está distante no espaço e no tempo) e uma operação de manifestação (que faz ver 
o que é intrinsecamente subtraído à vista, os mecanismos íntimos que movem perso-
nagens e acontecimentos) (RANCIÈRE, 2012, p. 23).

Ao visualizar os personagens ou acontecimentos das imagens representadas o 
sujeito subtrai os elementos visuais do patrimônio, relacionando os mesmos com o objeto do 
patrimônio artístico, a obra. A imagem neste contexto torna-se um produto da cultura.

Sendo um produto, assume características fundamentais no que se refere àquilo que 
é transmitido por meio dela. Como afirmam Gadamer e Vogler (1977, p. 132), “a linguagem 
contém rotineiramente as relações entre as coisas, atributos e acontecimentos.” 

A obra de Franklin de Cascaes insere-se na tradição da arte figurativa, a qual se 
desenvolve na pintura e escultura, visando a representação de pessoas, objetos, paisagens 
entre outras coisas caracterizados em suas formas e reconhecíveis para aqueles sujeitos que 
visualizam. 

A arte não é, como vemos, algo isolado das demais atividades humanas. Ela está pre-
sente nos inúmeros artefatos que fazem parte do nosso dia a dia. Muitas coisas que 
hoje observamos nos museus, ontem faziam parte do cotidiano do homem (SANTOS, 
2003, p. 8).

A principal característica da arte é re-apresentar o mundo através da imagem. O 
que muda época após época na representação são as temáticas, as técnicas, os materiais, entre 
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outras. É por isso que a arte figurativa esteve presente em todos movimentos artísticos até o 
início do Século XX, desde quando dividiu espaço com a arte abstrata. 

A representação não está presente apenas na linguagem visual. Ao pensar em 
uma palavra que represente o real, logo se associa a palavra a uma figura. Feldman-Bianco e 
Leite (1998, p. 44) coloca que “a palavra inclui um valor figurativo a considerar”, assim como 
“desenho ou fotografia não reproduzem abstrações”. A afirmação de Feldman-Bianco e Leite 
(1998) elucida o valor figurativo dos processos de representação, como é o caso uma obra de 
arte, que por sua vez representa o patrimônio artístico e cultural. 

As temáticas figurativas de bruxas é fortemente trabalhadas por Cascaes em 
suas obras. Trata-se de uma herança de nossos colonizadores, pois as histórias de bruxas são 
recorrentes de toda a Europa, principalmente no arquipélago dos Açores, onde vários náufragos 
diziam que a região era amaldiçoada. Quando os açorianos desembarcam em Desterro, atual 
Florianópolis traz, consigo toda sua cultura, incluindo seus mitos. 

Cascaes coletava histórias nas comunidades em Florianópolis. Quando percebeu 
que havia muitas histórias de bruxas dentre as narradas, tomou-as como base para uma série de 
trabalhos que, inclusive, iria marcar sua Obra. Cascaes criou uma série e estilo único em suas 
obras para representar a personagem bruxa. 

Há duas categorias de bruxas: a espiritual e a terráquea. O que nos chama a atenção é 
o fato de ser a bruxa espiritual predestinada, o que bem demonstra a ligação do mito 
ilhéu com o dos Açores e com o da velha cultura mediterrânea. Esta predestinação 
está vinculada ao número sete o número fatídico dos sete pecados capitais, da espada 
do VII Arcano do Tarô ao preconceito bastante difundido contra o casal que não tinha 
filhos varões, o que no fundo revela uma sociedade patriarcal (ARAÚJO, 2008, p. 37).

Tais obras expõem, de forma indireta, tensões da sociedade da época. Por um lado, 
famílias que não tinham filhas mulheres eram vítimas de preconceito. Por outro lado, segundo 
o mito ilhéu, em uma família de 7 mulheres que nascem seguidas a mais nova seria bruxa. Para 
quebrar o encanto, seria necessário que a mais velha batizasse a mais nova. Cascaes representou 
em suas obras esse imaginário bruxólico da Ilha de Santa Catarina, e não apenas a figura da 
bruxa em si. 

