




ISSN -2236-4552

CAMINHOS
Revista online de divulgação científica da UNIDAVI

“Dossiê Humanidades”

 
Ano 8 (n. 25) - abr./jun. 2017



EDITORA UNIDAVI - PROPPEX

Reitor: Célio Simão Martignago 
Pró-Reitor de Ensino, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão:  Charles Roberto Hasse
Pró-Reitor de Administração: Alcir Texeira

EDITORA UNIDAVI
Editor Responsável: Sônia Regina da Silva

Caminhos: revista online de divulgação científica da UNIDAVI
Publicação Trimestral

“Dossiê Humanidades”

Coordenação: Naiara Gracia Tibola
Equipe Técnica
Diagramação: Grasiela Barnabé Schweder
Arte: Mauro Tenório Pedrosa
Catalogação: Bibliotecária Andreia Senna de Almeida da Rocha

Contatos:

Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI
Rua Dr. Guilherme Gemballa, 13
Jardim América - Rio do Sul/SC
89160-932

E-mail: editora@unidavi.edu.br
Fone: (47) 3531-6056



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ....................................................................................................................7

A IMPLANTAÇÃO E A ERRADICAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO SANTA 
CATARINA: SINAIS DA MODERNIDADE ...........................................................................9
Andréa Patrícia Probst Isotton
Éden Luciana Boing Inhof

ADOÇÃO: ENTRE A EXPECTATIVA E A REALIDADE ....................................................18
Katiana Virginia Bagatoli
Katia Gonçalves
Cintia Adam 

AS FACES DO CONSUMO NUMA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA: ANÁLISE DE 
POSSIBILIDADES...................................................................................................................36
Daniela Pereira
Erica Mayer de Freitas
Gustavo De Moraes Machado
Ingrid Guimarães
James Rodrigo Felippe
Josiell Raysel
Maria Luiza Rück 

DEPOIS DA ÚLTIMA ENCHENTE: IMPACTOS PSICOSSOCIAIS E DA PERCEPÇÃO 
DE RISCO NOS BAIRROS MAIS ATINGIDOS DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL  .........51
Michela da Rocha Iop
Bruna Nardelli
Debora Regina Nau
Fernanda Wessler Nehring
Raquel Reif
Aline Marques
Indianara Aparecida da Silva

EDUCAÇÃO DO CAMPO E A PEDAGOGIA DA EMANCIPAÇÃO ..............................68
Naiara Gracia Tibola
Marluse Castro Maciel



FUTEBOL  PARALÍMPICOS E OS ASPECTOS  PSICOLÓGICOS QUE  INFLUENCIAM 
NO RENDIMENTO DOS ATLETAS....................................................................................83
Ana Paula Leão Batista
Priscila Erat

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: UMA REFLEXÃO EM RELAÇÃO ÀS 
CONSEQUÊNCIAS QUE PODEM GERAR AO FUTURO DO ADOLESCENTE EM 
CONFLITO COM A LEI ........................................................................................................102
Larissa Gabriela Ferreira
Jeancarlo Visentainer
Jully Fortunato Buendgens

O CONCEITO DE CUIDADO E A EDUCAÇÃO EM HEIDEGGER ............................116
Luciana Fiamoncini

POSSÍVEIS APROXIMAÇÕES ENTRE TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO CRÍTICA: 
ALGUMAS REFLEXÕES .....................................................................................................124
Rubens Prawucki 



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 8 (n. 25) - abr./jun. 2017

7

APRESENTAÇÃO

Prezados leitores!!
É com grande alegria que trazemos para você leitor a nova edição da Revista 

Humanidades, com artigos de grande relevância para o meio acadêmico e comunidade. 
No primeiro artigo intitulado A implantação e erradicação da estrada de ferro Santa 

Catarina: sinais da modernidade as autoras abordam a extinção e erradicação da Estrada de 
Ferro Santa Catarina para compreensão histórica do Alto Vale do Itajaí e suas contribuições. 

Já no segundo artigo Adoção: entre expectativa e a realidade os autores tratam da adoção 
como forma de procriação, que se vincula ao laço de amor entre pai e mãe, não de sangue 
mas juridicamente protegido. E compreender o processo histórico emocional de pessoas que 
passaram pelo processo da adoção.

O terceiro artigo intitulado As faces do consumo numa perspectiva antropológica: 
análise de possibilidades os autores fazem uma reflexão antropologicamente do consumo, como 
se consolidou e transformou nossa sociedade, trazendo implicações em esferas da vida social 
das comunidades.

No artigo seguinte Depois da última enchente: impactos psicossociais e da percepção 
de risco nos bairros mais atingidos do município de Rio do Sul, os autores abordam o resultado 
de um projeto de pesquisa cuja proposta foi investigar quais os impactos psicossociais e a 
percepção de risco de moradores de áreas mais atingidas por enchentes em Rio do Sul-SC e a 
necessidade em cada área que deve ser trabalhada com a comunidade.

No quinto artigo o tema abordado é  Educação do Campo e a Pedagogia da Emancipação 
é uma análise de como a educação do campo tem se configurado como uma prática pedagógica 
importante na realidade dos assentamentos rurais de reforma agrária, principalmente em 
locais em que há forte presença dos movimentos sociais de luta pela terra desde o processo de 
ocupação até a consolidação do assentamento, da sua produção e da construção do modo de 
vida dos assentados que envolvem práticas coletivas.

No artigo seguinte Futebol Paralímpicos e os aspectos psicológicos que influenciam 
no rendimento dos atletas aborda como aspectos psicológicos podem influenciar atletas 
paraolímpicos. Os portadores de deficiência passaram por um processo de aceitação e 
transformação na sociedade, e após este período surge o esporte adaptado dando a possibilidade 
das pessoas deficientes demostrarem suas capacidades e seus valores, surgindo também o 
esporte paralímpico.

O sétimo artigo intitulado Medidas socioeducativas: uma reflexão em relação às 
consequências que podem gerar ao futuro do adolescente em conflito com a lei é resultado das 
atividades desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Humano e Cognição da 
Unidavi que é responsável pelo projeto de extensão Anjos da Leitura, no Centro de Atendimento 
Socioeducativo Provisório de Rio do Sul – CASEP. Os adolescentes em conflito com a lei 



(internos) do CASEP possuem diversas atividades paralelas à educação escolar recebida in 
loco, as quais têm demonstrado grande evolução no aprendizado dos internos. Com a pesquisa 
os autores quere verificar como analisar as medidas socioeducativas na legislação, mais 
precisamente na lei nº 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, onde grifa todos 
os direitos em que crianças e adolescentes.

O último artigo O conceito de cuidado e a educação em Heidegger a autora questiona 
acerca de como os estudos de Heidegger exercem influência na educação, bem como de que 
forma seus ensinamentos podem ser aplicados na modernidade. O objetivo é fazer uma breve 
análise das contribuições de Martin Heidegger para a educação atual. 

Desejo a todos uma ótima leitura. 

Naiara Gracia Tibola
Mestre em Educação

Organizadora
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A IMPLANTAÇÃO E A ERRADICAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO SANTA 
CATARINA: SINAIS DA MODERNIDADE1

Andréa Patrícia Probst Isotton2

Éden Luciana Boing Inhof3

RESUMO
Este artigo tem como objetivo identificar aspectos da modernidade presentes na instalação e erradicação da Estrada 
de Ferro que englobava o trecho de Itajaí a Agrolândia, entre os anos de 1906 a 1981 denominada EFSC – Estrada 
de Ferro Santa Catarina. Para tanto, foi realizada inicialmente a identificação dos períodos de construção dos 
trechos ferroviários no Vale do Itajaí para auxiliar a compreensão histórica. O trabalho foi efetivado através de 
pesquisa bibliográfica em livros voltados ao assunto, bem como artigos e entrevistas e foi possível perceber ao 
final que, se a construção trouxe desenvolvimento às localidades do Vale do Itajaí, a erradicação partiu também de 
ideais que pudessem trazer a modernidade ao país e, consequentemente, ao estado catarinense.

Palavras-chave: Modernidade. Erradicação. EFSC.

 
ABSTRACT
This article aims to identify aspects of modernity present in the installation and eradication of the Railroad that 
included the way from Itajaí to Agrolândia, between the years 1906 to 1981, called EFSC – Estrada de Ferro Santa 
Catarina. Therefore, it was initially carried out the identification of the periods of construction of the rail sections 
in the Vale do Itajaí to assist historical understanding. The work was carried out through bibliographical research 
in books focused on the subject, as well as articles and interviews and it was possible to realize in the end that if 
the construction brought development to the localities of the Vale do Itajaí, the eradication also started with ideals 
that could bring modernity to the country and, consequently, to the state of Santa Catarina.

Key-words: Modernity. Eradication. UFSC.

1 INTRODUÇÃO

 A modernidade pode proporcionar resultados, definir estratégias nas ações e decisões 
individuais ou coletivas, sociais ou econômicas dos seres humanos. Diante desta ideia, surge o 
seguinte questão problema: de que modo o conceito de modernidade esteve presente tanto na 
implantação e desativação da Estrada de Ferro Santa Catarina, entre os anos de 1906 a 1981, no 
Vale do Itajaí, Santa Catarina?

 Este trabalho tem como objetivo identificar dentro da história da EFSC, aspectos que 
possam ser caracterizados como sinais de modernidade, tanto na implantação quanto erradicação 

1 Artigo apresentado à disciplina de História Moderna I, do curso de História – PARFOR – UNIDAVI, no ano de 
2012.
2 Professora da Educação Básica e da Graduação da UNIDAVI, egressa do curso de História.
3 Professora da Educação Básica e da Graduação da UNIDAVI, egressa do curso de História. 
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desta ferrovia que compreendia os trechos entre Itajaí e Agrolândia.
 Para sua efetivação, foi realizado pesquisa bibliográfica, visita ao Arquivo Histórico na 

busca de documentos e entrevistas. 

2 A ESTRADA DE FERRO SANTA CATARINA: LESTE-OESTE

 Já à época da colonização da região de Blumenau e de seu expressivo progresso, houve 
interesse por parte do Dr. Blumenau conforme informa Henkels (1999), na construção de uma 
ferrovia que ligasse a sede da Colônia Blumenau aos diversos povoados sob sua administração. 

 Klug (1999) complementa que os alemães que chegaram ao Alto Vale do Itajaí também 
tinham interesse em construir uma ferrovia entre São Francisco do Sul e as colônias Dona 
Francisca e Blumenau, mas foi apenas no final do século XVI que o engenheiro von Ockel 
conseguiu uma autorização para o projeto da criação da ferrovia Blumenau-Aquidabã (não 
realizada por falta de recursos). Entretanto, no dia 18 de dezembro de 1900, bancos alemães 
disponibilizaram capital para a construção de um trem a vapor entre Blumenau-Aquidabã e da 
Estrada de Ferro Saguaço-Joinville-Jaraguá.

 Nos primeiros trinta anos de colonização, a única via de comunicação entre a região e o 
litoral era a via fluvial. Mais tarde, a abertura de picadas e caminhos oportunizaram a efetivação 
do transporte ferroviário materializando um novo e moderno sistema para a época. A ferrovia 
surgia para dar suporte e atender às novas exigências dos núcleos urbanos do Vale do Itajaí.

 A Companhia Colonizadora Hanseática, no ano de 1900, iniciou o loteamento de terrenos 
às margens do rio Itajaí do Norte (região onde Ibirama está localizada) procurando atender a 
melhoria dos meios de comunicação desta localidade com a sede da Colônia. Entretanto, a 
autorização para a construção da estrada de ferro que deveria partir de Blumenau saiu somente 
quatro anos mais tarde. 

 A falta de recursos dificultou as diversas tentativas e, somente em 1906, quando foi 
formada a Sociedade Anônima Estrada de Ferro Santa Catarina (situada em Berlim), é que foi 
iniciada a construção da ferrovia, atendendo aos desejos de lideranças blumenauenses que “[...] 
viam na modernidade do transporte ferroviário a solução para a locomoção rápida dos colonos 
e seus produtos, perdidos na imensidão das terras a oeste da Colônia Blumenau.” (HENKELS, 
2009, p.40). 

 Os idealizadores, conforme Wittmann (2010), eram banqueiros alemães, empreendedores 
da Colônia Hanseática, políticos locais (chefes de comunas, comerciantes). “As lideranças 
locais, bancos e empreendedores alemães, investiram e usavam suas influências para que a 
ferrovia fosse construída na região.” (WITTMANN, 2010, p.21).

 Para sua efetivação, Klug (1999) informa que a Estrada de Ferro Santa Catarina foi 
construída com capital e tecnologia germânica, mas não contou imediatamente com apoio dos 
governos federais, estaduais ou municipais.
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 De acordo com Henkels (1999), em 1907 começavam a chegar os primeiros trilhos 
e materiais necessários à construção da ferrovia. No dia 3 de maio de 1909, o primeiro trem 
oficial da EFSC correu os primeiros 30 quilômetros entre o trecho Blumenau-Warnow (hoje, 
Indaial). 

 A circulação regular do trem entre essas duas localidades marca o início de uma era de 
progresso e expectativas de desenvolvimento para o Vale do Itajaí, mudando alguns hábitos da 
população do interior de Indaial. A modernidade traz implícito o traço da agilidade e rapidez e 
foi o que aconteceu com as comunidades interioranas: o contato com o porto de Itajaí de modo 
mais rápido do que estavam acostumados; a diferença de velocidade do trem em relação às 
carroças, cavalos e carruagens; viagens com maior segurança.

 Em 1917, com a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, a ferrovia passou a 
ser administrada pelos militares. A Companhia Alemã perdia a concessão de exploração da via 
ferroviária, passando a ser administrada pelo Governo Federal do Brasil e arrendada em 1920 
ao Governo Estadual Catarinense.

 Para Henkels (2009), a modernidade foi estendida ao Alto Vale do Itajaí através das 
construções dos trechos Subida, Lontras, Rio do Sul e Barra do Trombudo entre os anos de 
1923 a 1937.

 Com a ideia de levar o trem para a região oeste, iniciou-se em 1923 a construção de 
trecho ferroviário em direção a Rio do Sul, dificultada pelas imposições naturais da Serra do 
Mar. Somente no ano de 1929 é que o trecho foi concluído, porém até Lontras (Estação Victor 
Konder).

 O passo seguinte era chegar até Rio do Sul, estrategicamente localizada na foz do Rio 
Itajaí do Sul, no rio Itajaí Açu, lugar de passagem e paragem de tropeiros, viajantes, pioneiros e 
produtores, local promissor na extração de madeira nobre e terras boas para agricultura e pouco 
acidentada. Foi o Coronel Oscar Barcelos (diretor da ferrovia) que continuou a construção 
de restante de trecho ferroviário entre Lontras e Rio do Sul. O trajeto Lontras-Matador foi 
inaugurada em 17 de dezembro de 1933 e Matador-Rio do Sul em 28 de dezembro de 1933, 
quatro anos após a inauguração do trecho Subida-Lontras e era o ponto final da linha (por mais 
quatro anos até a construção de um novo trecho).

 A ferrovia era uma tecnologia confiável e rápida e se expandia pelo mundo. O trecho 
Hansa até Hamonia foi inaugurado em 1935 e o trecho de Rio do Sul a Barra do Trombudo foi 
inaugurado em 1937. A construção da Ponte dos Arcos em Rio do Sul no ano de 1934 sobre o 
rio Itajaí do Sul, foi essencial para escoamento da madeira extraída no planalto, que chegava de 
caminhão até Trombudo Central e ia de trem até Blumenau e depois ao porto.

 Embora a construção da ferrovia à época destinava alcançar a região oeste, havia 
também a necessidade de ligar Blumenau a Itajaí, já que, segundo Henkels (1999), o transporte 
fluvial entre essas duas localidades era vagaroso e dependia de condições naturais (enchentes 
ou secas).

 Em 1932, iniciou-se a construção do trecho de 48 quilômetros entre Blumenau-Itajaí, 
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o que exigiu serviços de terraplanagem (o que tornava a obra dispendiosa e demorada, sendo 
finalizada apenas em 1954). Houve um acréscimo de 163 quilômetros, o que aumentou 
significativamente o volume de cargas, especialmente de madeira.

 O último trecho da EFSC aconteceu em 1958 quando os trilhos chegaram a Trombudo 
Central. Conforme entrevista com Mírian Probst, moradora daquela localidade, a inauguração 
foi motivo de urbanização e agilidade para a comunidade: “Quando criança, o trem ia até a Barra 
do Trombudo. O ônibus levava a gente para pegar o trem. A chegada do trem em Trombudo 
Central foi motivo de grande festividade. Me lembro dos trabalhadores abrindo a estrada onde 
viria a ser a ferrovia. Aprendi a andar de bicicleta lá.”

 Em 1964 os trilhos chegaram até São João da Agrolândia, porém foi curto o tempo de 
funcionamento (apenas três meses).

 Aproximadamente por sessenta anos a ferrovia EFSC fez parte do desenvolvimento 
do Vale do Itajaí, com seus 180 quilômetros de extensão, ligando o porto marítimo à serra 
(Itajaí a São João da Agrolândia). Apesar desta contribuição, em poucos anos, a estrada de ferro 
apresentava acelerado processo de desgaste e abandono por parte do Governo Estadual.

3 A IMPLANTAÇÃO DA EFSC TRAZENDO A MODERNIDADE PARA O VALE DO 
ITAJAÍ

 Klug (1999, p.175) informa que “A Estrada de Ferro Santa Catarina teve, sem dúvida 
alguma, vital importância para o progresso econômico do Alto Vale do Itajaí”. Com a estrada 
de ferro, a agricultura pode ser modernizada através da comercialização de seus produtos de 
maneira eficaz ampliando maiores extensões territoriais, o que era até então impraticável devido 
às dificuldades com os transportes.

 Essa modernização proporcionada pela estrada de ferro foi crucial para o aumento da 
população da região do Vale do Itajaí (especialmente as localizadas no interior). Os progressos 
gerados através da sua implantação se estenderam aos setores econômicos, industriais, 
comerciais, aos transportes de passageiros e de gado e também gerou mais empregos.

 Moura (2011) comenta que a estrada de ferro levava progresso para o Vale do Itajaí, 
inicialmente unindo as comunidades de imigrantes e seus descendentes. Comercialmente, 
transportava a mandioca, cuja industrialização ocorria no Médio Vale para depois ser exportada 
via Porto de Itajaí.

 A entrevista com Maria Probst complementa o parágrafo acima: “Tinha o trem que 
era apenas de passageiros e com primeira e segunda classes. Mas tinha o trem que carregava 
madeira, farinha, fécula, mudanças, mercadorias para as lojas, pessoas doentes.”

 O gado passou a ser transportado do Planalto (uma vez por semana) amenizando as 
perdas ocorridas nas tropeadas.

 A ferrovia proporcionou o transporte regular de passageiros entre Itajaí e Trombudo 
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Central sem baldeações. Quanto a isso, Maria Probst comenta: “O trem era bastante demorado. 
Uma viagem de Rio do Sul até Itajaí, se não tivesse caído barreira ou descarrilhado, durava 
mais de cinco horas. Mas a serra era linda. O trem parava em todas as estações. O trem parava 
na Subida para abastecer com água e a gente tomar café e esperar o trem que vinha de Ibirama.”

 No trem também ocorria, segundo Moura (2011) os serviços de correios no vagão 
administrativo e nas estações funcionavam os serviços de telégrafo e telefone. O autor menciona 
ainda os agentes ferroviários, que à época eram pessoas importantes. O pai da entrevistada 
Maria Probst era um agente ferroviário: “Meu pai, José Menezes, era um agente substituto. 
Vendia passagens, era telegrafista. Trabalhou em todas as estações da Estrada de Ferro Santa 
Catarina. Meu pai se aposentou nesta função, em que trabalhava desde os dezessete anos.”

 O fato é que o sistema ferroviário gerou o abastecimento da indústria e do comércio 
das comunidades do Médio e Alto Vale do Itajaí até o final dos anos 50, auxiliando no 
desenvolvimento das localidades interioranas.

 Segundo Dagnoni (2006), a estrada de ferro era um transporte rentável com resultados 
positivos. Foi um empreendimento que trouxe benefícios tanto para empreendedores quanto para 
a região. Entretanto, para Wittmann (2010), os benefícios foram incentivados até o momento 
em que a elite nacional e internacional exigiram que outro meio de transporte fosse adotado 
pelo estado (isso cerca de 60 anos após a inauguração do primeiro trecho da EFSC) em nome 
da modernidade. 

4 A ERRADICAÇÃO DA EFSC COMO RESULTADOS DA MODERNIDADE

 Segundo Goularti Filho (2009), já nos anos de 1930, a EFSC concorria com companhias 
de navegação e com o transporte rodoviário. A própria EFSC organizou no ano de 1936, uma 
seção rodoviária com a compra de dois caminhões e dois ônibus para servições de entrega.

 Wittmann (2010) também enfoca que na década de 30, houve uma expansão do mercado 
interno e o desenvolvimento industrial, com seu crescimento voltado para o interior, o que foi 
contemplado pelas vias rodoviárias (em todo o Brasil) e incentivo à indústria automobilística. 
O automóvel foi apresentado como a solução ideal para o transporte no Brasil.

 A Nova República (1930) foi conhecido entre os ferroviários como o “Período Getulista” 
e o objetivo deste governo era gerar o crescimento da indústria com o desenvolvimento do 
comércio interno, promovendo modificações nesse sistema de transporte. As ferrovias 
representavam o elo para o carregamento da produção industrial entre as regiões produtoras e os 
mercados regionais consumidores, e a multiplicação de rodovias e ferrovias era uma proposta 
para que a produção nacional alcançasse todo o território nacional, dentro da concepção das 
novas lideranças políticas.

 O Estado passou a investir em rodovias federais e estaduais, período iniciado com 
Getúlio Vargas e consolidado com Juscelino Kubitschek. Segundo Santiago (2001, citado por 



WITTMANN, 2010), alguns líderes catarinenses se uniram no ano de 1946 para pressionar 
o governo na melhoria de infraestrutura para escoamento de suas produções, uma vez que os 
sistemas de telefonia e energia elétrica estavam precários.

 No governo de Juscelino Kubitschek (quando o governador catarinense era Irineu 
Bornhausen), houve a abertura do Brasil para o capital internacional, possibilitando o 
investimento na construção de obras públicas de infraestrutura. A entrada de capital estrangeiro 
proporcionou a instalação no Brasil das indústrias automobilísticas e naval. Especificamente 
em relação à primeira, são inauguradas a fábricas da Mercedes-Benz e da Volkswagen, a DKW, 
a Simca e a Willys. As reservas econômicas do país se voltaram para a importação em grande 
escala de automóveis, não dando atenção às ferrovias e concentrando-se na expansão das 
rodovias.

 A ideia de modernidade, de rapidez e agilidade levou ao final da década de 50 ao 
fechamento de muitas ferrovias no Brasil, pois não geravam lucros satisfatórios. 

 Em 1957, o governo federal tenta contornar a crise ferroviária (nacional) e adquire 
companhias estrangeiras deficitárias, criando a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima 
(RFFSA) e, rescinde em 1959, o contrato com a Estrada de Ferro de Santa Catarina. Segundo 
Wittmann (2001), a RFFSA consolidou 18 ferrovias regionais, prestando serviços durante 40 
anos, compreendendo 22 mil quilômetros de linha. A RFFSA tentou reorganizar o sistema 
ferroviário que atuava na área de exportação, mas concorria em desigualdade com os caminhões.