Outro aspecto trabalhado como bruxólico para Cascaes, é o crescimento desordenado 
de Florianópolis e a destruição das matas onde coloca em algumas de suas obras árvores 
metamorfoseadas. Alguns relatos como de seu Manoel do morro da Lagoa recolhidos por meio 
de história oral por Cascaes como afirma Araújo (2008, p. 60) “[...] com os filhos derrubou a 
mata virgem, coivarou o terreno pramode plantar a farinha de mandioca [...]”.

As obras escolhidas para este trabalho elucidam sobre o tema bruxa que revelam 
pluralidade nos desenhos do artista, ao mesmo tempo, a singularidade de cada obra no modo de 
mostrar seu caráter mitológico e a metamorfose de cada bruxa representada, em detalhes que 
reafirmam a importância do legado deixado por Cascaes em seus desenhos.
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2 OBRAS SELECIONADAS 

Figura 1 – Balanço Bruxólico, 1970.

Fonte: Cascaes et al. (2010).
Nanquim sobre Papel
(0,948 x 0,642 m)

Nesta obra, Cascaes trata o patrimônio cultural de forma muito singular. Ele narra 
uma história coletada entre moradores do morro da Lagoa, em Florianópolis. O elemento 
central e personagem principal da obra é uma bruxa. Franklin faz uma crítica ao desmatamento 
do morro da lagoa. Ao mesmo tempo que tem preocupação em fazer uma análise da história 
coletada. Ele retrata isso de forma fúnebre. Seja nos espaços vazios, seja incluindo animais que 
interpretados como sinal de mal agouro, por exemplo, a coruja. As árvores que estão no terceiro 
plano, criam um espaço natural com profundidade. Estabelecendo desta forma um equilíbrio 
com os demais elementos. As raízes destas árvores parecem ter sofrido mutação, pois o artista 
coloca pés humanos invés de raízes nelas. Sendo assim, as árvores têm outros destinos, elas 
servem os humanos e são transformadas em seres animados. A árvore posta à direita da obra 
mostra uma densidade, uma energia, maior do que as demais. O “peso” dela em relação às 
demais árvores, que ficam no terceiro plano da obra, confere a impressão de profundidade da 
mata. A área desmatada da esquerda direciona nosso olhar para o balanço, estabelecendo em 
seu centro a bruxa com rosto que se parece com a roda de um carro de boi, objeto muito usado 
no início do século XX na região. Ela é uma bruxa metamorfoseada e está sentada em um cipó 
com curvas sinuosas, fazendo com que nossos olhos percebam a árvore cortada no chão pelo 
contorno da árvore em sua linha vertical. Na base da composição vemos pessoas pequenas, 
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diante do tronco cortado da natureza, gigante perto da fragilidade humana. Um elemento que 
equilibra a obra é a pedra (rocha) que se encontra à esquerda da obra. Ela também tem feições 
de bruxa, tentando assim distribuir e equilibrar o desenho com a ideia de equilibrar a natureza 
da mesma forma. No centro geométrico da obra, a bruxa está com chifres de gado posto no 
baixo abdômen, mostrando assim que algo esta errado inclusive na localização das coisas. 
O balanço em sua linha curva dá movimento ao personagem. Mesmo a árvore à direita tem 
um expressivo volume, pois o artista carregou de preto o desenho, preenchendo os espaços e 
recuando para seguinte dimensão. O artista, apesar de ter colocado como elemento central a 
bruxa, desenhou esta personagem, apenas com contornos, deixando a parte interna em branco. 
Ela está avançando para o primeiro plano, dando a impressão de movimento para frente. 

Figura 2 – Congresso Bruxólico, 1970

Fonte: Cascaes (2012).
Nanquim sobre papel cartão
(0,613 x 0,934)

Sobre a temática da obra requer pensar que todo congresso precisa de um palestrante, 
neste caso, uma bruxa. Segundo relatos coletados pelo o artista, as bruxas se reúnem em noites 
de sexta-feira 13 para planejarem maldades. Como todo congresso, a ocasião é momento para 
trocar ideias, estabelecer planos, sendo que as bruxas fazem isso coordenadas pela bruxa-chefe. 

O personagem central da obra é a bruxa da porta que se posiciona como se estivesse 
recepcionando as demais. O artista representa as bruxas vestidas para uma ocasião importante, 
isto fica evidente no traje da bruxa maior, que se encontra à esquerda da obra, formando uma 
linha diagonal com o telhado da casa coberto de serpentes. No canto direito, o artista constrói 
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ponto de sincronia com os demais elementos visuais quando coloca as bruxas interligadas 
como as bruxas siamesas, como se elas fossem castigadas por suas maldades. O “peso” da 
obra é distribuído no primeiro plano entre as bruxas, dando ideia de junção das bruxas. A bruxa 
posicionada à esquerda é maior do que as demais e possui, em suas mãos, chaves. Isso indica 
uma submissão das demais a ela. Os ornamentos criam linhas verticais e direciona o olhar 
para a personagem principal, a bruxa recepcionista. A grande “sacada” do artista foi colocar 
elementos da arquitetura açoriana na obra, indicando uma regionalidade. O local do congresso 
é representado como um templo, de base açoriana, tanto por suas características arquitetônicas 
como pelo figurino medieval da bruxa, elementos estes trazidos pelos primeiros açorianos que 
adentram o território catarinense em meados do século XVIII.  

Figura 3 – A Bruxa Grande, 1976

Fonte: Cascaes et al. (2010).
Nanquim sobre papel
(65 x 43,1 cm)

O título desta obra já sugere tratar-se da maior das bruxas, a que tem o poder de 
destruir as cidades. Ela pode ser interpretada como a ganância dos homens, a avareza e outros 
pecados capitais, adotando o ponto de vista cristão. Os acessórios da bruxa mostram uma certa 
modernidade, seja na pulseira ou no sapato de salto, ou até mesmo no cinto. Outro elemento 
interessante de analisar é a presença de amuletos da sorte, como a ferradura e o pé de coelho, 
como se a sorte estivesse com ela. Os seus cabelos mostram que é uma bruxa experiente, pois 
suas madeixas não foram cortadas. O cabelo dela esconde muitos segredos, inclusive, o seu 
meio de transporte: a vassoura. 

Nesta obra Cascaes usou uma linha diagonal da direita para esquerda acompanhando 
o cabelo da personagem principal a bruxa para direcionar o movimento do olhar. O peso da obra 
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está distribuído em toda obra, principalmente na bruxa, que é posicionada no centro e ocupa 
boa parte do espaço. O volume dos cabelos no rosto confere uma desproporção deste elemento 
com os demais. 

Figura 4 – A Bruxa nos Tempos Modernos 1976

Fonte: Cascaes et al. (2010).
Nanquim sobre papel cartão
(0,655 x 0,475m)

Relativo à temática das bruxas, o estereótipos repetido pelos moradores da ilha de 
Santa Catarina é de que são seres magros com nariz grande. Cascaes subverte essa imagem. 
Coloca a bruxa nos tempos modernos, com o quadril mais largo, dando a impressão que a 
bruxa ainda traz para os tempos modernos e simbologia da fertilidade. Alguns animais que 
são considerados peçonhentos, o artista os evidencia na obra como a cobra, aranha armadeira. 
Estes são animais que possuem peçonha, destilam veneno a bruxa moderna também destila seu 
veneno desmatando, poluindo, persuadindo as pessoas. Os braços da bruxa estão escondidos por 
várias serpentes, fazendo com que a mesma fique presa para sempre em seu feitiço e também 
amarrada por seu próprio chefe: Lúcifer. 