 Segundo a autora, em Santa Catarina, o governador Celso Ramos (1961-1966), 
representante da elite industrial catarinense (foi presidente da FIESC), investiu fortemente 
em transportes. Neste período foi inaugurando o trecho ferroviário de Blumenau ao Litoral. 
Mas Santa Catarina contava apenas com a ferrovia ARPSC que atravessava o Estado (seguia 
o Rio do Peixe em Porto União, se bifurcava para Leste, passando por Canoinhas, Mafra, Rio 
Negrinho, Jaraguá do Sul, Joinville, até o Porto de São Francisco do Sul). Em verdade, não 
havia uma malha ferroviária e a EFSC era uma ferrovia isolada, desprovida de entroncamentos 
regionais, que partia do litoral no sentido serra (leste-oeste), o que pode ter contribuído para a 
sua erradicação. 

 Em 1960 foi inaugurada a rodovia Jorge Lacerda e Wittmann (2010, p.200) complementa: 
“[...] comprometendo, definitivamente, o transporte ferroviário do Vale do Itajaí por meio de 
concorrência rodoviária desigual de caminhões modernos, ágeis e pontuais, de acesso certo até 
as docas do porto de Itajaí.” Além disso, antes da inauguração da mencionada rodovia, a EFSC 
já estava sob controle do governo federal.

 No Vale do Itajaí, a EFSC continuava operando com material obsoleto (sem recursos 
e manutenção). Conforme Wittmann (2001, p.70): “Isto não aconteceu por sensibilidade da 
RFFSA, mas porque a região não tinha uma rodovia que fizesse o papel de escoamento que 
a ferrovia vinha fazendo. Foi só questão de tempo.” E, em 1960, inaugurava-se a rodovia 
Jorge Lacerda, poderosa concorrente que contribuiu com um baque econômico ainda maior na 
ferrovia.
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 Diante das dificuldades cada vez maiores, os cargueiros de trinta vagões transformaram-
se em trens mistos de, no máximo, oito vagões.

 Outro fator que agravou a situação foi a redução do pinheiro araucária nos anos de 1960, 
que entrou em extinção no Planalto.

 No contexto de progresso, os ônibus passaram a significar rapidez, conforto e 
pontualidade em relação aos trens.

 Mesmo com todos estes indicadores desfavoráveis à manutenção da EFSC, alguns 
trechos continuavam a ser inaugurados. Em 1964 é inaugurado o último trecho entre Trombudo 
Central e Agrolândia (18 quilômetros), que funcionou apenas 3 meses, pois já era evidente o 
pouco interesse pelas ferrovias e não havia limpeza ou consertos da linha. Foi desativada dois 
anos depois. Em 1968 foi erradicado o ramal de Ibirama. Em 1971, o Ministério dos Transportes 
suspendeu o tráfego ferroviário.

 Em 1971, a EFSC ainda não estava erradicada. Entretanto, o descaso dos governantes, 
a ação dos populares na retirada dos trilhos e o próprio tempo foram destruindo gradativamente 
o que restava.

 Os fios telegráficos foram retirados. As estações serviram de moradias aos sem tetos. Os 
moradores também tentaram reaver as terras perdidas sem indenização pela ferrovia.

 A EFSC ficou desativada até 1981 quando foi decidido a sua erradicação pelo Conselho 
Nacional de Transportes. A ferrovia foi leiloada e seu material entregue à Empresa Barranco/
Ferro e Aço de Curitiba (que em 1982 providenciou a retirada dos trilhos e até pontes metálicas).

 Nos anos entre 1964 a 1979, a indústria automobilística se solidificou no Brasil, fato 
que exerceu pressão para novas rodovias, adotadas definitivamente pelo estado: em 1971, foi 
inaugurada a BR 101 cortando Santa Catariana de norte a sul; as BRs 116, 282, e a 470 ligando 
o oeste ao litoral. 

 Outro fator preponderante foi a escassez da madeira, que era o combustível das 
locomotivas a vapor tanto em nível nacional como no Vale do Itajaí, o que gerou a troca das 
locomotivas a diesel causando um alto custo na importação deste produto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Diante da elaboração deste artigo, foi possível compreender as necessidades na 
implantação de uma ferrovia no Vale do Itajaí, denominada Estrada de Ferro Santa Catarina e, 
que, desde sua idealização, já trazia sinais de modernidade. Apesar da falta de recursos, a ideia 
de desenvolvimento que a ferrovia poderia gerar nos aspectos econômicos e sociais superou as 
dificuldades iniciais.

 A modernidade se apresenta na instalação da ferrovia como um meio de transporte mais 
rápido e eficiente que o fluvial, ou o uso de cavalos e carruagens. A EFSC proporcionou o 
desenvolvimento dos lugarejos, vilas e cidades através da integração e comunicação com a 
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Colônia Blumenau. O aumento populacional significativo das localidades foi um resultado da 
expansão da ferrovia.

 A ferrovia levou progresso ao Vale do Itajaí, transportando diversos produtos para o 
próprio mercado interno e também para exportação, gerando retorno econômico.

 Proporcionou o abastecimento do comércio e indústria das localidades e o transporte de 
passageiros de uma forma inovadora para a época, desenvolvendo também o turismo na região 
e a criação de restaurantes e hotéis.

 O transporte de gado também foi beneficiado com a ferrovia, sem tantas perdas como as 
que ocorriam nas tropeadas.

 Os motivadores que levaram à desativação e consequente erradicação do sistema 
ferroviário no Alto Vale estão condicionados diretamente às questões de modernização, quando 
a elite industrial e política do Brasil passou a se interessar cada vez mais pela agilidade, conforto, 
rapidez e, especialmente, lucro que a indústria automobilística e a expansão das rodovias poderia 
proporcionar.

 Diante deste panorama histórico da EFSC, fica evidente que a modernidade influenciou 
e esteve presente em todas as ações realizadas na sua trajetória, resultando em consequências 
positivas e negativas para as localidades envolvidas neste magnífico projeto.
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ADOÇÃO: ENTRE A EXPECTATIVA E A REALIDADE1
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RESUMO
A adoção é uma forma de procriação, porque permite trazer à existência um filho, que se vincula ao pai, mãe ou 
pais, não pelo sangue, mas por um ato de amor juridicamente protegido. É modalidade de estabelecimento do 
vínculo de filiação de origem civil. No momento em que se decide pela adoção, questões complexas e delicadas 
surgem dentro e fora do seio familiar. Preparar-se adequadamente para enfrentá-las é fundamental para o bem estar 
do novo relacionamento. Diante desse contexto, esta é uma pesquisa do tipo qualitativa desenvolvida no primeiro 
semestre de 2016, vinculada a Psicologia e Direito da Infância e da Juventude, do programa de Pós-Graduação 
Lato Sensu, do curso de Especialização em Psicologia Jurídica, do Centro Universitário para o Desenvolvimento 
do Alto vale do Itajaí (UNIDAVI). A base para o aporte teórico da pesquisa partiu do Portal de Periódicos CAPES/
MEC e do acervo da biblioteca da UNIDAVI entre outros. O objetivo geral da investigação foi compreender o 
processo histórico emocional de pessoas que passaram pelo processo da adoção. Definimos como sujeitos da 
pesquisa pessoas que passaram pelo processo de adoção durante o período de 2010 a 2015. Como instrumento de 
coleta de dados utilizamos a entrevista e a análise foi feita de forma hermenêutica. Os casais optaram pelo sexo 
e pela idade da criança; alguns preferiram crianças sem doenças incuráveis. As expectativas foram positivas em 
relação a adoção, ficou evidente o apoio da família extensa e o incentivo a adoção para novos casais.  

Palavras-chave: Adoção.  Aspectos psicológicos. Expectativa. Realidade.

ABSTRACT
Adoption is a form of procreation, because it allows to bring into existence a child, which is linked to the parent 
or parents, not by blood, but by an act of legally protected love. It is establishing mode of origin of civil legal 
relationship. The moment you decide to adopt, complex and delicate issues arise within and outside the family 
environment. Prepare thoroughly for addressing them is critical to the well-being of the new relationship. In this 
context, this is a qualitative study developed in the first half of 2016, linked to Psychology and Law of Children 
and Youth, the Graduate Lato Sensu program, the specialization course in Forensic Psychology, University Center 
for the High Development valley of Itajaí (UNIDAVI). The basis for theoretical research contribution came from 
the Journals Portal CAPES / MEC and the UNIDAVI library collection among others. The overall objective of 
the research was to understand the emotional historical process of people who have gone through the adoption 
process. Defined as research subjects who have gone through the adoption process during the period 2010 to 2015. 
As a data collection instrument used the interview and the analysis was made of hermeneutic way. Couples opted 
for the sex and age of the child; some preferred children without incurable diseases. Expectations were positive 
about the adoption, it became clear the support of extended family and encouraging the adoption for new couples.

Key-words: Adoption. Psychological Aspects. Expectancy. Reality.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo enfoca a questão dos aspectos psicológicos e emocionais nos períodos 
anteriores e posteriores a adoção. A escolha do tema deu-se pelo interesse de investigar esses 
aspectos junto a pessoas que participaram do processo de adoção. A espera pelo filho adotivo é 
longa e difícil em muitos casos. Ainda que os candidatos saibam que estão em uma lista oficial 
de espera e que serão chamados assim que a criança estiver disponível à adoção, a sensação 
de muitos candidatos é de que nada está acontecendo (REPPOLD et al., 2005). É de extrema 
importância fazer uma reflexão de suas emoções, medos, angústias, desejos, motivações, ter 
ciência de seus limites e suas expectativas a todos os pais que se preparam para ter um filho, seja 
ele biológico ou não. Os pais devem estar preparados para não sofrerem com a não semelhança 
física de um filho adotivos, pois filhos representam a perpetuação da espécie (WEBER, 2003). 
A pesquisa foi importante de ser realizada pois trouxe como benefícios o espaço reflexivo aos 
pesquisados, situação esta não encontrada muitas vezes no ambiente de realidade vivenciado 
pelos mesmos. Acredita-se no benefício da pesquisa não apenas ao pesquisado, mas também de 
adotantes existente no país. A pesquisa é de grande relevância pois existem poucos estudos que 
apontem os aspectos anteriores e posteriores ao processo de adoção. Poderá ainda servir para 
futuros estudos e trabalhos realizados com grupo de pessoas que estão em processo de adoção 
e ainda futuras publicações de artigos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 HISTÓRIA DA ADOÇÃO

A adoção vem do latim, adoptione que significa escolher, adotar. Conforme Oliveira 
(2001) a adoção é um instituto jurídico que procura imitar a filiação natural. Contrapondo a 
adoção à filiação legitima ou natural por sua característica artificial, visto que não corresponde 
a uma descendência natural, biológica, mais resulta da manifestação da vontade, na adoção 
do sistema do Código Civil, ou de sentença judicial, no sistema do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Segundo Chaves (1980) do ponto de vista jurídico, a adoção é um procedimento 
legal e consiste em transferir todos os direitos e deveres de pais biológicos para uma família 
substituta, conferindo para crianças/adolescentes todos os direitos e deveres de filho e somente 
quando forem esgotados todos os recursos para que a convivência com a família original seja 
mantida. A adoção é uma forma de procriação, porque permite trazer à existência um filho, 
que se vincula ao pai, mãe ou pais, não pelo sangue, mas por um ato de amor juridicamente 
protegido. É modalidade de estabelecimento do vínculo de filiação de origem civil. Segundo 
parte da doutrina, a adoção imita a filiação natural, contudo, como as demais formas de 
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estabelecimento da filiação - socioafetiva e originária de reprodução humana assistida, a adoção 
vai além, rompendo com o modelo heteroparental e biológico, estabelecidos pelos limites da 
natureza (LÔBO, 2008). 

A história da adoção tem um percurso extenso no Brasil, e se faz presente desde a 
época da colonização. De início esteve relacionada a prática de caridade, em que os que viviam 
melhor prestavam assistência aos mais carentes. Era comum encontrar no interior das casas 
das pessoas mais abastadas filhos de terceiros, que eram chamados de filhos de criação. Essa 
situação não era formalizada, servindo como uma forma de mão de obra gratuita e auxílio aos 
mais necessitados conforme pregava a igreja (MAUX; DUTRA, 2009 apud PAIVA, 2004). 
Foi por meio da possibilidade de trabalhadores baratos e da caridade cristã que a prática da 
adoção foi constituída no país. Não havia um interesse de cuidado pela criança que estava em 
necessidade ou em abandono. Este “filho” ocupava lugar diferenciado na família, 10 sempre 
inferior aos filhos biológicos. Essa herança cultural contribuiu para que até os dias de hoje, 
esta forma de filiação seja impregnada por mitos e preconceitos (MAUX; DUTRA, 2009 apud 
PAIVA, 2004).

 Segundo Weber (2001) a pratica ilegal de registrar como filho uma criança nascida de 
outra pessoa sem passar pelos trâmites legais, ou seja, o registro feito em cartório, conhecida 
como adoção à brasileira, até os anos 80 do século XX constituía cerca de 90 % das adoções 
feitas no país. A adoção era escondida, como sendo um motivo de vergonha e humilhação. 
De acordo com (MAUX; DUTRA, 2009 apud PAIVA, 2004)., a primeira vez que a adoção 
apareceu na legislação foi em 1828, com a função de solucionar o problema de casais sem 
filhos, que teve bastante influência cultural, pois associava a adoção como recurso para casais 
sem filhos, como se esta forma de filiação se prestasse apenas para solucionar o caso de um 
casal infértil. Mudanças legais foram ocorrendo ao longo dos anos e desde então, até culminar 
com o Estatuto da Criança e do Adolescente (E.C.A), Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
regulamentou a prática da adoção no Brasil, sofrendo mudanças a partir de novembro de 2009, 
com a lei 12.010/09, que coloca como prioridade a garantia, às crianças e adolescentes, dos 
seus direitos, dentre eles a convivência familiar. O código Civil de 1916 (Lei 30.71/16) foi 
um importante marco para a legislação brasileira, contribuindo de forma relevante para a 
adoção. Weber (2006) salienta que a referência a este tema parecia de forma escassa nos textos 
jurídicos. De acordo com a lei citada acima, além da adoção ser permitida apenas para os casais 
sem filhos, poderia ser revogada e o adotando não perderia o vínculo com a família biológica. 
Em 1957 (Lei 3.133/57) houve algumas modificações em relação a adoção, as pessoas que já 
possuíam filhos poderiam adotar, mais o filho adotivo não teria direito a herança. 

A partir da legislação de 1965 (Lei 4.655) além de pessoas casadas, viúvas e os desquitados 
também passaram a obter o direito de adotar, esta lei também trouxe mudanças significativas 
para o instituto da adoção, a legitimação adotiva, que tinha por caráter a possibilidade de o filho 
por adoção ter praticamente os mesmos direitos legais do filho biológico e automaticamente 
romper vínculo com a família biológica, o que apresentava irrevogabilidade do ato de adotar. De 



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 8 (n. 25), 18-35, abr./jun. 2017

21

acordo com Paiva (2004) a adoção somente seria irrevogável em casos que envolveria crianças 
abandonadas até 7 anos de idade ou aquelas em que a identidade dos pais era desconhecida. A 
lei 6.697/79, conhecida como Código de Menores, pois fim a legitimação adotiva e estabeleceu 
duas formas de adoção: a adoção simples e a adoção plena. A simples se trata da situação de 
crianças maiores de 7 anos até adolescentes menores de 18 anos que estivessem em situação 
regular. A plena refere-se ao adotando, criança até 7 anos de idade, passava a condição de filho, 
sem o ato irrevogável. Somente em 1988 que a lei passou a tratar de forma igualitária todos 
os filhos, nascidos ou não do casamento ou por adoção. Dessa forma o ECA aboliu a adoção 
simples, ampliando os benefícios da adoção plena a todos os menores de 18 anos de idade, 
garantia assim a permanência irrevogável na família adotiva, assegurando todos os direitos 
de filhos biológicos, rompendo assim os vínculos de sua família de origem (LEI 6.697/79). 
Em agosto de 2009 foi sancionada a lei 12.010/09, que trouxe novas questões a respeito da 
prática da adoção, onde tanto para a lei quanto para o ECA não havia diferenciação legal entre 
filhos de um casal, independentemente se forem adotivos ou biológicos. As leis anteriores ao 
ECA privilegiavam apenas os filhos biológicos, valorizando o laço de sangue, dando ao filho 
biológico uma superioridade.

 A lei de 12.010/09 apresenta o conceito de família extensa ou família ampliada, que 
seria composta de parentes próximos da criança e que teriam prioridade em sua adoção caso 
ela não ficasse sob os cuidados dos pais. Este é um outro fator histórico que colaborou para 
uma cultura de adoção como filiação discriminada. Todas as leis referentes a adoção e que 
foram anteriores ao ECA, existe sem uma prioridade em relação a família biológica. Entretanto 
embora o ECA e mais recentemente a lei 12.010/09 busca tratar a criança, sem supervalorizar 
o aspecto biológico este ainda é visto de forma superior, pois o Art. 19 do ECA refere-se a um 
direito da criança permanecer no interior de sua família biológica, tendo a adoção como uma 
opção realizada somente quando as possibilidades se esgotam de a criança viver no seio da 
família biológica (LEI 12.010/09).

 2.2 LEI DA ADOÇÃO NA ATUALIDADE 

A Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009, a chamada “Lei Nacional de Adoção”, que 
promoveu modificações de 54 (cinquenta e quatro) artigos da Lei nº 8.069/90 12 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), estabeleceu inúmeras outras inovações legislativas, algumas 
de cunho terminológico e outras mais significativas e profundas (LEI 12.010/09). A nova 
lei dispõe não apenas sobre a adoção, mas sim, como evidenciado já em seu art. 1º, procura 
aperfeiçoar a sistemática prevista na Lei nº 8.069/90 para garantia do direito à convivência 
familiar, em suas mais variadas formas, a todas as crianças e adolescentes, sem perder de vista 
as normas e princípios por esta consagrados. As novas regras foram naturalmente incorporadas 
ao texto da Lei nº 8.069/90 sem alterar sua essência, realçando e deixando mais claros (MAUX; 
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DUTRA, 2009). Há que se destacar como inovação a substituição da expressão “pátrio poder” 
pela expressão “poder familiar”, eis que mais técnica e condizente com a realidade do que a 
anterior, sendo esta inclusive, excluída de vez do ordenamento jurídico Na nova lei, foram 
inseridos alguns princípios que devem orientar a intervenção estatal, na questão da aplicação das 
medidas de proteção a crianças e adolescentes, bem como de suas famílias, como por exemplo: 
colocação em família substituta, assistência de auxílio a família, com acolhimento familiar e 
institucional, entre outros. A nova lei prevê também cautelas adicionais em relação a destituição 
do poder familiar, além da colocação em lares e famílias substitutas (MAUX; DUTRA, 2009). 
A lei aprovada prevê ainda que a situação de meninos e meninas que estejam em instituições 
públicas ou famílias acolhedoras seja reavaliada a cada seis meses. A Lei 12.010/09 trouxe 
em suas normas a realização de curso para os adotantes, o acompanhamento psicológico para 
mães e gestantes que queiram entregar seus filhos para a adoção, a elaboração de um cadastro 
nacional, tanto para os menores quanto para os adotantes, e a redução do tempo de permanência 
de menores em abrigos, limitado há dois anos (LEI Nº 12.010/09).

 2.3 ASPECTOS PSICOLÓGICOS E EMOCIONAIS DA ADOÇÃO 

No momento em que se decide pela adoção, questões complexas e delicadas surgem 
dentro e fora do seio familiar. Preparar-se adequadamente para enfrentá-las é fundamental para 
o bem estar do novo relacionamento. 13 A espera pelo filho adotivo é longa e difícil em muitos 
casos. Ainda que os candidatos saibam que estão em uma lista oficial de espera e que serão 
chamados assim que a criança estiver disponível à adoção, a sensação de muitos candidatos 
é de que nada está acontecendo (REPPOLD et al., 2005). O relato dos candidatos à adoção 
revela fantasias e receio de serem passados para trás ou esquecidos. Esse aspecto ressalta a 
importância de disponibilizar acompanhamento e apoio durante a espera (REPPOLD et al., 
2005). No Brasil, o índice de pretendentes à adoção que desejam adotar crianças maiores de 
dois anos é bastante reduzido. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNJ, 2016), 
dos cerca de 34.807 pretendentes cadastrados, 16,12% colocam como limite máximo de idade 
para a criança pretendida um ano de idade, 19,75% estabelece três anos como limite e apenas 
1,04% aceita crianças com até 10 anos, sendo que, acima dessas faixas etárias, o índice de 
aceitação não chega a 1% dos candidatos. Por outro lado, das 6.326 crianças disponíveis para 
adoção no país, 61,61% apresentam idade superior a 10 anos, 22,73% se encontram na faixa 
entre cinco e dez anos, 13,28% apresentam idade entre um e cinco anos e somente 2,39% estão 
com menos de um ano de idade. Observa-se, a partir desses dados, que a ampla maioria dos 
pretendentes à adoção preferem crianças até 3 anos de idade, mas as crianças disponíveis estão 
concentradas na faixa etária dos 5 aos 10 anos ou mais (CNJ, 2016). Segundo Paiva (2004), a 
adoção na maioria dos casos ocorre por abandono, separação ou interrupção de algum vínculo. 
É de grande importância verificar o histórico da criança adotiva, pois em sua grande maioria 
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sofreram maus tratos, rejeições, abandonos entre outros. De acordo com Weber (2001) os pais 
que estão à espera de um filho trazem consigo inúmeros sentimentos. Entre eles o receio de 
educar os filhos, falta de compreensão dos mesmos e ainda o fato de não conseguirem criar 
laços afetivos, ou seja, temem não aprender a amar. Esses temores acabam colaborando para 
que os casais adotem crianças recém nascidas, com o intuito de evitar frustrações e fracassos. 
É de extrema importância fazer uma reflexão de suas emoções, medos, angústias, desejos, 
motivações, ter ciência de seus limites e suas expectativas a todos os pais que se preparam para 
ter um filho, seja ele biológico ou não. Os pais devem estar preparados para não sofrerem com 
a não semelhança física de um filho adotivos, pois filhos representam a perpetuação da espécie 
(WEBER, 2003).

3 PROCEDIMENTOS  METODOLÓGICOS

 Este estudo teve como objetivo compreender o processo histórico emocional de pessoas 
que passaram pelo processo de adoção, optou-se pela pesquisa qualitativa. Tal escolha se deu 
a possibilidade que a pesquisa qualitativa apresenta em ter como foco de estudo o processo 
vivenciado pelos sujeitos pesquisados.

Para Demo (2000), a pesquisa qualitativa caracteriza-se pela rejeição a toda resposta 
fechada e dicotômica e prioriza questões abertas e a busca do aprofundamento por familiaridade, 
convivência e comunicação. Permite compreender melhor atitudes, crenças, motivos e 
comportamentos humanos, o que vem ao encontro do objetivo proposto.

 A pesquisa foi desenvolvida junto a pessoas que passaram pelo processo de adoção 
entre os anos de 2010 a 2015 em um município com 66.251 habitantes.

 A fim de compreender o processo histórico emocional de pessoas que passaram pelo 
processo de adoção, participaram da pesquisa pessoas registradas no fórum da comarca deste 
município. Destes, 10 foram entrevistados, pessoas casadas, em união estável, em relação 
heterossexual e ou homossexual ou homoafetivo, utilizou-se o critério de saturação dos dados, 
pois as respostas começaram a se replicar.