Quanto aos aspectos formais da obra, o artista traçou uma linha diagonal da esquerda 
para a direita, colocando todo peso no centro da obra. Na base, distribui o peso entre os elementos 
folhagens e pedras, desviando atenção do observador dos pés da bruxa, camuflando sua forma 
de serpente. Neste elemento é criado uma vibração no espaço, evidenciada nos contrastes de 
claro e escuro, nas pernas e no pescoço, até na cintura, onde as escamas do réptil criam uma 
vibração. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações relacionadas ao patrimônio artístico e cultural, têm sido fundamentais 
para consolidar e atualizar as propostas de preservação e significação do patrimônio. O uso 
de imagens dos diferentes patrimônios, bem como as manifestações culturais e artísticas que 
ampliam e auxiliam nos processos da memória, são alguns dos elementos que compõem este 
mosaico de tradições culturais. 

Foi nessa perspectiva que propusemos a concepção de que o uso de imagens de 
Franklin de Cascaes reforça, a identidade da cultura imaterial. Não obstante, estamos cientes de 
que não podemos esgotar o assunto com apenas algumas imagens, pois elas não são capazes de 
representar a complexidade que tem a obra do artista. Mas por meio delas visamos representar 
uma parte desse todo e promover uma aproximação efetiva dos sujeitos com as bruxas 
representadas pelo artista.

A delimitação temática deste trabalho foi revista inúmeras vezes, no momento de 
seleção de cada imagem incluída. O objetivo era trabalhar elementos da cultura e da arte de 
base açoriana. Portanto, foi em um segundo momento que se optou por trabalhar com um artista 
específico. A partir do questionamento sobre qual artista representou em suas obras de arte o 
patrimônio imaterial de tradição açoriana do litoral de Santa Catarina, é que se chegou em 
Franklin de Cascaes.

Após a escolha do artista, foi iniciado o processo de escolha temática, especificamente, 
de algo que despertasse o interesse dos sujeitos. Consideramos o fato de Franklin Cascaes ter sido 
um historiador autodidata e os recursos por ele utilizados para resgatar elementos da cultura de 
base açoriana, mediante a história oral. Isso influenciou a seleção das obras, enfocando aqueles 
que tratam do imaginário mitológico. Tais obras constituem um conteúdo extraordinário no 
âmbito da cultura imaterial, pois permitem estabelecer vínculos entre o patrimônio material 
(as obras) e imaterial (crenças e personagens mitológicos). As obras de Franklin Cascaes 
transcendem o tema representado. A forma de seus desenhos mostra a complexidade simbólica 
do tema, estabelece vínculos com o imaginário e com a própria tradição artística. Ainda, o artista 
representou histórias mitológicas como de bruxas estabelecendo relações com a realidade do 
seu tempo, conferindo sentido real. 

Sendo assim as obras de Cascaes permite abordar tanto o patrimônio imaterial  como 
o patrimônio material artístico, promovendo uma integração com a cultura de base açoriana. 
Assim, promove-se a aproximação entre a mitologia e a produção artística do litoral catarinense, 
unidas pelas imagens, reafirmando a inseparabilidade existente entre Arte e Cultura.
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AS CRÔNICAS DE CASCAES: POR (ENTRE)LEITURAS DA MODERNIDADE EM 
FLORIANÓPOLIS1

Natan Schmitz Kremer2

Alexandre Fernandez Vaz3

CASCAES, Franklin Joaquin. Crônicas de Cascaes – primeiro volume. Florianópolis: 
Fundação Franklin Cascaes Publicações, 2008, 80p. 

Crônicas de Cascaes – primeiro volume4, de Franklin Cascaes, foi publicado em 
2008 pela Fundação Cultural de Florianópolis, órgão que leva exatamente o nome do folclorista 
catarinense. A edição comemorava o centenário de nascimento do autor e foi sucedida por um 
segundo volume das Crônicas de Cascaes, este de 2012. Os livros reúnem textos originalmente 
publicados nas colunas Folclore Catarinense e Folclore da Ilha de Santa Catarina, ambas do 
jornal A Gazeta, de Florianópolis, entre os anos de 1956 e 1959, no caso do primeiro volume, 
e 1960 no caso do segundo. 

Escolhemos para esta resenha o primeiro volume que, como consta em sua 
apresentação, compila textos que falam de faces imateriais da cultura de base açoriana, ao 
passo que, no segundo volume, podem ser encontrados textos referentes à cultura material de 
mesma base, destinados, por exemplo, à descrição do funcionamento de engenhos de farinha 
de mandioca.

A obra pode ser dividida em duas partes principais, embora conte também com 
alguns textos avulsos sobre pesca, milagres e linguagem na Ilha de Santa Catarina. Na primeira, 
estão compiladas descrições sobre benzeduras, publicadas originalmente em 1957, presentes 
em diversas localidades de Florianópolis. Na segunda, encontramos crônicas referentes às 
festividades do Divino Espírito Santo em três localidades florianopolitanas.

Cascaes, em uma quase transcrição fonética das falas de seus interlocutores, compila 
no primeiro momento do livro 26 benzeduras. As rezas para Mau Olhado, Zipra, Queimadura e 
Dor de Dentes são algumas das que compõem esta parte do livro, acompanhadas muitas vezes 
de notas sobre a ritualística destes momentos em que são rezadas, como uma pomada feita com 
o cuspe da benzedeira e cinzas (CASCAES, 2008, p. 35), ou a utilização de folhas de arruda e 

1 Este texto foi produzido no bojo do projeto Aspectos do Processo Civilizador e da Modernização em Florianópolis: 
Século XX, parte do Programa de Pesquisas Teoria Crítica, Racionalidades e Educação IV, financiado pelo CNPq.
2 Graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista de Iniciação Científica do 
CNPq no projeto junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas Educação e Sociedade Contemporânea da UFSC.  
3 Doutor em Ciências Humanas e Sociais (Dr. phil.) pelo Gottfried Wilhelm Leibniz, Universität Hannover. 
Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Educação e Sociedade 
Contemporânea da UFSC. Pesquisador CNPq.
4 As menções em itálico ao longo do texto referem-se a nomes próprios ou expressões presentes nos textos de 
Cascaes ou de outros autores. 
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alecrim (CASCAES, 2008, p. 24).
Em alguns casos, mais que uma benzedura é destinada a cada tema, com distintas 

grafias para mesmas palavras, diferenciando-se entre localidades, como, por exemplo, “fôgo 
salvagi”, na Benzedura de Cobrelo Rio Tavares e “fogo servage” na Benzedura de Cobrelo 
Santo Antonio de Lisboa.

Algumas hipóteses são levantadas na apresentação do livro para a compreensão 
dessas distinções. A primeira, segundo comentários que teriam sido feitos por Salim Miguel, 
haveria uma discrepância entre os manuscritos entregues nos jornais e as edições finais 
impressas, por conta de erros de digitação (gralhas) cometidos pelo tipógrafo. A segunda, a não 
formação de Cascaes como linguista, dificultando o trabalho com precisão. Ambas hipóteses 
estão na introdução à obra.  