A pesquisa contou com a autorização do Juiz da Vara da Infância e Juventude para 
abstenção destes contatos. Deve –se salientar que todo material que envolve o processo de 
adoção está submetido ao segredo de justiça.

Os participantes foram convidados pessoalmente pela pesquisadora. A participação foi 
voluntária. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e  
total esclarecimento sobre o sigilo das informações.

A coleta de dados aconteceu por meio de entrevista, com duração de tempo não 
estabelecida, dando liberdade para que os conteúdos fluam e sejam trabalhados conforme 
necessidade dos participantes e da pesquisadora. O primeiro contato realizado foi junto a Vara 
da Infância e Juventude do fórum da comarca. 
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O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da UNIDAVI e após a aprovação sob o 
número 53647216.9.0000.5676 foi realizado contato telefônico prévio pela assistente social 
do Fórum convidando os participantes, após a aceitação dos mesmos a pesquisadora entrou em 
contato novamente para agendar as entrevistas. 

 A coleta de dados foi feita nas residências dos participantes assegurando o caráter 
confidencial da entrevista. A transcrição das entrevistas foi realizada pelo pesquisador, onde 
apenas este e o orientador tiveram acesso ao seu conteúdo. As entrevistas foram descritas por 
meio de transcrição integral das falas dos participantes, e foram feitas análises de dados pela 
hermenêutica. 

Segundo Leite (2008), a hermenêutica se apresenta como uma possibilidade de filosofia 
aplicada às ciências humanas e possibilita o pesquisador mergulhar no universo de análise, 
procurando interpretar as teorias e os processos que se manifestam em um determinado objeto 
de pesquisa.

Todos os participantes que foram convidados a participar da pesquisa são  maiores e 
legalmente capazes. Nenhum deles encontra-se em situação de vulnerabilidade, que conforme 
a resolução n. 466/12 significa “estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou 
motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, sobretudo no 
que se refere ao consentimento livre e esclarecido.” (BRASIL, 2012).

4 ANÁLISE DE DADOS

Com o propósito de atingir os objetivos do estudo, a seguir serão apresentados os 
resultados e a discussão dos dados obtidos na pesquisa. Há de se considerar que frente às 
entrevistas realizadas, podem-se delimitar estes resultados em cinco categorias, e suas 
subcategorias conforme descrito a seguir:

Quadro 1 – Categorias e subcategorias para analise de dados.

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS

1.IDENTIFICAÇÃO

1.1Sexo
1.2 Idade
1.3 Estado civil
1.4 Escolaridade

2. PERCEPÇÃO DA PARENTALIDADE 
E ADOÇÃO

2.1 Observavam a maternidade e a paternidade anteriormente a 
adoção?
2.2 O que levou vocês a optarem pelo processo de adoção?
2.3 De que forma vocês entendiam e vivenciavam emocionalmente 
a idéia de adoção?
2.4 Fale sobre os sentimento anteriores e posteriores vividos a cerca 
da adoção.
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3. O PROCESSO DE ADOÇÃO

3.1 Há quanto tempo vocês permaneceram no Cadastro Nacional 
de Adoção? Relate um pouco como foi este período em que vocês 
estavam no processo de adotar.
3.2 Nos desejos de vocês existia alguma restrição ao perfil do 
adotado? Qual seria e porque estava estabelecido?
3.3 Qual foi o papel da família extensa de vocês, durante o processo 
de adoção?

4. A PATERNIDADE E MATERNIDADE

4.1 Em que ano a adoção foi oficializada?
4.2 Desde o momento em que a adoção foi oficializada o que mudou 
sobre a idéia de ter filhos?
4.3 De que forma hoje vocês observam a paternidade e a 
maternidade?

5. PERCEPÃO SOBRE ADOÇÃO
5.1 Fale um pouco sobre  a experiência da adoção.
5.2 Vocês sugeririam e incentivariam a adoção para outras pessoas? 
Porque?

Fonte: acervo da autora.

Conforme apresentado no quadro acima, a seguir será descrito os objetivos e os resultados 
através de cada categoria, ressaltando que para manter-se o sigilo dos entrevistados, estes serão 
denominados apenas como: ADT1; ADT2; ADT3; ADT4; ADT5.

4.1 CATEGORIA 1: IDENTIFICAÇÃO

Participaram dessa pesquisa cinco casais que passaram pelo processo de adoção com 
idade entre 29 e 54 anos. Dentre eles, quatro são casais heterossexuais e um casal homoafetivo. 
Ao relacionar a adoção e a homoafetividade, deve-se ter em evidência que os maiores interessados 
e beneficiados são as crianças e os adolescentes, no processo de escolha e de estabelecimento 
de relações vinculares, garantindo-se a convivência familiar e comunitária, e enfatizando-se o 
interesse dos adotados e não o preconceito da sociedade (MELLO, 2010).

Dentre eles, quatro são do sexo masculino e seis do sexo feminino. O nível de escolaridade 
demonstrou que todos os participantes  tem ensino médio completo. 

4.2 CATEGORIA 2: PERCEPÇÃO DA PARENTALIDADE E ADOÇÃO

Nesta categoria pretende-se identificar a percepção da parentalidade e adoção, por meio 
das informações colhidas na entrevista. 
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4.2.1 Subcategoria: Observavam a maternidade e a paternidade anteriormente a adoção?

 Nas entrevistas realizadas foi investigada a percepção da parentalidade perante a  
adoção. Por meio dos dados obtidos observa-se que a idéia central é positiva, ou seja, os casais 
observavam a parentalidade antes a adoção.

ADT3: [...] a gente imaginava só que viesse é uma coisa assim que pra gente era só 
esperar que viesse e com saúde era o mais importante. Ficamos muitos anos esperando então 
chegou no fim a gente já tinha mais ou menos uma noção porque a gente ia nas reuniões, a 
gente via as outras pessoas que adotaram que aqui no nosso lugar tem bastante gente que 
adotou, não é só um casal ou dois e a gente esperava ser feliz como estamos sendo e graças a 
deus foi como nós queríamos que fosse, foi tudo muito bem.

A Parentalidade é entendida como uma reorganização mental que os pais vivenciam e que 
tem início com a realização do desejo de ter um filho. O sujeito pai/ mãe estava anteriormente na 
posição de filho(a), tendo uma imagem de si mesmo unicamente como filho de seu pai. Assim, a 
parentalidade engloba os vínculos de parentesco e os processos psíquicos que se desenvolvem 
a partir do desejo de ter um filho (LEGENDRE, 2004). 

4.2.2 Subcategoria: O que levou vocês a optarem pelo processo de adoção?

A opção pelo processo de adoção deu-se pelo fato de 4 casais serem inférteis e  01 casal 
ser homoafetivo, este optou pela adoção por escolha e não por infertilidade. Todos os casais 
apontam necessitarem em construir uma família. 

ADT2: Família, eu acho por que assim, eu vejo que é importante tornar-se família, 
agora a gente é uma família.

Vale ressaltar que (ADT2) possui ainda a concepção de família tradicional “nuclear”.
Os tipos de família variam muito. A forma mais conhecida e valorizada de nossos dias 

são as famílias compostas por pai, mãe e filhos, chamada família nuclear (DANDA, 1981).
ADT1: A impossibilidade de ter filhos geneticamente falando. Meu marido tem 

problemas sérios, e a gente foi fazer exames e eu também não teria boas possibilidades de 
engravidar via tratamento de fertilização.

De acordo com Weiss (2006) além de provocar efeitos devastadores no âmbito pessoal 
e conjugal, a condição de infértil pode também desestabilizar as relações do indivíduo com seu 
entorno social, uma vez que o casal infértil se percebe na impossibilidade de cumprir a função 
parental esperada pela sociedade. Essa cobrança gera dificuldades e incômodo nos casais para 
lidar com seu grupo social, sendo necessário enfrentar a influência da família, dos amigos e da 
religião, que estimulam o desejo de ter filho.
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4.2.3 Subcategoria: De que forma vocês entendiam e vivenciavam emocionalmente a idéia de 
adoção?

 Os casais apontam que entendiam e vivenciavam a adoção como um ato de amor, uma 
construção familiar. 

ADT1: [...] sempre sentimento de amor e carinho. Pra mim a adoção sempre foi um ato 
de amor [...].

ADT3: [...] emocional que, sempre você adora conviver em uma família [...].
Silva (2013) aponta que educar a criança, com entendimento de amor, desejo e espera é 

vinculado por toda a família, sendo esta reflexão a garantia subjetiva do ato de amor.

4.2.4 Subcategoria: Fale sobre os sentimentos anteriores e posteriores vividos a cerca da 
adoção.

 Os sentimentos anteriores remetem-se a ansiedade, frustrações, insegurança e medos. 
Já os posteriores aparecem como amor absoluto superando todas as expectativas já vivenciadas 
anteriormente. 

ADT1: Antes eu tinha um sentimento de amor fraterno pela família, sentimento de 
amor pelo meu marido e agora eu vivo um amor que superou todos os outros sentimentos [...] 
mais agora a minha vida e o meu sentimento é o meu filho.. Eu vivo por ele, pra ele e com ele. 
Então a gente tem um sentimento totalmente diferente, é um amor que tu não sabe explicar, 
acontece assim em um clique.

Silva (2013) adoção é para a vida inteira é um ato de amor é estar envolvido de corpo e 
alma. O medo existe, ele está sempre presente em tudo que vamos fazer, e quando falamos de 
adoção surge o medo de não ser amado pelo filho, da relação entre ele e a família não ser boa, 
no entanto quem decide isso possivelmente são os próprios pais, são eles quem vai educar a 
criança, fazendo que a mesma entenda o quão especial, desejada e esperada ela é para a família 
toda.

De acordo com Campos e Costa (2004) o processo de adoção é permeado de subjetividade 
e emoções: medo, ansiedade, constrangimento, dúvidas e incertezas. Há uma consciência destas 
dimensões por parte de todos os envolvidos no processo. E mais, que estas dimensões superam 
e transcendem os aspectos legais e jurídicos.

4.3 CATEGORIA 3: O PROCESSO DE ADOÇÃO

Nesta categoria pretendeu-se observar como ocorreu o processo de adoção dos 
entrevistados, o tempo em que permaneceram na fila de espera, os desejos em relação ao perfil 
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e o papel da família extensa dos entrevistados.

4.3.1 Subcategoria: Há quanto tempo vocês permaneceram no Cadastro Nacional de Adoção? 
Relate um pouco como foi este período em que vocês estavam no processo de adotar.

 Todos os entrevistados relataram que permaneceram muito tempo aguardando a chegada 
do filho (a), afirmaram que sentiram muita ansiedade, angústia e medos durante o período da 
espera. Dentre os casais entrevistados dois (02) deles aguardaram cinco anos na fila de espera, 
dois (02) aguardaram nove anos e um (01) casal aguardou 10 anos a chegada do filho (a) pelo 
Cadastro Nacional de Adoção.

ADT3: Se for basear, se for olhar números eles lá dizem que não, mais nós ficamos nove 
anos esperando [...]eles falam que não foram nove anos, mais na verdade foram. Tanto que se 
nós soubéssemos que demorava tanto assim a gente teria colocado dois, e agora no caso tinha 
os dois para brincar juntos. Se você dá o nome agora daí leva mais tanto tempo, deveria ser 
mais rápido [...].

Para muitos casais a espera pela criança é longa e difícil em muitos casos. Ainda que 
os candidatos saibam que estão em uma lista oficial de espera e que serão chamados assim 
que a criança estiver disponível à adoção, a sensação de muitos candidatos é de que nada está 
acontecendo (REPPOLD et al., 2005).

ADT4: Sim, foram nove anos de espera. Eu tive ansiedade, via as outras pessoas dando 
entrevista, palestras [...] eu não esperava mais, eu achei que não vinha mais, mas pelos cursos 
que nos fizemos, todos os tipos de curso que eles ofereceram pra gente, palestras... A gente 
participou, não deixamos de participar, os diplomas estão todos guardados.

 Mesmo não ficando evidente no discurso dos entrevistados, a teoria nos aponta ainda a 
desconfiança vivida pelos mesmos (REPPOLD et al., 2005).

4.3.2 Subcategoria: Nos desejos de vocês existia alguma restrição ao perfil do adotado? Qual 
seria e porque estava estabelecido?

Neste questionamento identifica-se que 04 casais entrevistados não optam pelo sexo 
da criança, somente 01 afirma querer menina. Em relação à idade escolhida, todos os casais 
optaram por crianças de 0 a 3 anos. Em relação a cor, 02 casais afirmam que optaram por 
crianças brancas, ressaltando que não era por motivos de racismo, os outros 03 casais não tinham 
restrição de cor. De todos os entrevistados apenas 02 fizeram a ressalva de que as crianças não 
tivessem doenças não curáveis já que poderiam escolher, os outros 03 casais aceitariam se acaso 
as crianças viessem doenças incuráveis. 

ADT4: Eu comentei com ela desde o inicio, preferíamos menina, eu deixei para ela 
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escolher é claro, mais uma menina para ajudar a mãe. Pensei vamos adotar uma menina que 
daí cresce rápido e já fica ajudando a mãe, puxando saco da mãe. Menino lógico que iria puxar 
o saco do pai, eu iria ficar contente também. Eu preferi criança branca, não por racismo, mais 
porque eu e ela nós somos brancos.

A identidade feminina sempre caminhou paralelamente a discriminação das mulheres. 
Foram negadas as mulheres todas as capacidades socialmente valorizadas. Embora importantes 
transformações no papel e na posição da mulher em nossa sociedade tenham ocorrido nos 
últimos anos, é preciso não superestimar a profundidade dessas mudanças, nem tampouco 
acreditar que as desigualdades entre homens e mulheres nos espaços públicos e privados tenham 
sido erradicadas.

Quando a idade do adotando é superior a dois anos de idade, ela é, usualmente, 
denominada “adoção tardia” (PAIVA, 2004; WEBER, 2004).

No Brasil, o índice de pretendentes à adoção que desejam adotar crianças maiores de 
dois anos é bastante reduzido. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNJ, 2016), 
dos cerca de 37.369 pretendentes cadastrados, 17.13% colocam como limite máximo de idade 
para a criança pretendida um ano de idade, 19.95% estabelece três anos como limite e apenas 
1.17% aceita crianças com até 10 anos, sendo que, acima dessas faixas etárias, o percentual 
é de 1.46% de aceitação. Por outro lado, das 6.690 crianças disponíveis para adoção no país, 
57.68% apresentam idade superior a 10 anos, 24,09% se encontram na faixa entre cinco e dez 
anos, 18.22% apresentam idade entre um e cinco anos e somente 3,19% estão com menos de 
um ano de idade.

4.3.3 Subcategoria: Qual foi o papel da família extensa de vocês, durante o processo de adoção?

 Em relação ao papel da família extensa,todos os casais afirmam total apoio em relação 
a adoção. Souza e Casanova (2011) destacam a família extensa como uma rede de apoio, muito 
significativa, na preparação da chegada da criança, legitimando o lugar da mesma na cadeia 
geracional e recriando mutuamente os papéis e as funções familiares.

ADT1: Desde a hora que a gente contou que não poderíamos ter filhos e iríamos adotar 
eles apoiaram, eles adoram o meu filho. Foi o primeiro neto dos dois lados. É o xodó da 
família. Eles foram tranqüilos, bem normal como se fosse uma gravidez, não teve diferença 
alguma, até hoje não tem diferença.

De acordo com Dias (2006) é importante ressaltar que a chegada de um filho adotivo 
afeta todo o sistema familiar. Envolve múltiplos significados e mudanças de papéis para aqueles 
que se tornarão tios, avós, primos, irmãos, na medida em que passarem a se relacionar com o 
adotado. Portanto, a não aceitação da criança pelos demais familiares pode levar ao insucesso 
da adoção.
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4.4 CATEGORIA 4: A PATERNIDADE E MATERNIDADE

Esta categoria diz respeito ao ano de oficialização da adoção, as mudanças em relação 
a idéia de ter filhos, a forma de observação da maternidade e paternidade atualmente, os 
sentimentos  anteriores e posteriores vivenciados a cerva da adoção e como os casais entendem 
a maternidade e paternidade hoje.

4.4.1 Subcategoria: Em que ano a adoção foi oficializada?

 Dentre os cinco casais entrevistados, dois tiveram a adoção oficializada no ano de 2012, 
um casal em 2013, um em 2014 e por fim apenas um em 2016.

DT2: A gente conheceu ele foi dia 23/05/2014, foi o dia em que a gente conheceu ele. 
Fazem dois anos. Daí a gente conheceu ele em maio daí final do ano o juiz liberou ele para nós.

Segundo Weber (2001) a pratica ilegal de registrar como filho uma criança nascida de 
outra pessoa sem passar pelos trâmites legais, ou seja, o registro feito em cartório, conhecida 
como adoção à brasileira, até os anos 80 do século XX constituía cerca de 90 % das adoções 
feitas no país. A adoção era escondida, como sendo um motivo de vergonha e humilhação. Mas 
possibilitava ao adotante menores expectativas, emocionalmente viável e inviável em relação 
aos critérios de justiça e assertividade na construção de laços emocionais.

Mudanças legais foram ocorrendo ao longo dos anos e desde então, ate culminar 
com o Estatuto da Criança e do Adolescente (E.C.A), Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
regulamentou a prática da adoção no Brasil, sofrendo mudanças a partir de novembro de 2009, 
com a lei 12.010/09, que coloca como prioridade a garantia, às crianças e adolescentes, dos 
seus direitos, dentre eles a convivência familiar. O que hoje seria integralidade no processo de 
adoção.

4.4.2 Subcategoria: Desde o momento em que a adoção foi oficializada o que mudou sobre a 
idéia de ter filhos?

Esta categoria refere-se ao fato da mudança em relação a idéia de ter filhos após a 
oficialização da adoção.

ADT3: Que a gente não precisa gerar um filho, basta conhecer uma criança e será 
seu filho também. Porque as crianças independente de que sejam querem ser amadas. Ter um 
abraço de alguém. Independente de situação financeira.

Adotar uma criança e/ou adolescente exige bastante do casal. O ato de adotar vai além 
de levar uma criança para casa e suprir as necessidades básicas. O casal deve estar disposto, 
deve compartilhar do mesmo interesse, devem demonstrar além das necessidades básicas, 



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 8 (n. 25), 18-35, abr./jun. 2017

31

amor, confiança, devem demonstrar a parentalidade. É necessário fazer com que a criança se 
sinta bem no seio familiar.

Segundo Maldonado 2001, “a adoção deve ser encarada como uma adoção recíproca, 
no sentido de mútua constituição”. Sendo preciso assim, uma verdadeira doação de dedicação e 
sentimentos para que o futuro seja marcado por boas relações, com mútua construção de sonhos 
e compartilhamento das possíveis frustrações a serem vivenciadas.

4.4.3 Subcategoria: De que forma hoje vocês observam a paternidade e a maternidade?

 Nesta subcategoria o objetivo é identificar como é observado hoje a parentalidade.
A nosso ver, tanto um filho biológico como um filho adotivo, desde que engendrados 

pelo desejo, terão condições de serem introduzidos em uma linhagem, uma vez que esta não se 
caracteriza pela função genética, mas pela função simbólica (DUCATTI, 2003).

ADT2: É uma mudança bem grande, mais Deus deu pra mim o que eu queria. Tudo 
que a gente passa, um pouco mais apertado por isso ou aquilo, deixa de sair, não pode fazer 
tudo, porque éramos só nos duas, saíamos.. Agora é outra realidade. Foi bastante difícil assim 
no começo até porque ele era um pouco assim doente, foi mais difícil ainda, mais pra mim 
não tem assim... Como a Z. falou não da mais para viver sem ele, ele é tudo para nós. É um 
complemento.

Quando se coloca uma criança em um lar substituto, há a formação de uma nova rede 
de relações e, nesse novo ambiente familiar é indispensável que os componentes emocionais 
dispensados à criança sejam o amor, o carinho, a devida atenção, o comprometimento sério e o 
total respeito à sua história pretérita (MARTINS, 2001).

4.5 CATEGORIA 5: PERCEPÃO SOBRE ADOÇÃO

4.5.1 Subcategoria: Fale um pouco sobre a experiência da adoção. Vocês sugeririam e 
incentivariam a adoção para outras pessoas? Porque?

Os cinco casais entrevistados consideram a experiência da adoção como boa. Ficou 
evidente que todos lamentam a demora para a chegada da criança. Um casal apenas aponta ter 
medo para revelar a adoção para a criança.  Esta subcategoria também tem objetivo de identificar 
se os casais incentivariam e sugeririam a adoção. Os cinco casais apontaram a adoção como 
algo positivo e que sugeririam para outros casais. 

ADT1: Considero uma boa experiência, porque foi uma experiência que deu um 
resultado bom pra mim, positivo pra mim e para meu marido, a gente constituiu uma família 
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nessa experiência.
De acordo com Paiva (2004), casais que não conseguem elaborar o luto pela infertilidade 

podem encontrar maiores dificuldades para revelar ao filho sobre sua história de vida, pois 
implica reavivar suas incapacidades e frustrações. Para Schetinni Filho (1998), tal insegurança 
decorre da interpretação que os pais adotivos fazem da adoção como uma espécie de interferência 
no fluxo natural da vida daquele filho, algo como se seu lugar fosse ao lado dos pais biológicos.

ADT1: Sim, se a pessoa tem a vontade de ser pai ou ser mãe e não tem a possibilidade 
física de tal fato, não tem condição física para pode gerar, ou não quer passar pelo processo 
laboratorial, um processo que não é natural da pessoa. Se ela tem essa vontade, tem esse amor 
no coração, eu incentivaria sim. Por que não? É filho. Não tem que dizer que ah! É adotivo não 
é filho, é filho e ponto, legalmente é teu filho, o documento esta ali ninguém mais muda é teu, 
e no sentimento ele é mais teu filho ainda porque não é porque a criança não nasceu de ti que 
não é teu filho, porque tu gerou ela durante o processo de adoção.

Foram realizadas diversas pesquisas no acervo e não foi possível encontrar conteúdos 
direcionados a experiência positiva da adoção e o incentivo da mesma.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção é uma manifestação de afeto profundo, é amar uma criança não gerada, 
reconhecendo nela as marcas da dedicação dos pais e não da genética. Assim, é uma questão 
social que, apesar de ter avançado, ainda demanda que muito seja feito. Com base nos resultados 
obtidos nesta pesquisa sobre os aspectos psicológicos e emocionais anteriores e posteriores 
ao processo de adoção, percebe-se que a adoção é representada positivamente pelos casais 
entrevistados.

Os casais entrevistados observavam a parentalidade anteriormente ao processo de 
adoção. Os adotantes optaram pela adoção por necessitaram construir uma família, ou por 
infertilidade dos mesmos.

Adoção para os entrevistados foi identificada como um ato de amor, uma construção 
familiar. Ficou evidente que um filho (a) ainda contempla um constructo familiar, evidenciando 
o modelo de família nuclear. Os sentimentos vividos anteriormente e posteriormente a adoção 
remetem-se a ansiedade, frustrações, insegurança e medos. Os posteriores por sua vez aparecem 
como amor absoluto. Esses sentimentos relacionam-se com o tempo que os casais aguardaram 
para a chegada do filho (a). Todos os entrevistados relataram demora no processo de adoção. 
Nos relatos obtidos nas entrevistas ficou evidente que a família extensa teve papel fundamental 
na vida os adotantes, os casais afirmaram que tiveram total apoio em relação a adoção.

Todos os casais consideraram a adoção positiva, ficou totalmente evidente o incentivo a 
adoção para outros casais. Relataram ter um excelente experiência sobre o processo de adoção, 
contemplando algumas dificuldades existentes, que na verdade são da normalidade de cada 
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família. 
Conclui-se com a pesquisa que os casais optam pela adoção por serem inférteis ou por 

ter a necessidade em construir família. Todos os sujeitos participantes caracterizam a adoção 
como um ato de amor absoluto, a possibilidade de uma construção familiar e de assim ter a 
possibilidade de um novo ciclo de vida para o casal. Durante esse período aparecem sentimentos 
de ansiedade pela espera da criança, medo e fantasias em relação adaptação da criança no 
âmbito familiar. Após a chegada da criança, os casais relataram que é algo inexplicável, é um 
ato de amor absoluto, que somente é possível entender o sentimento vivido com a chegada da 
criança as pessoas que passaram por esse processo.

 A presente pesquisa abre novos caminhos a serem pesquisados, pois foram apenas cinco 
casais pesquisados a fim de identificar os aspectos emocionais vividos acerca da adoção. Trouxe 
espaço reflexivo aos pesquisados, situação esta não encontrada muitas vezes no ambiente de 
realidade dos mesmos. Beneficiou tanto os pesquisados quanto os adotantes do país. Tendo em 
vista esse pequeno número de participantes, abre-se caminhos para estudar-se novos grupos 
de adotantes. Identificou – se ainda como benefícios os resultados emergidos do estudo, e as 
pessoas que foram entrevistadas durante o processo, auxiliando na revisão de metodologias e 
teorias aplicadas a adoção.
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RESUMO
O presente estudo visa estabelecer um panorama histórico do consumo, buscando compreender como ele se 
consolidou e transformou nossa sociedade, trazendo implicações em diferentes esferas da vida social e possibilitando 
seu estudo pela Antropologia. A partir das relações ambientais e culturais estabelecem-se ligações com a temática 
central. Objetiva-se explanar o assunto de forma descentralizada, abarcando temas afins de forma a analisar como 
se revelam as dinâmicas de consumo em diferentes contextos e ideologias. A pesquisa se deu por meio da revisão 
teórica de artigos, monografia e endereços eletrônicos, onde foram examinadas as manifestações do assunto 
em questão. Foram encontradas diferentes performances e faces do consumo, como os impactos ambientais do 
consumismo, as conexões e colaborações nas favelas e a (des)conexão dos adeptos ao consumo do mínimo. 

Palavras-chaves: Antropologia. Consumo. Ecologia. Minimalismo. Colaboratividade. 

ABSTRACT
The following work, aim to stablish a historical panorama of the consumption, seeking to understand how it was 
consolidated and changed our society, bringing it to implications in different ways of social life and enabling 
its study by the anthropology. Starting with the environmental and cultural relations, connections are stablished 
with the central theme. The objective is explain the subject in a decentralized way, encompassing themes in 
order to analyze how consumption dynamics are revealed in different contexts and ideologies. The research was 
conceived with a theoretical revision of articles, papers and electronics addresses, where were examined the 
subject manifestations quoted. Many faces and different performances of the consumption were found, as the 
environmental impacts of consumerism, the connections and collaboration in shantytowns and the disconnection 
of the minimum consumption adepts. 

Keywords: Anthropology. Consumption. Ecology. Minimalism. Collaborative.

1 INTRODUÇÃO

A Antropologia, associada ao estudo do consumo, foi um tema que até a década de 70 
estivera ausente do campo de estudo da antropologia devido a influências de ideologias e teorias 

1 Acadêmicos na 3º fase do curso de Psicologia – UNIDAVI. Artigo destinado à disciplina de Antropologia 
ministrada pela Profª Dra. Iliane Medeiros Santos da Silva
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que até então eram vigentes. A partir de então, muitos foram os teóricos que colaboraram com 
o estudo do consumo, abordando-o em suas diversas faces e estudando o consumo e as relações 
sociais dele provindas. Ao longo das décadas o consumo conquista o seu espaço dentro da 
antropologia e os estudos feitos e obras produzidas vêm de encontro com a urgência do tema 
em se tratando de demonstrar o quanto o consumo, seja de bens, seja em massa, está presente 
nas sociedades modernas e o quanto os aspectos da vida humana são norteados e surgem a partir 
do consumo.

O que acontece quando usamos demasiadamente todos os recursos que o meio ambiente 
dispõe? Quais são os principais impactos ambientais e sociais nessa perspectiva de consumo? 
Nossas relações e nosso meio são afetados a todo o momento, seja de maneira direta ou indireta, 
pelas nossas ações ou consequências. O que é necessário a nós, e o que é supérfluo? Devemos 
estar cientes de nossas responsabilidades enquanto agentes ativos e enquanto consumidores, 
seja de âmbito privado ou público, individual ou coletivo.

Neste seguimento, surge o consumo colaborativo  como uma forma de consumir sem 
deixar de ser sustentável, por esse ângulo ainda,  foram abordados diferentes contextos e qual 
impacto e ação que a ideia de consumo  se adentra na cultura de cada indivíduo.

Diante disso surgem alternativas para se (re)pensar o consumo. Intrincado num contexto 
consumista é possível o sujeito não ser contaminado pelo bombardeio publicitário?

Diz-se que cada um é responsável pela sua reação diante de um fato, e que esta determina 
o resultado final. Assim, como estratégia individual o consumo do necessário - e nada mais - é 
uma dentre as opções.

2 O CONSUMO E SUAS ORIGENS 

Século 21 o consumo é o que o que rege a sociedade, e as vidas de todos aqueles que a 
fazem ser o que é, mas isso não surgiu neste século, o consumo como termo em si já tende a nos 
levar a algo como apropriação e posse, essas características que acompanham os homens desde 
sua origem, vem de seus instintos, a dominação esteve presente em todas as sociedades criadas 
pelos homens, e que não falha mesmo nas sociedades contemporâneas.

O consumo é uma necessidade para a vida, tudo que está vivo se usa e consome do 
meio e outros seres para se manter nessa mesma condição de vivo, as plantas se usam da 
fotossíntese e dos nutrientes da terra para sobreviverem, os herbívoros consomem as plantas, 
e os carnívoros acabam por se alimentarem dos outros animais com a mesma finalidade, os 
homens não são diferentes consomem o meio e tudo que está nele, assim como o próprio grupo. 
Essa necessidade de consumir está ligada a apropriação e possessão com intuito de se apropriar 
das características do que está sendo consumido, a carne de um búfalo por exemplo serve de 
fonte de proteína e energia para um leão, esse que tem como objetivo manter sua capacidade 
física para caça, para assim continuar vivo e poder se reproduzir e proteger o seu bando. Os 
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humanos entretanto desenvolveram características no mínimo curiosas, apesar do raciocínio 
básico ser o mesmo, eles sofisticaram essas finalidades e objetivos, se apropriaram de suas 
ferramentas e necessidades e as transformaram em vícios e desses fizeram sua prioridade, aquela 
dominação primal se tornou sofisticada e vaidosa, onde o homem já não come para sobreviver 
mas para satisfazer sua gula ou cultuar seu corpo, e a estética e o ímpeto egoísta se tornaram 
mais valiosos que a eficiência e a própria sobrevivência.

A demonstração de poder e status sempre esteve presente então, desde as sociedades 
mais primitivas, onde essas eram demonstradas por meio de ferramentas e aparatos até as 
sociedades mais modernas, onde o capital e os bens são a forma de demonstração desse poder.

O consumo como conhecemos hoje - o consumo de massa - se deu inicialmente pela 
expansão econômica e revolução industrial, que gerou uma produção em massas e teve como 
consequência a banalização de produtos que antes eram de consumo mais restrito, com isso 
iniciou o processo em direção ao consumo de massas. A discussão em volta do consumo 
se deu inicialmente em conjunto com a luta de classe e o modelo marxista que centra a atenção 
sobre a produção e o trabalho em oposição ao consumo. Na década de 1970 surge pela primeira 
vez um estudo antropológico sobre o consumo de massas, Bourdieu traz uma classificação de 
consumo de acordo com as classes sociais e meios dos quais os indivíduos estão inseridos, 
e destaca as diferenças e semelhanças de acordo com a classes, ele relaciona intimamente o 
consumo com a ordem social, onde o gosto está ligado ao habitus do grupo ao qual o indivíduo 
pertence. Na classe trabalhadora, a os gostos derivam da experiência do trabalho manual e 
da pressão por não ter garantido o acesso ao básico no quesito subsistência, o que origina o 
respeito e o desejo do imediato, do físico. Outros indivíduos, que tenham crescido experiência 
abstratas como capital e educação formal, e tem suas necessidades básicas garantidas, tendem 
a cultivar um distanciamento relativo a essas necessidades e desenvolvem um gosto e desejo 
pelo abstrato.

O consumo então se torna o objeto de estima, e o motivo para a existência da população 
das grandes sociedades, essas sociedades de mercado que tem sempre como objetivo principal o 
lucro, esse que tem como finalidade gerar mais consumo, por vezes essa finalidade é camuflada 
como uma forma de eficiência, mas acaba sempre nesse ciclo, a eficiência tem sempre a 
tendência de atender a demanda de um grupo em específico, que no final se resumem a uma 
mesma mentalidade que é reflexo dos instintos básicos de dominação, desde as que se dizem 
buscar igualdade e eficiência por meio de produções em larga escala, até as que dizem valorizar 
as diferenças e as trocas, que na verdade fomentam uma suposta elite que se usa sempre das 
mesmas técnicas e meios para se manter acima da população média, que caem em contradição 
tanto quanto os que estão em direção ao outro sentido.

Para além do debate político do consumo, esse em suma se tornou um vício para 
todos aqueles que usufruem dele, se tornou a perversão das massas, os objetivos de 
seus sonhos depravados, aflorou e expôs todos os pecados, passou a ser o orgulho dos 
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hereges, assim como o sentido da vida desses mesmos, para o diabo o céu, já que esse 
tanto o almejou, que fique, e para o diabo as virtudes, nós os homens queremos mesmo 
é o inferno, assim como tudo aquilo que o constitui, o prazer imediato, mesmo que esse 
venha às custas do sofrimento posterior.

Nietzsche no prólogo de Assim falou Zaratustra traz a ideia de que o Deus dos homens 
que um dia já fora adorado agora está morto, e o que importa é mundo dos homens, trazendo 
uma ideia de que as crenças a moral e o ético se foram à tempos, assim como aquilo que se era 
considerado divino, e o que importará de fato era o que os homens desejam.

Houve um tempo em que a blasfêmia contra Deus era a maior blasfêmia, 
mas Deus morreu, e com ele morreram também os blasfemadores. O mais 
terrível dos pecados agora é blasfemar contra a terra e dar um valor maior às 
entranhas do incognoscível do que ao sentido da própria terra. (NIETZSCHE, 
WILHELM, 2014, p. 19)  

Mas nem de todo o cinismo é o consumo, esse por sua vez trouxe a sofisticação para os 
homens e para sociedade dos mesmos, esse mesmo consumo foi quem trouxe as ferramentas 
para se fazer possível o desenvolvimento de tudo que temos atualmente, não podemos negar 
este fato, e sem essas estaríamos ainda nos escondendo em cavernas, ou arbustos tentando 
evitar os predadores e sobreviver a mais um dia, sem essas não poderíamos usufruir dos luxos 
e conforto, não poderíamos ser mimados e complexados sem o consumo, nem poderíamos 
expressar e compreender os limites do nosso egoísmo, assim como de toda nossa futilidade e 
imbecilidade, essas que no fim, não são de todo o mal. O consumo então não deve ser visto 
como a besta em si, esse título na verdade só se adequa aos próprios homens, que por meio 
talvez do uso inadequado do consumo, destrua a si próprio e ao meio no qual habita, para evitar 
a ruína, esses precisam resolver os problemas que estão causando ao meio e ao próprio grupo, 
e utilizar da consciência e bom senso ao tratar e se usar do consumo, caso contrário estarão 
fadados ao fracasso e esquecimento.

3  PANORAMA HISTÓRICO

A seguir apresenta-se uma descrição histórica do surgimento e desenvolvimento do 
consumo dentro da antropologia, toma-se por base de conhecimento a etnografia da pesquisadora 
Alice Duarte.

Até os anos 70, o estudo do consumo não estivera presente nos assuntos tratados pela 
antropologia, com exceção à obra de T. Veblen (1970 [1898]) The theory of the Leisure Class. 
Sua tardia aparição e atenção se resultam, entre outros fatores, de um condicionalismo teórico-
ideológico e de uma perspectiva de visão dual de dois tipos de sociedades. De acordo com 
Duarte (2010, p. 371), só é possível considerar uma antropologia do consumo quando seus 
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investigadores assumem uma perspectiva que sobreponha o interesse pelos bens e serviços 
consumidos e suas modalidades de consumo, independentemente de serem bens de consumo de 
massa; se coloca a questão de perceber e elucidar as construções sociais de valor subjacentes ao 
consumo. Nesse sentido, citam-se os pioneiros M. Douglas e B. Isherwood (1978) e P. Bourdieu 
(1979). A autora considera ainda, M. Sahlins no que diz respeito aos bens produzidos em massa.

Para Duarte (2010, p. 373) “Apesar de nenhuma das três teorias referidas fornecerem 
uma teoria do consumo ou da cultura material [...], todas elas marcam uma viragem no sentido 
de uma antropologia do consumo porque concretizam novas perspectivas de abordagem dos 
bens de massa”.

3.1 CONSOLIDAÇÃO DA ANTROPOLOGIA DO CONSUMO

A partir dos anos 80 o consumo ganha mais autonomia, porém, conforme Duarte (2010, 
p. 374) há ainda a presença dos pensamentos ideológicos em literaturas. Apesar das concepções 
negativas da modernidade, para o estudo do consumo, Duarte (2010, p. 375) aponta que a visão 
do consumo como uma erosão cultural é frequentemente tomada como ponto de partida para 
o seu estudo. Outra possibilidade seria focar para o tema de resistência que existe em relação 
às forças hegemônicas da mercadorização, onde os investigadores “[...] procuram identificar 
e caracterizar linhas de resistência e conteúdo de protesto, fazendo intervir uma componente 
política no significado do consumo”. (DUARTE, Alice, 2010, p.375).

Felizmente é possível identificar trabalhos que superam essas tendências e, segundo a 
autora, contribuem definitivamente para um estudo autonomizado e mais frutuoso do consumo. 
Refere-se aqui o trabalho de D. Miller (1987), Material Culture and Mass Consumption 
por “fornecer uma teoria geral do consumo, reconhecendo-o como uma categoria chave 
da Modernidade”. (DUARTE, 2010, p.376). Miller, ao construir seu próprio conceito de 
“objetificação” diz que os bens de massa seriam uma forma particular de externalização da 
variedade industrial. Vale ressaltar também que “importa que o processo de objetificação não 
fique pela metade, i.e., que o mundo de objetos criados pela sociedade não se transforme em 
algo abstrato e separado dela, mas que, pelo contrário, a sociedade consiga apropriar-se da 
cultura que produziu” (DUARTE, 2010, p.376).

Duarte (2010, p. 378) ainda cita G. McCracken que muito contribuiu para a consolidação 
da antropologia do consumo em sua obra Culture and consumption, onde sustentou uma 
teoria alternativa à semiologia para a análise das propriedades culturais e simbólicas dos bens 
de consumo. Para ele, a grande transformação do Ocidente para a Modernidade inclui uma 
revolução industrial e uma revolução do consumo que consiste numa relação de dependência 
mútua entre cultura e consumo, uma vez que a primeira manifesta-se e tem sua difusão por meio 
do consumo. Em sua obra, McCracken tem por fim o objetivo de demonstrar a contribuição dos 
processos e práticas de consumo para a estrutura e funcionamento da sociedade.
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Como prática cultural, o consumo não mais pode ser negligenciado. Por outro 
lado, o reconhecimento das capacidades expressivas da cultura material não 
deve reduzir-se à comunicação de status. [...] Mc Cracken aborda o significado 
da cultura material como constantemente fluindo de e para diversos locais 
do mundo social, com o concurso dos esforços coletivos e individuais de 
designers, produtores, publicitários e consumidores. A análise das relações 
entre cultura e consumo deve atentar a essa qualidade móvel do significado 
dos bens de consumo. (DUARTE, 2010, p. 379).

3.2 ANOS 90: UMA ANTROPOLOGIA DO CONSUMO “CRESCIDA”

No século XX, a antropologia do consumo alcança um novo patamar: ultrapassa 
tendências moralizantes e ocorre o desenvolvimento do estudo da mercadorização e bens de 
massa. Na década de 90 concretizou-se a mudança da linha de pesquisa centrada na resistência 
pela problematização da apropriação, onde a noção de resistência como domesticação é 
desprezada e substituída por uma nova noção que se desliga totalmente do tema da resistência, 
uma noção de apropriação que concebe os consumidores como mais ativos e, sobretudo, mais 
positivamente interventivos, conforme explica Duarte (2010, p.383). Os trabalhos de D. Miller 
(1993) e J. Carrier (1995) exemplificam muito bem as diversas estratégias pelas quais os 
consumidores se apropriam de bens disponíveis no mercado.

Há ainda nas novas tendências do desenvolvimento da antropologia do consumo noutras 
linhas de pesquisa, como a crítica à dicotomia entre presente e mercadoria inaugurada por 
Appadurai (1986) que traz como foco o significado social da mercadoria. Tomando os bens 
de massa como parte integral da sociedade, é possível concebê-los como podendo objetivar 
relações sociais e/ou servirem de mediadores a valores e sentimentos. A autora ainda traz estudos 
feitos por outro viés à crítica a essa dicotomia, dessa vez, no sentido do “... reexame das formas 
de troca pré e pós-coloniais, conduzindo à crítica dos modelos evolutivos e duais de troca pela 
demonstração mais de continuidade que rupturas.” Duarte (2010, p.385) faz referência a Gill 
(1992) que em seu artigo afirma que “... a forma clássica de troca de presente [...] é melhor 
compreendida se percebida como derivada do comércio intertribal de mercadorias.”

Como resultado destes desenvolvimentos e entrecruzamentos, Duarte (2010, p. 386) 
traz como tópico de pesquisa emergente as “compras”. “Entendida como fenômeno cultural 
[...] (onde) as pessoas concretizam experiências e são guiadas por objetivos que estão muito 
para além do ato instrumental da compra efetuada.” Para demonstrar a que complexidade o 
fenômeno da compra pode remeter, o interesse pelo tópico desdobra-se em várias vertentes, 
que a autora exemplifica citando, primeiramente Shields (1992a) que diz ser o comércio um 
“... locus de interação social equiparável ao mercado enquanto lugar de encontro; apesar de 
privado, ele é transformado em espaço público [...] pelos seus consumidores”. Em seguida, 
em relação a abordar as compras em termos de estudos de gênero e sexualidade Reekie (1993) 
e Mort (1996) são citados pela autora. Por fim, em relação a construção de várias identidades 
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Chaney (1996) e Falk e Campbell (1997) são referenciados.
Por fim, D. Miller (1998) em sua obra A Theory of Shopping traz uma teoria interpretativa 

das compras onde,

A etnografia permitiu constatar que na maioria dos lares, o ato de ir às compras 
não e orientado para as pessoas que o realizam, mas pensado em função de 
uma relação entre o comprador e o outro sujeito particular- o marido, a filha, 
a mãe- presente, desejado ou imaginado no lar; [...] a interpretação sugerida é 
que as compras são atos de amor, maiss exatamente, o amor como ideologia 
é objetificado através de práticas diárias de atenção e cuidado para com os 
outros, entre os quais o “ir às compras” tem um papel central. (DUARTE, 
2010, p. 388).

Em contraste, Miller traz ainda “as compras” vinculadas ao sacrifício pelo fato de 
“ambos representarem momentos-chave na vida das pessoas em que o trabalho da produção é 
transformado em processo de consumo” (DUARTE, 2010, p. 389). Sendo assim, o sacrifício, 
transformado em algo material através do consumo, alcança benefícios não materiais, ou seja, 
a compra como personificação do amor devoto ao membro da família.

Em seus comentários finais, Duarte (2010, p. 389-390) faz apontamentos relevantes 
para o estudo do consumo, dentre os quais estão: constituir o consumo de massa como objeto 
de estudo antropológico implicando no reconhecimento de que a cultura é um processo, no 
qual a antropologia necessita ser capaz de entender o consumo como gerador de novas formas 
culturais. E “reconhecendo que o consumo de massa não é meramente a adoção passiva de 
práticas incaracterísticas e idênticas, os antropólogos podem dar conta das formas culturais que, 
crescentemente empregam o consumo como meio de expressão...”

Finalmente, fica evidente, mediante referências teóricas, a grande  importância e 
influência social advinda do consumo e todas as questões a ele relacionadas. Ademais, reintera-
se a relevância do estudo do consumo pela antropologia, como constituinte da cultura e parte 
integradora de sociedades modernas.

4 SUSTENTABILIDADE E QUESTÕES ECOLÓGICAS AMEAÇADAS POR 
CONSEQUÊNCIA DA LÓGICA CONSUMISTA 

O consumo é necessário à vida e à sobrevivência de nossa e também de outras espécies. 
São atos naturais que sempre existiram e que necessitamos para nos mantermos vivos e 
perpetuarmos a espécie. O subtítulo que aqui abordamos, direciona-nos para quando o consumo 
de determinados bens e serviços ocorre de maneira exagerada e descontrolada, afetando o meio 
em que vivemos com graves consequências ecológicas e socioambientais.

 Segundo o relatório Planeta Vivo (WWF, 2008), a população mundial já consome 
30% a mais do que o planeta consegue repor. Mesmo levando em conta o crescimento da 
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população mundial, que reflete diretamente no consumo de diversos recursos, o consumo ainda 
é extremamente desigual. Pessoas todos os dias consomem muito mais do que necessitam, 
enquanto outros vivem em condições miseráveis sofrendo pela falta de recursos básicos de 
vida, saúde, alimentação etc.

 De acordo com o Estado do Mundo 2010, do World Watch Institute (WWI), um estudo do 
ecologista Stephen Pacala, da Universidade de Princeton, sobre a emissão de gás carbônico na 
atmosfera, foi concluído que as 500 milhões de pessoas mais ricas do planeta (aproximadamente 
7% da população mundial) são responsáveis pela emissão de 50% do gás carbônico, enquanto 
três bilhões de pessoas mais pobres são responsáveis por apenas 6% das emissões desse mesmo 
gás. Esse estudo serve para nos referenciarmos sobre a produção e principalmente o consumo 
de bens e serviços que dispomos, ressaltando que a desigualdade social e o consumo excessivo 
de uma pequena parcela da população caracterizam os principais agravantes nessa perspectiva. 
Dentro deste cenário, existem diversos outros agravantes, como a produção do lixo que é gerado 
diariamente por todos indivíduos, seja de maneira direta ou indireta.

 Segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 
- 2000) o Brasil produz cerca de 46 milhões de toneladas de lixo domiciliar anualmente. A 
maior parte dos resíduos é composta de matéria orgânica, porém diversos materiais compõem 
o restante, tais como: tecidos, plásticos, vidros, alumínio, borracha etc. Toda essa volumosa 
quantidade de materiais provoca grandes impactos socioambientais. Precisamos estar cientes 
da responsabilidade que todos nós, individual e coletivamente, temos de designar o descarte 
correto tanto dos resíduos como de embalagens. Possuímos responsabilidades diferentes uns 
dos outros enquanto sociedade, governo, empresa entre outros, mas todos são importantes neste 
processo, almejando garantir um meio ambiente equilibrado para o presente e pensando também 
nas futuras gerações.