Sabemos, entretanto, que dos pouco mais de seis mil colonos açorianos que 
migraram ao Sul do Brasil entre 1748 e 1756, aproximadamente quatro mil assentaram-se na 
Ilha de Santa Catarina, anteriormente habitada por algo em torno de mil pessoas, havendo uma 
predominância linguística e cultural destes novos habitantes (FURLAN, 2012). Maria Bernadete 
Ramos Flores (2000) conta-nos que, com a chegada destes imigrantes à Ilha, o governador 
organizava a distribuição pela cidade, com aproximadamente sessenta casais destinados aos 
locais mais apropriados, formando o que hoje conhecemos como os bairros de Florianópolis. 
Cascaes (1981; 2012b) aponta para a dificuldade de locomoção entre localidades da Ilha, com 
péssimas estradas, sendo realizada, muitas vezes, por pequenas canoas. Assim, supomos que as 
distinções linguísticas levantadas por Cascaes tratam, na verdade, de uma atenção do folclorista 
às distintas expressões tomadas pela língua portuguesa ao corredor do tempo. 

Na segunda parte do livro, destinada às crônicas sobre as Festas do Divino Espírito 
Santo, podemos pensar em dois momentos distintos. O autor escreve sobre as Festas de três 
localidades de Florianópolis: Trindade, Ribeirão da Ilha e Rio Vermelho. Para cada uma delas, 
encontramos dois momentos, duas crônicas. As primeiras, de um tempo que Cascaes chama 
de antanho, que não podemos datar com precisão, mas que sugere (CASCAES, 1981) algo 
próximo às décadas de 1920 ou 1930; e um segundo momento, os dias atuais, 1959, quando as 
crônicas foram escritas5.

Parece uma melancolia na voz de Cascaes ao narrar as Crônicas dos dias atuais, 
afirmando que “a indiscutível e famosa riqueza folclórica (...) está sendo lentamente amortalhada 
pela vaidade dos que desconhecem que o folclore é um traço vivo da realidade” (CASCAES, 
2008, p. 56). E prossegue, sobre a Festa da Trindade: “apenas não notei alterações nas típicas 
pencas de laranja, amarradas com fibra de bananeira a um pedaço de pau” (CASCAES, 2008, p. 
56). E ainda nos diz, em outros escritos6, que “transformaram a festa toda na ‘festa da laranja’. 

5 Supomos que as crônicas de ambos os momentos foram escritas em 1959, embora de maneiras distintas: as 
crônicas de antanho a partir de relatos de pessoas que Cascaes encontrou nas Festas, e as atuais a partir de 
observação nos eventos. 
6 Neste interessante livro, organizado por Raimundo Caruso, são reunidas entrevistas de Cascaes sobre diversos 
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Lá, fizeram a ‘rainha da laranja’. Colocaram na Santíssima Trindade mais uma divindade: Pai, 
Filho, Espírito Santo e laranja” (CASCAES, 1981, p. 168). 

Esta melancolia pode também ser observada nas narrações sobre o Peditório. Se 
nas crônicas de antanho este momento é retratado antes dos dias de Festa, as Bandeiras do 
Divino passavam de casa em casa, pedindo recursos para a realização dos festejos, como é o 
caso da famosa Folia do Divino, banda de música que passava levando benção e momentos 
profanos para uma Ilha pacata que encontra, neste momento, divertimento, ao som de músicas 
e na comensalidade das novenas (CASCAES, 1981), nos dias atuais o Peditório aparece sem 
a presença da Folia do Divino, que passa a ser proibida pelo Clero nas Festas do Ribeirão da 
Ilha e da Trindade. No caso da Trindade, enquanto antes era organizada pela Irmandade do 
Divino Espírito Santo, agora é pelo Clero, e o autor encontra, nos dias da Festa, a presença de 
congregações marianas que, como lembra Maria Lucia Montes (2012), foram utilizadas, no 
Brasil, para a interiorização do catolicismo.

O discurso de Cascaes, entretanto, não é de todo coerente. Estudos sobre o tema 
apontam para um processo de romanização do catolicismo popular florianopolitano – quando 
uma estrutura clerical que responde diretamente a Roma é instituída em Florianópolis –, neste 
recorte temporal das primeiras décadas do século XX (ALVES, 1999; SERPA, 1997), próximo a 
uma ideia de modernidade que estigmatiza práticas do catolicismo popular realizadas nas Festas 
do Divino, como o Peditório com a Folia do Divino. Ao mesmo tempo, não observamos críticas 
diretas de Cascaes ao Clero que se instala em Florianópolis e proíbe a realização de atividades 
tradicionais, como a própria Folia do Divino, recém mencionada. O comentário de Cascaes, 
pensando na Festa do Divino do Ribeirão da Ilha, limita-se ao seguinte: “Infelizmente, na época 
atual, devido à falta de respeito que muitos deseducados reservam para aquelas ocasiões, o 
Clero achou conveniente proibir a saída do Divino para o Peditório, com folia” (CASCAES, 
2008, p. 40).

A questão central, no entanto, parece passar por outro ponto. Oswaldo Rodrigues 
Cabral compila em seu livro Nossa Senhora do Desterro (1979) esta passagem do periódico O 
Mensageiro, que circula pela cidade Nossa Senhora do Desterro ainda no século XIX: 

A folia sacudiu louca seus delirantes guizos tôda a semana que findou. Música, bailes, 
soirées, espetáculo – tudo, tudo foi folia a até a do Espírito Santo por aí andou e anda 
com a sua viola ante deluviana (sic) e com a rabeca clássica e histórica do Felisberto. 
[...] Já que acima falei em Folia do Espírito Santo, quero dizer alguma coisa a respeito. 
Ninguém como eu respeita os usos e costumes religiosos, ninguém como eu respeita 
a religião que me ensinaram, ninguém como eu a acata e reconhece a necessidade do 
culto externo. Não posso porém habituar-me a ver usos e costumes que possam tornar 
ridículo o que é santo, risível o que deve ser respeitado. O que quer dizer andar pelas 
ruas de uma cidade civilizada, uma música infernal composta de uma mal tocada 
viola, de uma enfumaçada rabeca e de um insuportável tambor? Será isso culto? Não 
seria melhor pagar uma banda de música? Não há dinheiro, me dirão. Neste caso, o 
melhor é dispensar uma coisa e outra e cobrar os anuais sem rabeca [...]. Isto que se 
chama folia é destas coisas que não tem pé nem cabeça e que só servem para nos en-

temas transversais à Ilha de Santa Catarina. 
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vergonhar na presença de pessoas estranhas que estejam na terra. Será bom, portanto, 
que se aposentem o Felisberto e todos os foliões, passados, presentes e futuros. (Jornal 
O Mensageiro, 29-03-1856, in CABRAL, 1979, p. 270-271).

Podemos observar, então, como esta ideia de romanização do catolicismo popular 
anda junto à instalação de um ideal de modernização na cidade de Florianópolis, que já começa 
em Nossa Senhora do Desterro7. E ao mesmo ritmo em que Cascaes quer preservar o folclórico, 
aponta também para os deseducados, que não preenchem a norma de modernidade vendida 
pelos jornais que por lá circulavam, e que ao não se ajustarem, estariam mantendo o estigma 
de cidade pequena à Florianópolis, em uma comparação direta com a capital federal, Rio de 
Janeiro (ALVES, 1999). 

 Assim, percebemos que as crônicas de Cascaes não passam por um processo de 
historização, sendo possível pensá-las como uma escrita interessada, o que parece ser comum 
nas pesquisas brasileiras sobre religiosidades, como aponta Antonio Flávio Pierucci (1999)8, e 
sendo conhecido o forte vínculo do folclorista (Cascaes) com a Igreja Católica.

Mesmo sendo sua escrita interessada [ou não], uma interpretação de terceira mão9 
dos escritos de Cascaes parece-nos relevante. O autor nos permite (entre)ler, em sua obra, uma 
percepção de distintos momentos vividos na Ilha de Santa Catarina, mostrando processos não 
homogêneos que se instauram na urbanização da cidade de Florianópolis ao longo do fim do 
século XIX e na primeira metade do século XX, em sua modernização.
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