 Em uma perspectiva de políticas nacionais sobre o meio ambiente no Brasil, no ano 
de 1992, foi criado o Ministério do Meio Ambiente que propõem adotar e produzir meios de 
proteção, valorização do meio ambiente e recuperação, desenvolvendo a sustentabilidade. 
Os programas que podem ser destacados nessa área ambiental são: Programa Nacional de 
Biodiversidade - PRONABIO; Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia - 
PROECOTUR; Programa Nacional de Educação Ambiental - PNEA; entre outros.

 A lei 6938/81 criou o conceito jurídico de meio ambiente e também estabeleceu a Política 
Nacional de Meio Ambiente (PNMA). Trata-se a recuperação ambiental e a preservação, com 
diretrizes que devem orientar as respectivas ações do governo, subsidiando a manutenção do 
equilíbrio ecológico.

 As pessoas devem buscar estratégias juntamente com políticas que nos possibilitem 
mudanças nos padrões atuais de consumo, de modo a preservar o meio ambiente e incentivar 
a utilização de produtos retornáveis, recicláveis, biodegradáveis, que não afetem tanto nosso 
ecossistema e nosso meio ambiente.

 Na era de um Capitalismo Informacional, é de suma importância usarmos os meios 
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tecnológicos e virtuais como uma maneira de auxiliar a difundir essa consciência ecológica, 
usando-os ainda para encontrar maneiras de melhor utilizar os recursos naturais, diminuindo 
a exploração desenfreada dos recursos naturais. É imprescindível uma mudança na postura 
dos sujeitos desta relação de consumo, que precisam e devem ser baseados em valores que 
propiciem a proteção de nosso meio ambiente.  

 
4.1 CONSUMO “VERDE”. SERÁ?  

Mesmo diante de pautas como sustentabilidade, a lógica consumista da obsolência 
programada ainda reina. Como resultado nós temos, de acordo com Luciana Negretto, as 
“quantidades gigantescas de lixo sem o descarte correto, o uso desenfreado de recursos não 
renováveis, especialmente o petróleo, e uma emissão desenfreada de gases poluentes pelas 
indústrias”.  

Outro tipo de poluição, tão lesiva quanto a ambiental, é a que acontece on-line. Carece 
atenção pelos números alarmantes de trocas de informações virtuais: nos tornamos (hiper)
consumidores de redes sociais. São mais de 4 bilhões de conteúdos publicados, apenas no 
Facebook, diariamente (Negretto apud Frost, 2013). O rápido desenvolvimento tecnológico 
transforma alguns sujeitos dependentes da enxurrada de conteúdo disponível na palma da mão.     

Num anseio de pseudo consciência ambiental, algumas pessoas aderem ao consumo de 
produtos “ecologicamente corretos”, aliviando assim sua responsabilidade com a causa.  São na 
verdade, movimentos para desviar a culpa sentida, comprando junto sua redenção. As tentativas 
estão em todos os setores, “desde o palito de picolé de madeira reflorestada até os livros digitais 
e carros movidos a biocombustíveis” (Mocarzel; Rojas, 2015). 

Todavia esse manejo alimenta novas relações de consumo, antes não percebidas, 
configurando antagonismo de ideais. Apoiado na produção capitalista o consumo termina assim 
por criar uma evasiva para perpetuar sua existência. 

 
Gente que não compra produto chinês, não come palmito da Mata Atlântica, 
só compra atum dolphin-free, só usa papel higiênico reciclado, acham que 
estão salvando o mundo. Nada pode ser mais intrinsecamente capitalista e 
consumista do que achar que o mundo pode ser salvo pelo consumo, que não é 
preciso fazer mais nada, se envolver, agir, que basta comprar o sabonete certo 
e, pronto, fiz minha parte!, já posso passear com meu jipão de consciência 
limpa!  (MOCARZEL; ROJAs apud CASTRO 2014). 

5 VARIAÇÕES E POSSIBILIDADES: O MINIMALISMO EM FOCO

 A busca por alternativas que questionam o consumismo vigente leva a algumas 
práticas consideradas por Lipovetsky como radicalismos bugiganga (Negretto, 
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2013).  A ideia se aplica a algumas atitudes, individuais ou coletivas, que não surtem 
o efeito esperado, sendo inúteis e contraproducentes na perspectiva de minimizar os 
danos causados pelo hiperconsumismo – como furar pneus 4x4, rabiscar os painéis 
de publicidade, corromper logotipos, organizar o ‘dia de não comprar nada’ (...). 
 Por outro lado, ações como a de Muhammad Yunnus, ganhador do prêmio Nobel da 
Paz em 2006, geram desenvolvimento social e econômico. Ele é responsável pela criação de 
um banco especializado em microcrédito que incentiva o empreendedorismo e os pequenos 
negócios por meio de empréstimos para as camadas mais carentes. 

 
[...] ao estimular o devedor a iniciar um negócio rentável, Yunus garante 
o pagamento das dividas e o desenvolvimento da comunidade. O banco – 
estrutura básica do sistema capitalista – consegue unir o objetivo fundamental 
de qualquer empresa – gerar lucro – juntamente com o combate à pobreza e 
desenvolvimento da região (NEGRETTO, apud Gulin, 2013, p. 59). 

Algumas tendências surgem como possibilidades aos cenários expostos, em forma de 
consumo consciente, onde os sujeitos mostram preocupação com seus hábitos de consumo e 
o impacto na esfera individual, coletiva e ambiental. O minimalismo entra em cena como um 
estilo de vida, intrincado no contexto capitalista/consumista, porém na perspectiva de consumo 
responsável.

[...]enquanto os hippies e os punks pregavam sociedades alternativas, 
desconstruindo o status quo, os minimalistas querem apenas reduzir os 
ímpetos da sociedade de consumo, sem necessariamente deixar de fazer parte 
dela (Mocarzel; Rojas, 2015).

5.1 A VIDA IMITA A ARTE: UMA CONCEPÇÃO DO ESSENCIAL

Simplicidade e objetividade  faziam parte do repertório dos artistas que reagiram à 
emotividade e ao Expressionismo Abstrato dominante dos anos 50. A arte do mínimo surge no 
fim da década de 60 com uma proposta de ser despojada, simples, auto-suficiente, pura e livre 
de associações extra-visuais. Ou seja, é o primor do básico e incontaminada pela subjetividade 
demasiada. Trabalha com a “economia de expressão”:

 
O minimalismo não reage , portanto, contra o meio, mas contra a mediação, 
invocando um fim da figurabilidade ou, pelo menos, uma inviabilidade 
das figuras tradicionais da natureza e do homem. A esta crise da mediação 
protelada através da crise da aparência e da realização do permanente vem 
corresponder ao minimalismo a redução do conteúdo representativo, ou seja, 
reduzir a forma visível à sua mais simples expressão (Morcazel; Rojas, 2015: 
132).
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 Dessa forma, o minimalismo nas artes é caracterizado por se despir de formas e 
representações excessivas que não contribuem para a totalidade da obra, resumido na máxima 
“menos é mais” do arquiteto alemão Mies Van der Rohe. Já dizia Oscar Wilde que a vida imita 
a arte muito mais do que a arte imita a vida, estes excessos e minimalismos são análogos à 
problemática moderna do hiperconsumismo e às reações a ele.  

Segundo Luciana W. Negretto (2013), a busca pela vida simples e sem excessos não é 
nova na história da humanidade. Desde os santos hindus, que buscavam o ascetismo mil anos 
antes de Cristo, passando por Buda ou os místicos dervixes muçulmanos, que viviam com 
mendigos acreditando que essa seria a melhor maneira para se encontrar com Deus; galgando 
também pela filosofia epicurista e estóica, onde a busca pelos prazeres e pela felicidade se 
baseavam no desprendimento dos excessos e usando de parcimônia para atingir o equilíbrio, a 
pretensão pela simplicidade é pautada na vida dos homens. 

O desapego minimalista é físico e mental. Essas categorias são entrelaçadas e sofrem 
influência uma da outra. Sendo assim, o discurso recorrente é o de que a quantidade de objetos 
desnecessários demanda tempo – desnecessário – que poderia ser aplicado em outras atividades. 
No livro “The minimalism” os autores comentam que se entende como uma ferramenta para 
se livrar dos excessos da vida com o intuito de focar no que é importante (...). Contudo, não se 
trata de um manual dado, a ser seguido. Não existe fórmula específica e universal para se tornar 
adepto desse estilo.[...] nessa perspectiva podemos considerar que o consumidor minimalista 
está em busca de autoconhecimento: do que é necessário, do que é supérfluo, de quais bens de 
consumo prejudicam mais do que ajudam (NEGRETTO, 2013, p. 72).

Existe um valor simbólico embutido nos objetos. O descarte e/ou compra 
sempre são processos de auto-reflexão e aprendizagem. A ideia central do 
minimalismo é a da mudança individual, podendo respingar no coletivo. Esses 
consumidores põem na prática sua consciência ambiental e social do consumo. Não 
se trata de se abster das compras, mas fazê-las de acordo com suas necessidades reais.   
 

6 CONSUMO COLABORATIVO

Nos últimos tempos conceitos como: diversão, contentamento, alegria, descanso, entre 
outros estão totalmente atrelados com a intenção de buscar e trazer prazer para uma pessoa, 
entretanto, acontece de forma inconsciente , estando totalmente ligado ao consumo, visto que 
essa idéia veio com uma condição mais forte que antigamente. Nesse contexto, é válido notar 
que um indivíduo trabalha oito horas por dia, cinco dias por semana com o intuito de adquirir 
um capital, para a busca do prazer, que para possuir o mesmo, através de uma viagem, um 
passeio caro ou até mesmo a satisfação de comprar um bem para ser visto de forma grandiosa, 
ele necessita trabalhar mais, para adquirir mais e nesse ciclo interminável por uma busca de 
pertencimento baseado num consumo individualista, cria pessoas alienadas no sentido de que, 
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este estilo de vida é globalizado e quem não está nessa roda social, é visto com uma lente que 
gera discriminação.

Essa linha tênue entre o prazer e consumo acontece como forma de busca de uma 
satisfação incessante, o sujeito adquire um produto ou serviço com o intuito de gozar um 
momento ou situação, que cada vez gera prazeres mais curtos. A exemplo disso, os móveis de 
antigamente, no qual eram produzidos com o foco de durabilidade e qualidade, onde as pessoas 
poderiam passar de geração para geração determinada mobília.. Em contrapartida, hoje em dia 
a vida útil desses utensílios reduziu consideravelmente, propósito disso, aumentar o fluxo de 
troca, e juntamente criar novas  “necessidades”.

Porém em meio a crise financeira de 2008 que acometeu, sobretudo os países norte 
americanos e europeus, uma parcela da população constatou que consumindo desta maneira 
exacerbada, a economia bem como a natureza não perdurariam. À vista disso, o recurso 
encontrado foi o consumo colaborativo. Essa economia baseia-se em doar, emprestar ou trocar 
objetos e serviços, e “permite que as pessoas, além de perceberem os benefícios enormes do 
acesso a produtos e serviços em detrimento da propriedade, economizem dinheiro, espaço e 
tempo, façam novos amigos e se tornem cidadãos ativos novamente.” (BOSTMAN; ROGERS, 
2011, p. xiv)

Para Bostman e Rogers (2011) , o consumo colaborativo pode ser descrito através de 
três sistemas: sistema de produtos e serviços (SSP), redistribuição de mercados e estilos de vida 
colaborativo.

No Sistema de Produtos e Serviços, as pessoas pagam pelo uso de produtos e objetos, sem 
necessariamente ter que adquiri-los. Exemplos disso são os aluguéis de produtos de propriedade 
privada como livros (zilok) , carros (RelayRides) , e de propriedade de uma empresa (energia 
solar, carros, lavanderias...). Um dos maiores benefícios deste sistema é que as pessoas que a 
utilizam não vão estar encarregadas de fazer a sua manutenção,conserto ou seguro.

Já no Sistema de Redistribuição de Mercados, as mercadorias que não são mais 
necessárias a alguém vão para alguém em que sejam,  através de trocas ou de revendas feitas 
atualmente de uma forma mais simples, por meio da internet. “A redistribuição é o quinto 
“R”-  reduzir, reciclar, reutilizar, reformar e redistribuir - e é considerada uma forma sustentável 
de comércio.”(BOSTMAN; ROGERS, 2011, p. 62)

No último sistema,o Sistema de Estilos de Vida Colaborativos,a base de compartilhamento 
não são objetos e bens materiais, mas sim, pessoas que tenham os mesmos interesses e se unem 
para trocar e compartilhar tempo, espaço e  habilidades.

Essas formas de consumo colaborativo trazem uma série de resultados positivos 
como economia de dinheiro, tempo e espaço, novas amizades. E estão fazendo com que  este 
movimento se torne cada vez maior, com milhões de pessoas participando em todos os cantos 
do mundo, incluindo o Brasil.

A antropóloga Hilaine Yacooub, doutora em consumo, nos mostra em sua pesquisa 
etnográfica na favela Barreira do Vasco, Rio de Janeiro, uma versão oposta ao estilo de vida 
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baseado em um consumo exclusivo, onde as pessoas são guiadas por essa idéia colaborativa 
que é posta culturalmente. Nesse sentido, participa um emaranhado de crenças e valores que 
compõem esse sistema.  ”Ser da favela e dela fazer parte significa aprender a compartilhar dentro 
da rede social ao qual pertence respeitando valores e hierarquias das associações (vínculos 
sociais) . Quanto mais íntimo se é de um integrante, maior a possibilidade de empréstimos, ou 
seja, compartilhamentos.” (YACOOUB, 2014,  p. 20)

No consumo colaborativo, o bem não pertence necessariamente  a um indivíduo, mas 
a uma coletividade que faz uso do mesmo. A base deste processo não é dividir  tudo, mas sim, 
manter uma estabilidade entre as necessidades realmente essenciais e coletivas. (YACOOUB, 
2014, p. 13) “As “economias de compartilhamento”, no entanto, revelam mais do que técnicas 
e arranjos para suprir necessidades. Elas expõem os fios que formam a malha social da favela, 
com seus valores morais, suas dificuldades e também suas histórias de superação. Elas existem 
porque se constituíram como um valor importante dessas populações”.

Ou seja, o famoso gato, que é considerado algo irregular entre os demais, para um morador 
da favela, esse conceito vem de outra maneira, eles atribuem a isso o termo compartilhado, 
pois não há necessidade de cada um ter o seu, se todos podem dividir e usufruir do mesmo. 
Tal conjuntura só da certo devido às relações que são construídas no decorrer do tempo, que 
constituem uma rede de confiança e trocas para que tal modelo de certo. Para a antropóloga 
Hilaine Yacooub ( 2014, p.11):

No caso da BV, as pessoas concebem e organizam o compartilhamento de 
energia elétrica e outros serviços quando, por exemplo, várias famílias 
partilham o mesmo medidor (ou mesma gambiarra) através de ligações 
“clandestinas [...] Nessa relação, se faz presente o acordo verbal e a eleição de 
um dos moradores como responsável pelo trâmite comercial, pela contratação 
da empresa e o recolhimento mensal do pagamento de cada família para 
quitação da conta. Essas divisões são reveladoras, pois expõem as alianças 
e fissuras do tecido social. A escolha dos sócios da TV a cabo revelam as 
afinidades ao mesmo tempo em que permitem entrever os códigos morais que 
fazendo dos “sócios” elegíveis apenas certas pessoas. A honra e a reputação, 
pautadas na moralidade local, se baseiam assim na conduta da pessoa, em sua 
dedicação ao trabalho e na solidez com a qual desempenha os mais valorizados 
papéis sociais – pai ou mãe de família.

Existem diferenças simples, e notórias  entre a vida na favela e a vida na área urbana 
“desenvolvida”. Na base colaborativa o indivíduo vai fazer um questionamento da real 
validade de um produto ou serviço . Exemplo disso seria comprar um item para usar uma 
ou duas vezes, ou seja, esse investimento seria falho, pois raramente seria usado, e quando 
ocorresse de utilizá-lo sua vida útil já teria passado e outros produtos com outras capacidades 
já estariam disponíveis. Nessa perspectiva, para um morador da favela é mais prático usar uma, 
duas, três ou demais vezes de alguém que realmente vá usufruir da compra do que adquirir 
um produto sem necessidade. Já fora desse âmbito, certo método não é eficaz, pois, o ato de 
consumir  trás dentro de si o pertencimento, no contexto de, consumir para pertencer a uma 
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sociedade, ter pertencimento de algo para satisfazer necessidades construídas culturalmente, 
um pertencimento individualista. Deste  modo, essas ideologias são carregadas de vivências 
individuais e coletivas de um determinado indivíduo, que não nasce com cultura, mas aprende 
a tê-la. Cultura é aprendida.

7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Em termo, fica inviável tencionar qualquer conclusão para um tema tão dinâmico 
e  atravessado por realidades diversas. Entretanto cabem algumas considerações em relação ao 
desenvolvimento e proposta deste trabalho. 

Uma compreensão histórica do desenrolar do consumo é pertinente no sentido de 
provocar reflexões sobre o que já foi feito e do que existe de possibilidades dentro de cada 
contexto. Além de abrir a possibilidade de revisões teóricas acerca do tema, pois, com as 
sociedades em constantes mudanças, há de se considerar a possibilidade de o consumo também 
ser modificado e todas as questões que se aplicam à ele.

A consequência do mau uso do meio ambiente, ainda pode ser revertida, porém precisa 
haver a conscientização não só de uma parte mas, sim de um todo em uma ação conjunta 
da sociedade, do governo, de todas as pessoas para que possam adotar um comportamento 
consciente no consumo. Partindo de uma educação ambiental, para se ter um novo olhar e um 
novo comportamento que preze nossas pequenas atitudes diárias, que juntamente constituem 
grandes mudanças e consequências, mudando o paradigma que a relação de consumo e 
desenvolvimento andam juntas.

Nesta perspectiva atuam os consumidores minimalistas, modificando a si próprios em 
primeiro lugar. Para eles, o excedente é o vilão. Busca-se dessa forma uma realidade pessoal 
não polarizada que reflete numa maior qualidade de vida material e mental. E os consumidores 
colaborativos, que encontraram por meio deste a saída para consumir de forma consciente, 
economizando e principalmente sem deixar de realizar os seus anseios. 
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RESUMO
O presente artigo traz os resultados de um estudo desenvolvido em um projeto de pesquisa cuja proposta foi 
investigar quais os impactos psicossociais e a percepção de risco de moradores de áreas mais atingidas por enchentes 
em Rio do Sul-SC. Partindo dos aportes teóricos da psicologia social comunitária, da psicologia ambiental e 
da psicologia das emergências e desastres, a pesquisa seguiu o caminho metodológico qualitativo, utilizando-se 
como instrumento para coleta de dados um roteiro de entrevista semiestruturada e os dados examinados à luz da 
análise de conteúdo, de Bardin. A coleta de dados ocorreu entre os meses de setembro e outubro de 2016, com 
14 moradores de 6 bairros e, após transcritas as entrevistas, obteve-se 4 categorias para análise. Os resultados 
alcançados denotam que os principais impactos psicossociais estão relacionados às repercussões psicológicas 
quanto ao medo e insegurança quando chove e visão de si como um sujeito forte, sentimentos de perda (sejam 
simbólicas, materiais e financeiras), bem como construção de estratégias de enfrentamento. No que tange à 
percepção de risco, esta se mostra distinta entre os pesquisados, havendo os que reconhecem os riscos e vêm 
assumindo posturas mais preventivas e, outros, ainda considerando os eventos como algo apenas de força da 
natureza e incapazes de combatê-los. A partir deste estudo, fica evidente a necessidade de trabalhos interventivos 
com a comunidade no intuito de auxiliá-los na ampliação da tomada de consciência dos riscos e da importância da 
participação de todos em etapas de prevenção às enchentes.

Palavras-chave: Psicologia social comunitária. Psicologia Ambiental. Psicologia das emergências e desastres. 
Enchentes.

ABSTRACT
The present article presents the results of a study developed in a research project, whose propose was to investigate 
the psychosocial impact and the risk perception of the residents in the areas most affected by floods in Rio do 
Sul, SC. Based on the theorical contribuitions of community social psychology, environmental psychology and 
psychology of emergencies and disasters, the research followed the quantitative methodological path, using as a 
data collection instrument a semi-structured interview script and the data was analyzed in light of the analysis of 
content, by Bardin. The data collection happened between the months of september and october 2016, with 14 
residents from 6 neighborhoods, and after transcribing the interviews, 4 categories were obtained for analysis. 
The achieved results show that the main psychosocial impacts are related to the psychological repercussions 

1 Trabalho resultante de projeto de pesquisa desenvolvida na UNIDAVI ao longo do ano de 2016.
2  Mestre em Psicologia (UFSC). Professora do curso de Psicologia do Centro Universitário para o Desenvolvimento 
do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI). 
3 Acadêmicas do curso de Psicologia do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
(UNIDAVI).
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regarding fear and insecurite when it rains and a self-view as a strong person, feelings of loss (symbolic, material 
and financial), as well a construction of coping strategies. Regarding the risk perception, it shows to be different 
between the interviewees, with those who reconized the risks and are assuming more preventive postures, and 
others, still considering the events as something only of nature’s strength and incapable of fighting them. From this 
study, it’s evident the need for interventional work with the community, in order to assist them in increasing the 
awareness of the risks and the importance of the participation of all in flood prevention stages.

Keywords: Community Social Psychology. Environmental Psychology. Psychology of Emergencies and Disasters. 
Floods.

1 INTRODUÇÃO

Enchentes são eventos que ultrapassam as dimensões ambientais, materiais e econômicas, 
repercutindo também nos aspectos psicológicos e sociais. Prejuízos emocionais, perdas das 
mais diversas e a necessidade de reestruturações do cotidiano, do trabalho e das relações sociais, 
são algumas das consequências vividas pelas pessoas que sofrem com as enchentes, sejam as 
que perdem suas casas, os seus familiares, ou as equipes profissionais que trabalham junto às 
comunidades atingidas. 

Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, é um município conhecido 
nacionalmente pelas recorrentes cheias, que acometem a região de maneira cíclica. Ao longo 
dos últimos cem anos, foram registradas quase 50 enchentes, sendo as mais graves nos anos de 
1983, 1984 e 2011 (JORNAL DE SANTA CATARINA, 2015).  De acordo com Silveira (2011), 
o estado de Santa Catarina tem sido visto como eixo de atuação constante no Brasil, no que diz 
respeito às emergências e desastres, tendo em vista seu processo histórico marcado por grandes 
enchentes.

O presente artigo se propõe a apresentar os resultados de um estudo que almejou investigar 
os impactos psicossociais e a percepção de risco de moradores de bairros mais atingidos por 
enchentes no município de Rio do Sul-SC. Este estudo teve como aporte teórico a psicologia 
social comunitária, psicologia ambiental e a psicologia das emergências e desastres.  A interface 
entre tais bases teóricas possibilita analisar o modo como os indivíduos avaliam e percebem o 
ambiente em que vivem, assim como são influenciados por este (MOSER, 1998). O aparecimento 
de eventos inesperados frequentemente suscita a emergência de novas práticas de adaptação à 
nova situação que podem tanto ser impostas do exterior, ou pelo próprio grupo (GUIMELLI, 
2003).  Conhecer as formas de adaptação adotadas pelos membros das comunidades atingidas 
pode fornecer subsídios para uma atuação da psicologia pautada nas suas necessidades e que ao 
mesmo tempo reconheça as potencialidades do grupo. Nesse sentido, justifica-se a importância 
de estudos como esse a fim de pensar novas atuações da psicologia no intuito de que esta ciência 
cumpra com seu compromisso social e, assim, “[...] atenda à realidade social e ao cotidiano de 
cada indivíduo e que permita uma intervenção efetiva na rede de relações sociais que define 
cada indivíduo” (LANE, 2011, p.16).
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2 DESASTRES E A PSICOLOGIA: RELAÇÕES POSSÍVEIS

De acordo com Ocampo (2006), embora o Brasil não seja acometido por grandes 
desastres naturais, como vulcões e terremotos, não justifica o fato de não haver uma preparação 
para lidar com estes acontecimentos, tanto no pré, quanto no pós-desastre. Para Silveira (2011), 
a psicologia, nestas últimas décadas, construiu um suporte teórico que dá a possibilidade de 
avançar nos processos de intervenções ocorridos nas emergências e desastres. As diversas áreas 
desta ciência podem se tornar úteis no momento das catástrofes, como a organizacional e do 
trabalho, social comunitária e até mesmo a psicologia clínica, com a psicoterapia breve. 

A psicologia ambiental se propõe a estudar as pessoas em seu contexto, não considerando 
apenas suas relações, mas também suas inter-relações, entre pessoa e meio ambiente social 
ou físico. É preciso considerar que dimensões sociais e culturais estão sempre presentes em 
como os ambientes são percebidos e avaliados pelos indivíduos (MOSER, 1998). Ainda para 
o autor, a psicologia ambiental almeja identificar a maneira com que o indivíduo percebe e 
como é influenciado pelo ambiente, estudando o efeito do ambiente físico sobre as condutas 
humanas. O foco do discurso na psicologia ambiental diz respeito à pessoa em inter-relação 
com o contexto ambiental. Ocupa-se em caracterizar fatores específicos que o ambiente gera 
nesta pessoa, percebendo a influência de diversos ambientes, desde sua própria casa até a cidade 
onde mora. Portanto, será a relação que este indivíduo tem com seu ambiente que irá interessar 
à psicologia ambiental.

Já a psicologia das emergências e desastres, conforme Martins (2012), é a área de 
atuação do psicólogo que visa a redução do sofrimento humano frente aos eventos adversos 
que possam acometer uma determinada população, bem como, sua posterior reorganização. 
Ramírez (2011) considera de extrema importância a constante relação entre a psicologia e os 
diferentes atores que compõem uma sociedade, entre eles a Defesa Civil e os demais órgãos 
que visam o bem-estar e a defesa da população. Entende-se que juntos é possível construir 
conhecimento prático e teórico sobre o planejamento, organização e controle a fim de agir 
diante das situações calamitosas.

A psicologia, enquanto ciência e profissão, em meio às situações de emergências e 
desastres, vem contribuir como facilitadora e propulsora da articulação e comunicação social 
nas suas variadas esferas, bem como, no exercício de sua atuação profissional, seja previamente, 
durante o evento, ou posterior a ele. Silveira (2011, p. 74) pontua que, “[...] dessa forma, 
estaremos contribuindo com o protagonismo e a organização social, que produzirão ganhos 
significativos na saúde geral dos afetados e da comunidade.”.  

Na relação entre as bases teóricas acima, articula-se, também, a psicologia social 
comunitária, ramo psicológico que direciona seu olhar sob o homem na interface com a sociedade. 
Parte-se da concepção de sujeito como produto e produtor do meio, ambos construindo-se 
numa constante dialética. Lane (2011, p. 12) destaca que “[...] o ser humano traz consigo uma 
dimensão que não pode ser descartada, que é a sua condição social e histórica”. E é este sujeito 
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que vivencia situações de emergências e desastres. Nesse sentido, nos trabalhos da psicologia 
diante de desastres, convém destacar a relevância da comunitária, área que busca articular 
juntamente com a população e com equipes multidisciplinares meios práticos para lidar com a 
ocasião a partir da demanda exposta pela própria comunidade. Assim, situações de emergência 
e desastres marcam as histórias de vida de cada pessoa e de comunidades inteiras, representando 
momentos importantes (infelizmente, tendem a ser de cunho negativo) e que merecem o olhar 
da psicologia na compreensão dos impactos destes fenômenos nas subjetividades envolvidas. 

3 MÉTODO

Este estudo diz respeito a uma pesquisa de caráter qualitativo, cuja modalidade é descritiva 
e exploratória. A pesquisa qualitativa é compreendida como a forma que se utiliza para descrever 
acerca de um determinado problema ou hipótese, estudando a interação de determinadas 
variáveis, de forma a compreender e classificar processos dinâmicos experienciados por grupos 
sociais (BLOGOSLAWSKI; FACHINI; FAVERI, 2010).

A pesquisa descritiva se propõe a descrever as características de uma população ou 
fenômeno ou até mesmo de estabelecer relações entre variáveis. Já a pesquisa exploratória tem 
como intuito propiciar maior familiaridade com o problema, de modo a torná-lo mais nítido ou 
a constituir hipóteses, buscando o aprimoramento das ideias sobre o mesmo (GIL, 2002).

Participaram desta pesquisa membros dos bairros mais atingidos pelas enchentes 
no município de Rio do Sul (abrangendo homens e mulheres de diferentes faixas etárias, 
escolaridade e situação socioeconômica). Pautando-se no critério de saturação (SÁ, 1998), foram 
entrevistadas 14 pessoas, de seis bairros da cidade. Para a coleta de dados, as pesquisadoras 
optaram por ir até os bairros e acessar os moradores questionando-os, primeiramente, se já 
moravam no local durante as cheias de 2011 ou 2015 e, em seguida, os convidando a participar 
da pesquisa. Essa abordagem foi escolhida por entender que o contato informalizado, sem 
aviso prévio ou mediado por órgãos municipais, traria mais proximidade entre pesquisadoras 
e pesquisados. O período da coleta de dados se deu entre os meses de setembro e outubro de 
2016. Convém ressaltar que a inserção a campo somente ocorreu após aprovação do projeto de 
pesquisa junto ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e todo processo de coleta 
de dados foi embasado na Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 
2016).

Para a obtenção das informações, utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturada. 
Conforme Neto (2004), a entrevista é uma das técnicas pela qual o entrevistador procura 
informações presentes na fala dos pesquisados. Essa técnica proporciona a coleta de 
informações sobre determinado assunto, por meio da comunicação verbal e da linguagem. 
Devidamente autorizadas pelos entrevistados, as pesquisadoras fizeram uso de gravadores 
durante as entrevistas a fim de, posteriormente, transcrevê-las para a etapa de análise dos dados. 
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Tal etapa fundamentou-se na análise de conteúdo, conforme Bardin (1977), a qual destaca que 
há diversas formas de desenvolver a análise de conteúdos pesquisados, enfatizando que, entre 
os procedimentos utilizados para analisar conteúdos dentro de uma perspectiva qualitativa, 
existem os seguintes: categorização, inferência, descrição e interpretação.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise dos conteúdos, encontraram-se os resultados desta pesquisa, os 
quais foram apontados por meio de 4 categorias, a saber: concepções de enchente e relações 
estabelecidas com a mesma; percepção de risco; órgãos públicos e meios de comunicação; 
depois da última enchente. Abaixo são apresentadas cada categoria e uma breve discussão sobre 
as mesmas.

4.1 CATEGORIA 1 - CONCEPÇÕES DE ENCHENTE E RELAÇÕES ESTABELECIDAS 
COM A MESMA 

A partir dos dados coletados nas entrevistas identificou-se nas falas dos entrevistados 
a concepção de enchente que estes possuíam, o que significava este fenômeno para eles, 
bem como as relações estabelecidas entre os participantes e a ocorrência da enchente. Foram 
identificadas falas que relacionavam a enchente à tristeza, a um transtorno, algo que traz muitos 
prejuízos e dificuldades às pessoas que são acometidas. Os sentimentos relatados na ocorrência 
do fenômeno referiam-se a medo, desespero, angústia. De modo geral, os pensamentos dos 
participantes sobre o evento apontaram a descrença destes com relação à ocorrência da enchente 
e as ações demostraram a ansiedade em retornar para casa e retomar a rotina anterior. 

Segundo Amaral e Ribeiro (2009), as enchentes ou inundações caracterizam-se como 
acontecimentos naturais que ocorrem com certa frequência nos rios, sendo causados por fortes 
e rápidas chuvas, ou chuvas de duração mais extensa.

Por se tratar de uma pesquisa investigativa a respeito das enchentes e seus impactos, 
buscou-se indivíduos que vivenciaram a situação de enchente e que de uma forma ou de outra 
se encontram ou já se encontraram em áreas de risco para a ocorrência de enchente. Em pesquisa 
realizada, Gomes e Cavalcante (2012, p. 725) constataram que, segundo os participantes, morar 
em uma área de risco representava “(com)viver com a insegurança e com as consequências de 
eventos desastrosos, que desestruturam a rotina, revelando postura de absorção passiva dos 
impactos, que reflete a inexistência de consciência do risco, o que dificulta a preparação e 
aumenta a vulnerabilidade”.

A fala dos entrevistados vem reafirmar a questão sobre a insegurança que se tem ao 
morar em uma área considerada de risco:
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“Mas eu tô pedindo a Deus que abra um, um negócio pra nós né, pra nós poder vende 
aqui, compra, nem que seja só pra fazer uma casinha né, lá onde não pegue água pra gente 
vive mais sossegado né [...]”. 

Para Mattedi (2006, p. 86), “a insegurança pode ser descrita como o resultado da relação 
de continuidade entre as condições sociais, o pré-impacto e a situação pós-impacto. Nesse caso, 
o que importa não é, necessariamente, o evento, e sim, a vulnerabilidade da comunidade a 
impactos negativos.”.

Fernandes e Boehs (2013) apontam a partir disso, um rompimento na rotina familiar 
diante do evento imprevisível que se mostra o desastre natural, sendo as ações direcionadas 
para lidar com as necessidades básicas e imediatas frente aos infortúnios trazidos pelo desastre. 
Os autores destacam que o fator imprevisível do desastre acaba por atravessar o dia-a-dia 
dos indivíduos, caracterizando um ponto estressante aos mesmos, uma vez que estes já se 
encontravam em uma situação de perdas materiais e pessoais. A fala de um dos pesquisados 
deste estudo ilustra esse momento de mal-estar decorrente da enchente:

“É bem triste tu dar aquela última olhada de dentro do teu carro ou até de dentro de um 
caminhão olhar pra trás e dizer, fica aí fica aí no lugar que eu vou voltar pra limpar, pra morar 
dentro de novo [...]”.

Identificou-se também, entre os pesquisados, ações como as de auxiliar ou socorrer os 
vizinhos que necessitavam. Para Gomes e Cavalcante (2012), a atitude de ajudar ou buscar 
ajuda é uma realidade na vivência dos desastres naturais. 

Pode-se verificar ainda, nas falas dos pesquisados, a vinculação entre a concepção 
que estes têm das enchentes com as perdas oriundas delas. Em pesquisa realizada, Gomes e 
Cavalcante (2012) pontuaram que os indivíduos caracterizaram a vivência da enchente como 
algo desagradável devido aos prejuízos, principalmente dos bens materiais, os quais são possíveis 
de ser mensurados. Notou-se que os danos referentes à situação de enchente tiveram diferentes 
sentidos e proporções de acordo com cada indivíduo entrevistado. Ainda a respeito do tema, os 
autores pontuam que as perdas simbólicas aparecem nos discursos de forma velada, denotando 
que “além de bens materiais, perderam a identidade do eu quando as águas carregaram as suas 
casas, a intimidade do lar, a paz e a segurança” (GOMES; CAVALCANTE, 2012, p. 727).

No presente estudo também apareceram falas relativas às perdas de ordem imaterial 
juntamente à expressão dos sentimentos despertados pela ocorrência das cheias

 “Angústia, muita angústia. Não via a hora de passa aquela água, pra pode limpa e 
pode volta pra casa”. 

Segundo Gomes e Cavalcante (2012, p. 726) nos discursos dos indivíduos pesquisados 
“[...] emerge a estratégia de encontrar justificativas para o que aconteceu, porém, sem associar 
o desastre ao risco a que estão expostas, encarando o evento como uma fatalidade”.

“[...] é um fenômeno é coisa da natureza se tiver que acontecer vai acontecer tu tem 
que aceitar e pronto”. 
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Nesse sentido, observa-se um discurso de naturalização do fenômeno das cheias, 
entendendo-o com algo inevitável e pelo qual estarão sempre passíveis de vivenciar. Portanto, 
Ximenes (2010, p. 109) destaca que “[...] é necessário enxergar as enchentes não somente como 
um problema de origem natural e climática, pois esta visão ultrapassada somente contribui para 
uma postura de aceitação passiva por parte dos distintos setores da sociedade”.

Segundo pesquisa realizada por Fernandes e Boehs (2013) com pessoas que vivenciaram 
desastres naturais, estas pareciam não ter ideia do que de fato poderia acontecer, mesmo que já 
tivessem certas atitudes rotineiras com base em vivências anteriores de pequenos alagamentos. 
Esse aspecto vai ao encontro do que o presente estudo identificou através das falas dos 
pesquisados, conforme se observa a seguir:

“[...] nesse local onde a gente morava eu sabia que pegava assim, mas eu não achava, 
pensei assim, não vai vir aqui, a gente sempre naquela esperança que não ia chegar onde 
chegou, é uma coisa assim que tu tá vendo que vai acontecer mas tu não acredita que vai 
acontecer, só acredita mesmo depois que [...]”.

As falas acima sinalizam para uma descrença sobre a real possibilidade de as enchentes 
se concretizarem, estando esta condição relacionada à percepção de risco das pessoas, aspecto 
abordado na categoria a seguir.

4.2 CATEGORIA 2 – PERCEPÇÃO DE RISCO

Conforme Tominaga (2009, p. 150-151), “o risco é um perigo calculável, pois um 
processo potencialmente perigoso torna-se um risco para a população afetada a partir do 
momento em que sua ocorrência passa a ser previsível, seja por emitir sinais prévios ou pela 
repetição, permitindo estabelecer uma frequência”. A autora destaca que quando existe um 
perigo em potencial para causar danos, há um risco presente.

De acordo com Carochinho (2016), a percepção é um processo psicológico no qual 
estímulos são selecionados e organizados dentro de um modelo conceitual da situação. Nesse 
sentido, diz-se que as pessoas não marcam somente aspectos observados no espaço onde se 
encontram, porém também lhes atribuem valores e significados. Entende-se por “percepção do 
risco” a forma como os não especialistas (leigos ou público) pensam sobre o risco, e referem-se 
à avaliação subjetiva do grau de ameaça possível de um determinado acontecimento (LIMA, 
2005, apud SANTOS; ROXO; NEVES, 2016). Importa lembrar que esta percepção existe para 
além do individual, pois se constrói através do mundo social e cultural, os quais dão estrutura 
às percepções, valores e ideologias; assim, este é um conceito subjetivo.

Nessa perspectiva, é possível notar as diferentes formas de percepção de acordo com 
as falas dos entrevistados, onde alguns relatam “se preparar” tirando os móveis antes da água 
atingir sua casa, já outros, optam por esperar a água chegar para começar a retirar seus pertences.
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“E agora quando começa a ‘enfeiar’ o tempo pra chuva, a gente já tá, meu Deus, será que 
vai vim, vai da enchente!? Será que... eu já, muitas vezes eu pego e começo a ergue as coisa, 
né!?”. 

“Não, a gente nunca se prepara, porque a gente sempre tá, como eu vou dizer pra ti 
assim, tu sempre tá despreparado sabe, tu nunca se prepara nisso. [...] mesmo que tu sabe que 
vem tu fica esperando que não vai vim né? Pensando que não vem, daí a gente não se prepara 
pra isso, deixa tudo em cima da hora, sabe?”. 

Nota-se, nas falas acima, diferentes percepções de risco entre os pesquisados, visto que 
alguns já assumem uma postura proativa diante da iminência de chuvas (provavelmente somado 
às notícias que a mídia transmite sobre possíveis previsões), enquanto outros não encontram 
tanto “risco” e vão “esperando” (sic) e não operacionalizando ações necessárias para manejar 
na situação de cheias.

Segundo Coêlho (2006, p. 36), “[...] uma compreensão dos eventos que põem em risco 
a vida das pessoas ajudaria na análise da percepção de risco e na elaboração de estratégias de 
mitigação de desastres”. Nesse sentido, falas a respeito da probabilidade de novas enchentes, 
bem como de possíveis corroborações e ações de enfrentamento são apontadas a seguir

“Eu não duvido, se continua a chuvarada, é, provavelmente, porque é, segundo o que 
falaram que tavam arrumando as barragens e não fico pronto ainda né, que era o que seria menos 
risco pra nós não tá... não tá terminada a construção, então, risco tem de dá nova enchente.”. 

Embora as ideias acima apontem para a chance de, após a vivência de um desastre 
haver maior percepção de risco, há, também, “[...] uma tendência do ser humano acreditar que 
as coisas ruins só acontecem com os outros, e que são menos vulneráveis do que os outros” 
(BRUGGEMAN, 2009, p. 13). Seguindo este pensamento, o autor afirma ainda que, em 
demasia, essa “confiança” pode fazer com que se negligenciem os riscos ao redor. A fala de um 
dos pesquisados demonstra essa condição

“Olha, devido ao tempo que demorou, porque nesse local onde a gente morava eu sabia 
que pegava assim, mas eu não achava, pensei assim, não vai vir aqui, a gente sempre naquela 
esperança [...]”. 

Para Bruggeman (2009, p. 20), “o conhecimento que se tem sobre a natureza é, portanto, 
uma forma de percepção de risco”.  Nesse sentido, é possível notar, através de relatos dos 
participantes que a percepção de risco, no que se refere aos riscos que uma enchente traz, está 
direta ou indiretamente relacionada ao descuido com a natureza.

“Eu olho certas casa ali eu fico falando até sozinha com Deus, eu digo meu Deus, o que 
que tá sendo ali, é só lixo espalhado por tudo, agora se der uma enchente agora, comparação vai 
enche tudo aquele bueiro ali[...]”. 

Faz-se perceptível também que, embora os indivíduos percebam o descaso com a 
natureza, fora o cuidado com o lixo que estes próprios produzem, eximem-se da responsabilização 
enquanto agentes de mudança da situação. Passando a responsabilizar terceiros por ações que 
podem ser executadas.
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“Eu não tenho como fazer, porque eu vou fazer o que se a gente já, o que a gente pode 
fazer a gente faz, né. Só que depende muito, nós dependemos muito da prefeitura, é a prefeitura 
que vai ter que faze!” 

É de suma importância compreender que a natureza, isoladamente, não é a responsável 
pelos desastres, visto que o ser humano possui um importante papel diante do que lhe ocorre. 
Segundo Bruggman (2009, p. 19), “se o ser humano não tivesse indevidamente ocupado as 
margens dos rios, seu fluxo normal não invadiria casas, ruas e não provocaria tantos danos.”.

Algumas falas sinalizam para a consciência do papel que cada cidadão possui diante da 
questão das enchentes, tanto no que se refere às ações cotidianas junto ao manejo do lixo que 
produz, quanto no que tange à sua participação no controle social.

“O que a gente pode fazer, filha, é uma coisa, é cuida do lixo, não joga lixo.”. 
Ao tratar a questão da consciência, seja de si ou social, a ideia de prevenção se atravessa 

como um ponto de suma importância diante das enchentes. E, nesta perspectiva da prevenção 
e da preparação, a percepção de risco é tida como uma variável importante por relacionar as 
circunstâncias da situação das emergências e dos desastres com as respostas psicológicas a 
curto e em longo prazo (COÊLHO, 2016). 

4.3 CATEGORIA 3 - ÓRGÃOS PÚBLICOS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO

De acordo com Zenatti e Sousa (2010), a comunicação efetiva e confiável é de suma 
importância no intuito de minimizar o efeito de desastres. As autoras comentam que os 
jornalistas informam para uma proporção populacional imensa, realizando a mediação entre 
assuntos da realidade e a população, simplificando a compreensão de eventos em notícias, 
e, assim, interferindo nas tomadas de decisões da comunidade diante de algum desastre. No 
caso de cheias, isso diz respeito ao fato de as pessoas decidirem se ficam em suas casas ou se 
precisam sair das mesmas e levar seus pertentes para um lugar seguro.

Quanto à função dos meios de comunicação diante das cheias de 2011 e 2015 em Rio do 
Sul, a maioria dos entrevistados mostrou-se satisfeita com a atuação da televisão e rádio (local). 
Segundo os pesquisados, o trabalho dos meios de comunicação é muito válido, pois mantém as 
pessoas informadas, além de repassar informações, ajudando quem precisa.

 “[...] eles já chegam e falam a verdade, eu não vou tampar o sol com a peneira, quem 
mora em área de risco sai porque vai chegar, vai chegar tanto [...]. [...] Eles ficaram mais 
atentos, assim, ao radar. [...] eles estão mais focados nesse sentido, de alertar as pessoas pra 
que não aconteça de perder as coisas de novo”.

Por outro lado, alguns pesquisados expuseram que a mídia acaba exacerbando a tensão 
e desconforto da população por trazerem informações de forma um tanto exagerada. A fala 
abaixo traz essa ideia

“É, é alguma coisa é meio exagerada, né, é, sabe, sabe que o povo gosta de um pouco 
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de sensacionalismo, principalmente jornal, revista, televisão.” 
Diante de desastres, junto aos meios de comunicação, os órgãos públicos assumem 

relevante papel para repassar, através das mídias, informações corretas e atualizadas sobre uma 
situação que está se configurando. Dentre as entidades públicas está a Defesa Civil, a qual 
tem como principal função agir preventivamente e socorrer as vítimas de desastres. Também 
age por meio de ações reconstrutivas e assistenciais a fim de deter e diminuir a ocorrência 
dos desastres, bem como zelando pela integridade da comunidade tanto moral, quanto física 
(JUNGLES, 2012).

De acordo com o mesmo autor, foi criado no ano de 1988 o SINDEC (Sistema Nacional 
de Defesa Civil), e atualizado em 2005 pelo decreto nº5.376/05, em conjunto com a criação do 
CENAD (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres) a fim de servir como um 
grupo de apoio e auxílio da Defesa Civil em relação aos desastres nos municípios. 

No que tange à opinião dos entrevistados quanto ao papel da Defesa Civil nas enchentes 
de 2011 e 2015 em Rio do Sul, as falas dos entrevistados apontam para pontos de vista distintos 
sobre este órgão. 

“Olha a de 2011 eles avisaram, que iria ter enchente, mas daí eu penso foi culpa nossa, 
porque nós não saímos, quando nós fomos querer sair daí não dava mais, aí na minha, eu não 
culpo eles, eu fui a culpada porque se eu tivesse escutado eles, porque eles avisaram.”. 

A defesa, que que vou te dizer assim, a vez que eu precisei eles não... que foi em 2011, 
é eu não obtive informação nenhuma, porque eles só falavam que não ia dá, não ia dá, quando 
viu, já a enchente tava ali, não tinha mais o que faze. 

As falas acima sinalizam que, muitas vezes, a população pode estar desinformada 
não por falha dos órgãos públicos, mas pelo fato de não estarem acompanhando os meios de 
comunicação, meio pelo qual a Defesa Civil comunica a população sobre os riscos.

Os órgãos públicos, assim como a prefeitura, devem atender às necessidades da população 
antes, durante e depois da ocorrência dos desastres naturais a fim de que possam verificar quais 
são os danos causados na infraestrutura da cidade e também na saúde da população. Dentro das 
ações esperadas por prefeituras e órgãos públicos está a realização e organização dos alojamentos 
e abrigos que devem ser preparados para a comunidade. Há, também, outros fatores muito 
importantes a serem atendidos, como a qualidade da água para que as pessoas possam consumir 
sem causar danos a sua saúde, através de um acompanhamento e, se necessário, um tratamento 
nos encanamentos responsáveis pela distribuição da água (FREITAS; XIMENES, 2012).

Assim como se observou no caso da Defesa Civil, os pesquisados deste estudo possuem 
visões diferenciadas acerca da atuação da prefeitura diante das enchentes. As falas a seguir 
demonstram opiniões discrepantes, havendo prevalência de considerações negativas:

“[...] na parte de limpeza e pra voltar a cidade normal eles foram, daí eles [prefeitura] 
foram bem ágil[...]”.

“Olha, o trabalho deles algumas vezes é bom, algumas vezes é ruim. Quase mais ruim 
do que bom.”. 
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 “[...] quando acaba a enchente some a prefeitura [...]. Eles só lembram da enchente 
quando tá chegando setembro [...]”. 

Percebe-se então, de modo geral, que antes e durante o período das cheias a prefeitura 
não conseguiu cumprir seu papel perante a fala dos entrevistados, mas que depois do acontecido 
ajudou a cidade a se reerguer.

4.4 CATEGORIA 4 - DEPOIS DA ÚLTIMA ENCHENTE

Nessa categoria, a discussão centra-se nas estratégias de enfrentamento desenvolvidas 
pela população atingida pelas enchentes, ou seja, de que maneira os indivíduos lidam com 
a situação das cheias, a fim de superar e reerguer-se diante do fato ocorrido, bem como o 
planejamento e organização da casa e das ações a serem tomadas frente à possibilidade de 
novas enchentes. 

De acordo com a análise do conteúdo das entrevistas, pode-se perceber que a vida no 
pós-enchente é marcada por dois sentimentos opostos: positivo e negativo, em relação às cheias. 
O evento é algo inesperado, não imaginado em tais proporções, pode-se concebê-lo como um 
período de crise. A respeito da crise, Bruck (2007) aponta que esta se caracteriza como um 
momento de dor e sofrimento, por ser uma situação que não se espera, porém pode significar 
crescimento, de forma a contribuir com uma postura diferenciada em relação à própria vida. 
Nesse sentido, a visão positiva da população se refere à possibilidade de um novo olhar para si, 
envolvendo o reconhecimento da força dos indivíduos para superar a tragédia.

“[...] a gente é muito, muito, muito mais forte do que a gente imagina [...]”.
O aspecto negativo refere-se principalmente às dificuldades do pós-enchente, das perdas 

materiais e humanas, da necessidade de limpeza e dificuldade de entrar novamente na rotina 
que existia antes. Amaral e Ribeiro (2009) comentam que os desastres naturais, como enchentes 
ou inundações, acabam por afetar um grande número de indivíduos, e também causam graves 
impactos econômicos. 

“[...] aquela ali eu quase me desesperei sabe, porque quando eu vi , minha casa tava...  
não deu tempo de tirar nada né!? Perdi muita coisa [...]”.

Inevitavelmente, para além das repercussões econômicas, há consequências psicológicas. 
Para algumas pessoas, enchentes geram traumas e, a respeito desta questão, Bruck (2007, p. 64) 
assinala que “o trauma é uma experiência que explode a capacidade de suportar um revés, nos 
traz a perda de sentido, desorganização corporal e paralisação da consciência temporal. Além 
disto, pode deixar marcas que influenciam a criatividade e a motivação para a vida [...]”.

De acordo com Fernandes e Boehs (2013), o receio de uma nova ocorrência do desastre 
natural causa medo em todos os entrevistados, em menor ou maior grau e, por conseguinte “[...] 
o medo traz angústia e insegurança, interferindo na organização da rotina nos dias de chuva e 
também na atenção e proteção destinada aos filhos” (FERNANDES; BOEHS, 2013, p. 165). 
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“Anteriormente era um momento bastante confortável, bem agradável tu sentir, tu 
escutar a chuva. Hoje se a chuva ela vem numa quantidade um pouco mais demasiada, pra 
mim já se torna, um trauma!”

A fala acima sinaliza um novo sentido atribuído à chuva. Antes, algo prazeroso e 
agradável de ser vivenciado. No entanto, após várias experiências com enchentes, caso a chuva 
torne-se contínua e/ou intensa, o sentimento de apreensão e ansiedade tornam-se excessivos. 
Para Freitas e Ximenes (2012, p. 1606), “a literatura também aponta para os impactos sobre 
a saúde mental e emocional das populações expostas às enchentes. Estados de estresse pós-
traumático e transtornos de adaptação foram indicados como algumas das consequências [...]”.

Também de acordo com a análise das entrevistas, pode-se perceber o desenvolvimento 
de estratégias de enfrentamento da enchente quando esta se torna recorrente, por exemplo, 
quando os indivíduos tomam medidas preventivas, a fim de diminuir os efeitos causados pelas 
cheias. O que pode ser percebido no discurso de um dos entrevistados:

“Antes, organizo tudo! [...] falam que vai chover tantos milímetros, eu já vou juntando 
as coisas, documento, as coisas, porque na de 2011 até documento nos perdemos né.”. 

Outro ponto recorrente nas falas dos entrevistados foi o desenvolvimento de estratégias 
em relação ao espaço físico da casa, tornando-o mais resistente à agua, também com intuito de 
diminuir a dimensão dos estragos, conforme a fala a seguir:

“Então eu troquei as porta e as janela tudo, botei tudo de alumínio, não tenho mais 
nada assim, de madeira assim, porta e coisa, sabe.”. 

Segundo Gomes e Cavalcante (2012), os comportamentos e atitudes resilientes por parte 
dos indivíduos são observadas como formas de enfrentamento do desastre, precisando então, 
ser reforçadas, fortalecendo o compromisso individual na redução de riscos e vulnerabilidades 
destes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas categorias analisadas, entende-se que os resultados desse estudo apontam 
para o fato de que os impactos psicossociais das enchentes estão relacionados aos âmbitos 
psicológicos, econômicos e sociais e possuem características negativas e positivas. Há, entre 
as comunidades atingidas pelas cheias, um constante sentimento de insegurança e incerteza, o 
que constantemente resulta em falta de tranquilidade. Mesmo considerando que há períodos 
do ano em que as enchentes prevalecem, o fato de estarem em áreas de maior risco já pode ser 
considerado um fator que pesa na condição de suas qualidades de vida. Assim, entre a maioria 
da população pesquisada, existe a impossibilidade de sair dessa região por não ter condições 
financeiras de estar em um local mais seguro, sendo que há, também, os que não querem sair, 
em decorrência do vínculo emocional estabelecido com o lugar. Por outro lado, constata-se a 
existência de impacto positivo quanto às enchentes, visto que estas pessoas passam a se ver mais 
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fortes, encorajadas para reconstruírem suas casas e suas vidas após o desastre. Essa dualidade 
de impactos positivos e negativos também se faz presente na percepção de risco. Constata-se, 
entre os participantes da pesquisa, percepções distintas quanto aos riscos, sendo que alguns têm 
maior clareza sobre suas condições de vulnerabilidade e outros, não. 

Quanto a essa questão, há uma visão de fatalismo sobre as enchentes, como se este 
fosse um fenômeno único e exclusivamente de cunho meteorológico, sem haver consideração 
sobre ser, também, socialmente construído. É de extrema relevância atentar para o fato de 
que um desastre é uma construção social, pois se vive determinadas situações perigosas em 
ambientes mais ou menos vulneráveis, de acordo com a época histórica em que se está; ou 
seja, não se vivencia um desastre de uma hora para outra (LOPES, 2006). A partir de uma 
leitura mais crítica, Lopes (2006) enfatiza que um desastre resulta de uma trajetória de exclusão 
social. Segundo ela, “a trajetória de exclusão social gera a ausência de percepção de risco [...] 
A população daquele local não tem oportunidade de informações que possibilitem pensar sobre 
aquele local de maneira diferenciada e convivem com riscos que poderiam ser evitados como 
se fossem naturais” (LOPES, 2006, p. 90).

Outro ponto de suma importância no que se refere aos desastres é a população reconhecer 
o quanto seu envolvimento neste assunto traz consequências positivas no caso de novos eventos. 
Isso diz respeito à participação das comunidades no planejamento de ações de defesa civil, não 
apenas esperando que órgãos públicos façam alguma coisa, mas assumindo papéis de atores. 
Não se pode negar o quão importante é a atuação da própria comunidade junto com equipes 
interdisciplinares que estão realizando todo processo de gestão de risco, visto que é ela que 
conhece bem seu território (BRASIL, 2010). Na efetivação de políticas públicas de defesa civil, 
a participação e o controle social são essenciais por parte da população, pois são através delas 
que se torna possível acompanhar o que, efetivamente, está sendo feito e, assim, cobrar ações 
das autoridades.

A partir das reflexões oportunizadas nesse estudo, fica clara a relevância da psicologia, 
enquanto ciência e profissão, diante da gestão de riscos e desastres. Sobre essa área, conforme 
Coêlho (2006), há preocupação da Psicologia em mudar paradigmas e trabalhar com prevenção 
e promoção de saúde, indo muito além do atendimento pós-desastres e atuando no período em 
que os mesmos não estão ocorrendo (pré-desastre). 

Nos casos de emergências e desastres é preciso que o psicólogo esteja familiarizado 
com os bastidores do evento, com o diagnóstico in loco. Isso facilita a locomoção e transporte 
da equipe. Cabe ao profissional estar ciente de que pode ocorrer um desgaste emocional muito 
grande, sendo que quem trabalha com a equipe deve ter clareza das diversas perdas envolvidas 
no evento, sendo elas a morte de algum resgatado, crianças envolvidas ou até mesmo, perda de 
alguém da equipe (COELHO, 2006).

Heredia (2006) destaca a importância em priorizar a participação da comunidade na 
decisão da programação, para que esses indivíduos estejam conscientes com o que irá acontecer 
em suas vidas. Com isso, é preciso que as redes psicossociais de apoio sejam recompostas, 



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 8 (n. 25), 51-67, abr./jun. 2017

64

valorizando sempre os atores sociais comunitários, sem a necessidade de criar novas organizações, 
mas, sim, identificar aquelas que já estão estabelecidas e atuantes em tal sociedade. 

A participação comunitária, para Gómez (2006), também é um fator de importante 
atuação pré-desastre. Nesta ocasião pode-se promover o protagonismo dos atores sociais, sendo 
eles agentes capazes de transformar tais situações em oportunidades de desenvolvimento, visto 
que uma comunidade nunca é a mesma depois de atravessar uma situação deste tipo.

 Gómez (2006) também expõe a relevância em tratar do tema percepção de risco, o qual 
pode ser trabalhado antes que o evento aconteça, isso, porque, a negação e desconhecimento 
perante o risco é o que aumenta a vulnerabilidade. A autora cita alguns fatores psicológicos 
que interferem na percepção de risco, como o desconhecimento, a negação, a onipotência 
e o pensamento mágico (esse último também esteve muito presente durante as entrevistas). 
Entretanto a população entrevistada não reconhece tal atuação do profissional psicólogo, 
identificando apenas atividades pós-desastre, como já citado acima.

Outra forma de atuação pré-desastre, como citado por Gómez (2006), é a própria 
capacitação dos profissionais. A autora afirma que diversos processos podem ser feitos com 
os profissionais, como a assistência psicológica das consequências, detecção de manifestações 
de quadros psicopatológicos, elaboração psíquica e processo de luto, planos, papéis e funções 
dos mesmos, além do próprio treinamento interdisciplinar. Assim, fica clara a importância da 
psicologia na interface com questões relativas a emergências e desastres, devendo seu espaço 
ser ampliado junto às Defesas Civis de todo o país.
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EDUCAÇÃO DO CAMPO E A PEDAGOGIA DA EMANCIPAÇÃO1

Naiara Gracia Tibola 2 

Marluse Castro Maciel3

RESUMO
A educação do campo tem se configurado como uma prática pedagógica importante na realidade dos assentamentos 
rurais de reforma agrária, principalmente em locais em que há forte presença dos movimentos sociais de luta pela 
terra desde o processo de ocupação até a consolidação do assentamento, da sua produção e da construção do 
modo de vida dos assentados que envolvem práticas coletivas. Diante deste debate os movimentos sociais são 
importantes para garantir a participação da comunidade inserida no processo e repensar a educação como prática 
libertadora e não reprodutora da pedagogia tradicional voltada para o meio urbano. Neste sentido, nosso objetivo 
é compreender como a educação emancipadora proposta por Paulo Freire e utilizada na educação do campo é 
potencializada pela práxis dos movimentos sociais de luta pela terra e na consolidação dos assentamentos. 

Palavras-chave: Movimentos sociais. Autonomia. Emancipação. Educação do Campo. Assentamentos.

ABSTRACT
Rural education has become an important pedagogical practice in rural agrarian reform settlements, especially 
in places where there is a strong presence of social movements fighting for land from the occupation process 
to the consolidation of the settlement, its production And the construction of the way of life of the settlers that 
involve collective practices. In the face of this debate, social movements are important in order to guarantee the 
participation of the community involved in the process and rethink education as a liberating and non-reproductive 
practice of traditional pedagogy geared towards the urban environment. In this sense, our objective is to understand 
how the emancipatory education proposed by Paulo Freire and used in the education of the countryside is enhanced 
by the praxis of social movements to fight for land and in the consolidation of settlements.

Keywords: Social Movements. Autonomy. Emancipation. Rural Education. Settlements.

1 INTRODUÇÃO

Neste artigo trabalharemos com a análise do material do MST sobre educação do campo 
e levantaremos como a questão da emancipação é abordada pelo movimento. Pensar o direito 
de uma população de compreender o mundo a partir do lugar onde vive da sua terra. Pensar 
campo a partir do campo e não da vida urbana. 

Este trabalho faz parte do grupo de estudos de educação do campo vinculado ao Mestrado 
em Educação da Universidade Regional de Blumenau (FURB), e parte da análise documental 

1 Artigo desenvolvido como relato do Grupo de Pesquisa em Educação do Campo – EDUCOGITANS - FURB
2 Professora Mestre em Educação no Centro universitário Para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - 
UNIDAVI. E-mail: naiaratibola@unidavi.edu.br
3 Professora Doutora em Sociologia no Instituto Federal Catarinense – IFC -  Campus Abelardo Luz. marluse.
maciel@gmail.com
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dos programas governamentais de Educação do Campo e os materiais de estudos do MST. 
A educação do campo tem se configurado como uma prática pedagógica importante 

na realidade dos assentamentos rurais de reforma agrária, principalmente em locais em que há 
forte presença dos movimentos sociais de luta pela terra não apenas no processo de ocupação, 
mas sim na consolidação dos assentamentos.

Por isso o objetivo deste artigo é compreender como a educação emancipadora proposta 
por Paulo Freire e utilizada na educação do campo é potencializada pela práxis dos movimentos 
sociais de luta pela terra. Tal objetivo nos leva a seguinte problematização: como a prática 
educativa de incentivo à autonomia e emancipação pode garantir a permanência das pessoas 
nos assentamentos?

Realizar-se-á uma reflexão acerca da importância da educação do campo proporcionado 
pelo Movimento dos trabalhadores rurais sem terra (MST) durante a ocupação de terras na luta, 
e depois durante o processo de constituição do assentamento rural, com foco no debate sobre a 
emancipação e autonomia dos produtores rurais frente aos projetos de reforma agrária.

2 ASSENTAMENTOS RURAIS E OS MOVIMENTOS SOCIAIS

Quando falamos em movimento social de luta pela reforma agrária, automaticamente 
vem à nossa mente o, que atualmente é o principal movimento do gênero no Brasil. O MST 
surgiu na década de 80, tendo como integrantes os participantes dos movimentos pastorais 
da igreja Católica, que seguiam a vertente da teologia da libertação, coordenada por setores 
progressistas, que priorizam as discussões políticas e sociais, ao invés das questões religiosas 
propriamente ditas.

Podemos afirmar que as ações dos movimentos em favor do projeto de reforma agrária 
ganharam força na década de 90, momento em que houve o maior número de ocupações de terra 
no Brasil. Geralmente as famílias filiam-se ao MST durante a ocupação, para terem garantido 
o direito de participarem do processo de ocupação e, consequentemente, da constituição do 
assentamento. 

Ao conquistarem de fato a terra, ou seja, ao conseguirem que os órgãos governamentais 
legitimem o projeto de assentamento, faz-se necessária uma estratégia de produção agrícola e 
desenvolvimento pós-ocupação. Então qual é a estratégia do MST? 

É possível notar que, durante a instalação do assentamento, o MST proporciona a 
organização dos grupos, na delimitação do espaço de atuação política e na formação de 
cooperativas e associações para expandirem e estruturarem a produção. O movimento propõe 
a produção coletivizada, a organização de cooperativas e a tomada de decisões em grupos. Do 
momento da ocupação da terra até o da distribuição dos lotes, a organização coletiva funciona 
bem. Os assentados participam das assembleias e de grupos como associações e cooperativas, 
com intuito de conseguir desenvolver o assentamento, onde o principal trabalho é a produção 
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agrícola por meio da chamada agricultura familiar.
É neste momento de organização do assentamento que as escolas do campo ganham 

seu espaço e se houver influência do MST - pioneiro em pensar uma prática pedagógica de 
educação do campo - pode recorrer à pedagogia libertadora que contribuirá para o processo de 
organização, coletivização e trabalho dos assentados.

Ao realizarmos pesquisas neste meio rural nos deparamos com diferentes histórias de 
vida: ex-trabalhadores rurais, ex-meeiros, ex-arrendatários, trabalhadores urbanos filhos e netos 
dos caipiras nômades, que demonstram em sua prática cotidiana uma pluralidade de vivências, 
apresentando-nos questões que transcendem ao aspecto econômico das análises. Essas diferentes 
características constituem padrões identitários responsáveis pela forma como os assentados irão 
se organizar em torno da produção e dos projetos estatais de apoio à reforma agrária. 

Mesmo levando em consideração a diversidade das histórias de vida, e da sociabilidade 
dos assentados, o principal debate acerca do assentamento está pautado na viabilidade econômica, 
cujo foco ora é a produção individual, ora a produção coletiva. Não podemos esquecer que 
muitas vezes a viabilidade econômica está vinculada à fertilidade da terra, à relação da produção 
com a comercialização e a cadeia produtiva local e não necessariamente à forma de produzir.

Na tentativa de torná-los sujeitos participativos do processo, projetos coletivos são 
propostos (ou até mesmo impostos) pelos mediadores, que assumem a tarefa de convencê-los. 
Nesse sentido, os projetos coletivos e os ideais coletivistas, de uma maneira geral, vêm de fora 
para dentro, numa relação vertical entre as lideranças/mediadores (técnicos do governo, líderes 
dos movimentos sociais, assessores, etc.) e os assentados.  

Embora existam vários tipos de mediadores, cada qual tem seu papel e sua convicção 
a respeito do coletivismo, representados por três tipos de mediação: (1) a dos órgãos 
governamentais, (2) movimentos sociais (neste caso o MST) e (3) assessorias prestadas por 
pesquisadores/intelectuais, geralmente vinculados a alguma universidade. 

No entanto, quando há presença do movimento social a ideia de coletividade é construída 
desde o momento da ocupação a partir da premissa da educação do campo desenvolvida pelo 
MST, como construção de uma prática para a libertação da opressão, bem como para ações 
autônomas e emancipatórias, pensada para além do econômico.

A preocupação dos mediadores do Estado é com a viabilidade econômica e com 
a sustentação de projetos implantados pelos órgãos governamentais, o que muitas vezes se 
restringe simplesmente à concessão de implementos agrícolas, como doação de tratores, 
tanques de resfriamento de leite, etc. Reivindicações como escola, transporte, médicos nos 
locais, projetos culturais, esporte e lazer ficam em segundo plano. 

O Estado, ao mesmo tempo em que incentiva a formação da cooperativa ou associação 
para fornecimento de equipamentos, oferecem assistência técnica que incentivam a agricultura 
familiar individualizada. Atualmente, no Brasil, veem-se os órgãos estatais como gestores da 
implantação dos projetos de Reforma Agrária e fornecedor de mecanismos e financiamentos 
que proporcionem o desenvolvimento da família no campo. Portanto, a ideia de que hoje existe 
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um camponês brasileiro foi substituída, na década de 90, pela categoria produtor familiar 
(conceituada por Abramovay) quando se inicia o boom de ocupações e distribuições de terras, 
reivindicações acerca da distribuição de terras, e consequentemente, a implantação de projetos 
de reforma agrária.

Os assentados queixam-se da ausência e da ineficiência dos técnicos dos órgãos 
responsáveis pela reforma agrária, que segundo eles, aparecem apenas no momento em que os 
movimentos sociais pressionam para que haja resolução de alguns problemas como a concessão 
de terras para assentamentos, a implantação de projetos, financiamento de equipamentos, etc. 
Segundo Poker (1994, p.64) 

Essa característica do Estado em agir a reboque dos movimentos sociais, 
em intervir emergencialmente apenas depois de receber as pressões, talvez 
expresse bem a quase generalidade dos tipos de projetos de assentamentos 
efetivados no Brasil até hoje.

Na maioria das vezes, os mediadores e principalmente os movimentos sociais que 
organizam e acompanham o grupo durante o processo de ocupação os abandonam durante a 
organização do assentamento, tornando este um dos motivos de desmobilização dos grupos. Em 
alguns casos, isso acontece porque não possuem estrutura e nem lideranças para acompanhar o 
processo. O objetivo final da luta pela terra parece ser a própria terra, uma necessidade imediata, 
sem perspectiva de reforma agrária como projeto nacional e meio para se chegar ao socialismo, 
assim como pensam os movimentos sociais. 

Os movimentos de uma maneira geral, principalmente o MST, são orientados pela 
corrente marxista e veem nos assentamentos coletivistas embriões do socialismo. Neste sentido, 
na visão do MST, a propriedade individual, além de significar a aquisição de um bem privado, a 
gestão familiar (à maneira camponesa, como escreve Poker) por ser artesanal, torna-se inviável 
e não proporciona a sobrevivência do trabalhador, além de deixá-lo menos comprometido com 
a luta pela terra. No entanto, uma conjuntura em que dificilmente um trabalhador sem terra 
chega à condição de assentado com plena possibilidade de tornar sua pequena propriedade uma 
empresa, a produção individual também pode não se sustentar, obrigando-o a desfazer-se da 
terra. 

É comum vermos o coletivismo funcionar melhor durante o período do acampamento 
do que do assentamento, pois os movimentos sociais estão mais próximos. Deveria ser mais 
natural a via coletiva, mas a trajetória de isolamento e rompimento, muitas vezes marcada pelo 
preconceito e processo de criminalização dos movimentos, leva os assentados à individualização.

Por isso, o processo de educação e formação do MST durante o período do acampamento 
deve também incorporar a ideia dos riscos da produção individual e da viabilidade do trabalho 
coletivo, para que o elo entre eles durante o processo de ocupação não desapareça depois 
que se tornam assentados. Pessoa comenta que “ao participar dos acampamentos, vivenciam 
experiência de divisão igualitária de tarefas, sob a precariedade de uma barraca de lona, 
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integrou um grupo com alto poder de organização, mas também com um rígido controle moral”. 
(PESSOA, 1999, p. 234).

Ao constituírem o assentamento, os movimentos geralmente tentam organizar 
cooperativas e/ou associações como alternativas para produzir e comercializar. No entanto, 
esses projetos não se sustentam quando não há neste momento a presença efetiva do movimento, 
o que acarreta nos impulsos individualistas que surgem logo após a conquista pela terra. 

Para Pessoa (1999), a passagem do acampamento para os assentamentos produz um 
processo de desencantamento do mundo, em que se sai do mundo da utopia para o mundo do 
mercado e da produção. Além disso, no momento da ocupação, as diferenças são negadas e 
depois ressurgem no processo de organização e produção do assentamento. 

O autor entende que as identidades desenvolvidas pelas mesmas pessoas como 
acampados e assentados são muito contraditórias e devem ser pensadas nas expressões de 
unidade e diversidade. Pessoa (1999, p. 246) diz que “no momento em que se é demandante 
da terra (no acampamento), estrutura-se um espaço de iguais. Aí as trajetórias distintas dos 
indivíduos não podem ser determinantes.” No assentamento, “percebe-se claramente que as 
dissensões e divisões internas existentes nos assentamentos provam que o anseio pela terra, 
compartilhado pelos demandantes da terra, não sustenta, em si mesmo, um espaço de iguais”. 

Sem a ajuda dos movimentos sociais no seu interior, a presença dos mediadores assessores 
e/ou pesquisadores nos projetos de assentamentos, menos nos momentos de ocupação, contribui 
para o debate da organização coletiva. 

Muitas vezes esses mediadores, não levam em consideração as histórias de fracasso 
relacionadas ao trabalho coletivizado e por isso consideram o trabalho individual como ação 
alienada. 

Outro autor que se coloca como intelectual defensor do cooperativismo é Abramovay, 
ao afirmar que projetos coletivos podem não apresentar, num primeiro momento, grandes 
mudanças, mas com o tempo há aumento quantitativo dos elementos da economia social, criando 
uma nova psicologia econômica que pode resultar na evolução da agricultura. Nesse ponto, ele 
esboça a ideia de que a coletivização pode ser vista como forma social politicamente mais 
racional e evoluída para se chegar ao socialismo, e também proporcionar o desenvolvimento 
do Estado numa organização planejada do sistema econômico, onde a comunidade torna-se 
reguladora da economia dos participantes. Partilha das ideias de Chaianov (1974) de que o 
cooperativismo obriga o produtor a mudar o plano organizacional, o que pode significar um 
passo para o futuro sistema econômico socialista, pois a descentralização local, sem divisão, 
tem como consequência inevitável o nascimento de direitos particulares para as comunidades 
domésticas.

Essa maneira de pensar o desenvolvimento de projetos coletivos em longo prazo, de 
maneira planejada, sustentar-se-ia se houvesse acompanhamento por parte dos diferentes 
mediadores, desde a ocupação até a consolidação do assentamento, acompanhado por 
mecanismos que garantam algum tipo de segurança em caso de perda da produção, o que é 
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comum na agricultura. A orientação para gestão da produção, da comercialização e dos recursos 
financeiros também se faz necessária, pois muitas vezes esta é uma das principais causas de 
falência das cooperativas. 

Situações de ausência das lideranças, desconfiança e projetos fracassados geram uma 
série de conflitos internos nos grupos, que contribuem para a opção pelo trabalho individualizado, 
pois, assim como afirmam Dincao e Roy, estar longe do grupo é estar longe dos conflitos. 

As experiências coletivas esbarram nas tentativas fracassadas de obterem recursos 
financeiros por meio de financiamentos, que diante das dificuldades de pagamento, transforma-
se em dívidas para os assentados. Muitos deles precisam vender a terra, ou até mesmo produzir 
para grandes agroindústrias, normalmente cana ou gado, para se manterem na terra e conseguirem 
quitar a dívida. Quando não conseguem, voltam a trabalhar na cidade ─ principalmente as 
mulheres, como empregadas domésticas ─, pois precisam de um retorno financeiro rápido. 

Diante desta discussão da viabilidade do assentamento a partir da atuação do MST depois 
da constituição do assentamento, podemos destacar a importância da questão da autonomia e 
da emancipação no debate da educação do campo. Esta questão é de suma importância para o 
desenvolvimento da agricultura familiar, pois até quando os assentados dependerão da presença 
dos movimentos sociais ou até mesmo dos financiamentos para poderem se sustentar no campo? 
Desenvolver a própria autonomia pode significar não ficar dependente dos mediadores e dos 
riscos financiamentos a longo prazo.

3 AUTONOMIA EM EDUCAÇÃO

O tema autonomia ao longo da história humana em termos de reflexão e busca pela 
apropriação dele no cotidiano das pessoas, de certa forma, foi sempre algo recorrente e com 
diversos contornos. Dentro da educação não poderia ser diferente, aja visto que um dos grandes 
objetivos dos processos educacionais, na grande maioria das concepções que se tem de educação 
é a busca da autonomia dos sujeitos envolvidos com ela. No caso brasileiro em especial um 
educador, pensador que muito contribuiu coma temática foi Paulo Freire. Para muitos, Freire é 
exemplo de educador universal, seu pensamento se apresenta qual testemunho renovado de sua 
profunda compreensão do significado da educação no contexto da existência social e individual 
do ser humano. Produz suas obras pensando e repensando sua própria prática, sua vivência, 
dando-nos exemplo concreto do que seria autonomia. Isto porque, segundo Gadotti (2002, p. 8) 

A leitura da palavra é sempre procedida da leitura do mundo. Compreender a 
ler o contexto do mundo, em uma relação dinâmica, que vincula linguagem 
e realidade. Ademais, a, aprendizagem da leitura e alfabetização são atos de 
educação e educação é um ato fundamentalmente político. A educação deve 
ser vivenciada como uma prática concreta de libertação e de construção da 
história. 
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Devemos ser todos sujeitos, solidários nesta tarefa conjunta, que leva a solidariedade 
entre os sujeitos e busca caminhos para alcançarmos uma sociedade na qual a relação explorados 
e exploradores sejam posta em discussão para sua superação e assim buscar a autonomia do ser 
humano. Paulo Freire muitas vezes usava a expressão que a educação deveria ser reinventada, 
ou seja, transformar a educação de interesses ligados ao mercado, à exploração e à dominação do 
ser humano, para uma educação que permita ao sujeito que conhece, e o sujeito que faz conhecer, 
em uma relação dialética de conhecer e possibilitar o conhecimento, sejam protagonistas de sua 
história, uma educação vivida para a libertação, para a superação da opressão que estão vivendo, 
ou seja, de sua autonomia. Esse é o grande legado da educação proposta por Paulo Freire. 

Para entender o pensamento de Paulo Freire na temática autonomia, deve-se saber que 
para ele a educação é processo sócio-político para a libertação, numa dinâmica que deseduca 
a tradicional ideologia pedagógica, ou seja, educadores para educandos mediados todos pelo 
mesmo objeto que procuram conhecer, não mais objetos uns dos outros, mas todos sujeitos. E 
quando os seres humanos se tornam sujeitos se libertam. Nessa relação complexa, educadores 
com educandos libertados e educandos-libertandos com educadores, pode alimentar a esperança 
da abolição das estruturas opressoras, porque coloca a todos para agirem como sujeitos e 
mediante a sua práxis, superam a desumanização. Os fundamentos que se apoia este modelo 
educacional. 

Para o educador Jorge (1981, p. 10) são: “a consciência crítica, o amor e o diálogo. 
Nesta trilogia a educação se torna uma pedagogia, capaz de construir a nova cultura, a nova 
política, a nova história na práxis dos educandos como sujeitos. Práxis amorosa.” 

A educação da libertação penetrou profundamente nos movimentos de base e popular, 
por isso, hoje, em pedagogia, pode-se estar com Freire ou contra ele, mas não sem Freire. Seu 
pensamento e práxis convocam. Convocação que só é compreensível quando se penetra no 
dinamismo do projeto libertador de seres autônomos, emancipados. 

Portanto, a autonomia é resultado de um processo educacional que possibilita a libertação 
das pessoas de seus estados de condicionamentos, a educação por sua vez, que estimulará a 
criatividade e levará os seres humanos a uma ação e reflexão verdadeiras sobre a realidade, sobre 
o mundo, respondendo, assim, à vocação dos seres humanos que são seres autênticos quando se 
comprometem na procura e na transformação. A vocação histórica humana está precisamente 
na busca dinâmica de ser mais, a educação para libertação defendida por Freire tem neste item 
o ponto de partida para a realização da vocação histórica humana. Assim, os seres humanos 
passam das situações limites, para o inédito viável e se tornam sujeitos e protagonistas de sua 
história. 

De acordo com Freire (1979, p. 65) a educação é processo sociolibertador, e se faz 
verdadeira pedagogia capaz de construir a nova cultura, a nova política, a nova história na 
práxis dos (as) educandos (as) como sujeitos: Práxis amorosa que nasce da nova lei, centrada 
na ética em favor da vida e do respeito às diferentes culturas, que organiza o povo, promove a 
autonomia e a liberdade possibilitando a esperança em sonhar e realizar um novo mundo, mais 
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justo, bom e humano para todos e todas. 
A educação como processo social para a libertação é contrária ao esquema tradicional 

cujo objetivo era mudar a mentalidade dos (as) oprimidos (as), segundo os interesses escusos de 
tais libertadores e não mudar a realidade que os oprimia. A educação libertadora sendo profética 
(anuncia e denuncia), leva aos seres humanos oprimidos (as) à consciência crítica de seu estado 
de coisificação e a se reconhecerem como vitimam manipuladas, procurando promover por suas 
próprias mãos, o processo de libertação pela sua práxis. Deste modo, ela restaura a vocação 
ontológica e histórica dos seres humanos perdida nos regimes opressores. A consciência 
critica tem como objetivo levar os seres humanos a assumirem o seu papel de conhecerem a 
desumanização, este conhecimento leva a tomadas de atitudes diante do mundo desumanizado, 
este conhecimento leva os (as) oprimidos (as) a enfrentarem situações desumanas nas quais se 
encontram. 

Práxis amorosa que nasce da nova lei, centrada na ética em favor da vida e do respeito 
às diferentes culturas, que organiza o povo, promove a autonomia e a liberdade possibilitando a 
esperança em sonhar e realizar um novo mundo, mais justo, bom e humano para todos e todas. 
A educação como processo social para a libertação é contrária ao esquema tradicional cujo 
objetivo era mudar a mentalidade dos (as) oprimidos (as), segundo os interesses escusos de tais 
libertadores e não mudar a realidade que os oprimia. A educação libertadora sendo profética 
(anuncia e denuncia), leva aos seres humanos oprimidos (as) à consciência crítica de seu estado 
de coisificação e a se reconhecerem como vitimas manipuladas, procurando promover por suas 
próprias mãos, o processo de libertação pela sua práxis.

O ponto de partida da educação como processo de libertação e autonomia, nas palavras 
de Freire (1980, p. 57-87) é o ser humano oprimido (a): E caso ele esteja ausente deste processo 
então se pode incorrer no risco da adoção de métodos e formas de ação que o reconduzam à 
condição de objeto. Esse homem essa mulher são seres de raízes espaço-temporais, consciente 
de sua incompletude e em busca de ser mais no mundo e com o mundo. As relações sujeito 
mundo, enquanto colocando o sujeito de um lado e o mundo de outro são devidas a esta posição 
dos termos dialética. 

Se a busca é permanente, a educação que parte das buscas dos seres humanos para 
serem mais e da realidade em permanente devir, não tem um momento absoluto no qual o ser 
humano não precise se educar mais, conhecer mais, esse longo processo de autonomia por 
meio da educação da libertação, promove outro estágio ou elemento principal na vida humana 
que é a emancipação, somente mulheres e homens autônomos podem construir criticamente e 
coletivamente sua emancipação.

4 A EDUCAÇÃO DO CAMPO, O MST E A EMANCIPAÇÃO 

A Educação do Campo é objeto de estudo e debate em instituições como universidades, 
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secretarias municipais, estaduais e federais e movimentos de organização popular tanto no meio 
urbano quanto rural, como alternativa para lidar com a condição de vulnerabilidade social que 
caracteriza a dinâmica social de muitas comunidades, para que tenham ampliada a visibilidade 
e espaço de interação, na e como política pública. 

Neste sentido, a educação do campo está presente nas agendas políticas e públicas em 
nosso país, devido à organização da sociedade civil, em especial o MST, na reinvindicação 
de escola/escolarização para os trabalhadores assentados e acampados. Nesse sentido cabe 
destacar que 20% da população brasileira reside no campo, segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (2010) o que surpreende pelo fato de que as imagens veiculadas 
principalmente pela mídia, mostrarem o campo como regiões ocupadas pelo agronegócio 
e desabitadas. Nesse contexto de invisibilidade a Educação do Campo, quando é veiculada 
pelos meios de comunicação de massa, aparece ou como escolas rurais desagregadas ou como 
movimento que instiga reações classificadas como agentes de desagregação da paz social, 
quando está vinculada aos movimentos sociais. Essa observação se mostra importante pelo fato 
de em momento algum essas escolas são apresentadas como agentes vinculados à valorização 
do trabalhador que atua no campo, como quem é portador de valores relacionados à terra, como 
bem comum.

O movimento que se destaca pela busca da educação no campo é o MST, ele ultrapassa 
o conceito de apenas um movimento social. Ele busca a formação de “novos seres humanos” 
como uma busca coletiva na formação de uma humanização, onde a reflexão e elaboração 
teórica de princípios politico-pedagógicos articulados às práticas educativas desenvolvidas no 
interior das lutas sociais levadas a efeito pelos povos do campo. (SAVIANI, 2008, p.172)  

Esse movimento se mostra desde sua organização inicial, como uma forma autônoma, 
engajado na cobrança de o estado cumprir com os direitos sociais a que todo cidadão brasileiro 
tem direito, dentre eles o direito à educação de qualidade, como meio para enfrentar entre 
outros aspectos a alta taxa de analfabetismo e a promoção da emancipação cultural e humana 
das pessoas a ela vinculadas e à comunidade onde atuam. Essa preocupação existe desde os 
primeiros assentamentos, nos quais o MST lutou e luta pela organização da educação de suas 
crianças, jovens e adultos, sabendo que 

Da mesma forma que agiam para conquistar suas terras, os sem terra 
começaram a mobilizar-se para exigir escola (...) Muitos sem terra passaram a 
acreditar que era tão importante vencer obstáculos para obtenção de serviços 
como educação quanto a derrubar as cercas que os mantinha fora das terras. 
(BRANFORD; ROCHA, 2002, p.159).
 

A mobilização por uma proposta educativa diferenciada resultou na organização de um 
movimento organizado, o qual, durante a década de 1990 conseguiu interagir e dialogar com 
o Estado firmando convênios entre universidades e entidades jurídicas para a elaboração de 
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políticas públicas que se constituem no que se convencionou chamar de Educação do Campo. 
Dessa mobilização ainda na década de 1990 tem início a primeira formação de professores, para 
trabalhar com as escolas localizadas nos assentamentos. 

 Essa posição se referência no fato de que os movimentos sociais devem ser entendidos 
em seus próprios termos, segundo Castells (1999) “eles são o que dizem ser” (p.94) de tal 
forma que o MST é um sujeito coletivo político, com suas origens organizacionais em matriz 
coletivista, humanizadora, emancipatória e religiosa, em torno da qual, se organiza autonomia 
própria, auto referenciada de tal forma que: 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não 
um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Precisamente porque 
éticos podemos desrespeitar a rigorosidade da ética e resvalar para a sua 
negação, por isso é imprescindível deixar claro que a possibilidade do desvio 
ético não pode receber outra designação senão a de transgressão. (FREIRE, 
2005b, p.59)

 A partir destas lutas sociais o MST busca constantemente que a Educação do Campo, 
se caracterize como um espaço de possibilidades com foco na transformação e em mudanças 
na sociedade, a favor de uma vida com maior respeito e valorização das diferenças, como a 
superação das representações preconceituosas relativas à vida do campo. 

 Dessa forma quando se fala em educação no campo desenvolvida pelo MST se faz 
referência a aspectos que remetem à intencionalidade do movimento ao levantar internamente 
questões relacionadas à educação. Nesses questionamentos e não em uma proposta efetivamente 
em operação, ele busca o entendimento para o movimento, de que tipo de pessoa ele quer e 
precisa formar, que objetivos tem a escola na formação de docentes e de militantes, que tipo de 
professor é necessário para essas escolas. 

Diante desses aspectos carregados da ideologia de superação da concentração de terras e 
ruptura com ações agrárias que destroem e contaminam os solos, as ações politico-organizativas 
se configuram com aspectos que procuram educar e formar. Segundo Souza (2011, p.71) as 
ações do MST, têm caráter pedagógico e esse movimento pauta estratégias educativas no 
entendimento de enfrentamento ao que está estabelecido como produção econômico-agrária de 
natureza industrial e de concentração de terras e renda. Nessa posição Arroyo e Gohn citados 
por Souza e Filipak (2011, p.71) destacam que:  

[...] os sujeitos que deles participam, nesse fazer educativo através da 
participação, são educados para a conquista da cidadania. Mas, além disso, 
destacam que os movimentos sociais que lutam por educação reeducam 
a cultura política e colocam a escola como um direito, reelaboram a teoria 
pedagógica que se contrapõem à lógica dominante e geram iniciativas 
educativas no âmbito da discussão e da luta por educação. 
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 Dessa forma a educação do campo para o MST se propõe a atender à necessidade de 
formar pessoas comprometidas e responsáveis por uma dinâmica de vida coletiva e emancipada, 
dos processos anacrônicos geradores de miséria e marginalização, os quais caracterizam o 
contexto civilizatório ao qual estamos submetidos. 

Conforme Fernandes, Cerioli e Caldart (2004 p.25), a utilização da expressão campo 
tem o intuito de propiciar uma reflexão sobre “... o sentido do atual trabalho camponês e das 
lutas sociais e culturais dos grupos que hoje tentam garantir a sobrevivência deste trabalho”.

Debater Educação do Campo é então um processo para refletir sobre a realidade, é 
fazer da educação um processo e uma dinâmica de emancipação da vida pela relação fraterna 
e honesta de partilha, sem que as partes se coloquem umas sobre as outras, para superar o 
que Freire denuncia como a ação educativa de quem se sente superior e que se doa a quem 
reconhece como inferior. 

Na proposta educativa do MST a prática pedagógica pode ser compreendida como prática 
social, na medida em que se apresenta como um “processo de formação humana e definições de objetivos, 
conteúdos e metodologias com sustentação em teorias educacionais que podem levar à emancipação ou 
a conformação” (SOUZA, 2006, p.24). 

 Amparado nessa matriz a sociedade urbanizada caracterizada como civilizada e, 
portanto não selvagem, tem seus sujeitos disciplinados e a ela adaptados, mas a Educação do 
Campo na medida em que busca por uma educação e uma escola que possa levar o educando 
ao esclarecimento e à emancipação diante da opressão vivida no modo capitalista, se configura 
como desafio que ameaça essa condição e por isso ela se caracteriza como “falsa disciplina” 
e passa a ser foco de ações que tentam impedi-la de alcançar seus propósitos de libertação e 
autonomia. Dessa forma 

[...] parece constituir o que vimos chamando de pedagogia do oprimido: 
aquele que tem de ser forjado com ele e não para ele, enquanto homens ou 
povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que 
faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, do que 
resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta 
pedagogia se fará e refará (FREIRE, 2005a, p.34).

Esse propósito freiriano assumido pelo MST é um dos destaques defendidos pela 
proposta nomeada Educação do Campo, que reivindica por uma educação de qualidade que 
seja adequada à realidade dos trabalhadores e suas famílias envolvidas com a realidade do 
campo. Nela é importante ser especificada a articulação entre educação e trabalho, para o 
desenvolvimento de valores cooperativos entre crianças, jovens e adultos. 

E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – liberta-se a 
si e aos opressores. Estes, que oprimem, exploram e violentam, em razão de 
seu poder, não podem ter, neste poder, a força de libertação dos oprimidos 
nem de si mesmos. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será 
suficientemente forte para libertar a ambos. (FREIRE, 2005b, p.33) 
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Foi pensando nessa perspectiva que se consolidou a proposta de Educação Do Campo e 
não uma Educação Para o Campo, isto por que segundo Freire a Educação Do Campo implica 
que os integrantes da realidade do campo aprendem com essa realidade em comunhão com o 
conjunto que constitui essa sociedade e na Educação Para o Campo o “para” indica que alguém 
ou alguma instância ou instituição superior estabeleceu o que é melhor para ser aplicado naquela 
situação e contexto. Assim a Educação do Campo se caracteriza como dinâmica em construção 
de processo educativo voltado para a libertação, a autonomia e a emancipação humana e a 
Educação Para o Campo se caracteriza como proposta caracterizada como educação bancária 
que garante a dependência e a submissão. 

Nesse contexto a Educação do Campo incorpora os rituais, os gestos e a forma de ser de 
cada grupo a tal ponto de a força educativa do ritual e dos gestos, estar presente e dominar esse 
processo de tal forma que a sociedade aprenda com o movimento do campo, meio de superação 
da miséria e da marginalização que desumaniza e oprime.

Com esses propósitos a dinâmica organizativa e processual da formação educativa 
que se desenvolve junto às comunidades nomeadas como dos sem-terra, mostra como a 
experiência de formação humana é possível e isso pode ser constatado na medida em que 
esse processo é compreendido a partir de seus fundamentos e especificidades, que valorizam 
desde as preocupações específicas da pedagogia, aqui entendida como teoria e prática da 
formação humana, até a preocupação com a educação das novas gerações que são desafiadas 
e estimuladas pelos avanços tecnológicos midiáticos, ao quais chegam a todos os rincões do 
planeta, carregados de uma ideologia de consumo e de dominação, que se mostra com natureza 
colonial, colonizadora e colonialista. Esse desafio remete que “olhar para a formação dos sem-
terra é enxergar o MST também como sujeito pedagógico, ou seja como uma coletividade em 
movimento, que é educativa e que atua intencionalmente no processo de formação das pessoas 
que a constituem. (CALDART, 2004, p. 315)

Dessa forma fica evidente que há uma busca constante no processo de formação desde 
a criança até o adulto na Educação do Campo e que essa postura poderia se estender para 
as formas, como se dá a educação nos contextos urbanos. Essa posição pode ser identificada 
com facilidade nos textos impressos em cadernos, livros, artigos e periódicos que se referem à 
Educação do Campo e ao MST.

“O MST como lugar da formação (no sentido do fazer-se ou de ser fruto de um 
processo histórico) de um novo sujeito social, o sem-terra brasileiro, e mais 
particularmente o Sem Terra do MST, o que também quer dizer um lugar onde 
acontece um grande e ousado processo de formação humana, movido por uma 
luta coletiva centrada em questão de vida ou de morte, porque profundamente 
vinculadas às raízes do ser humano: terra, trabalho, dignidade. (CALDART, 
2004, p. 407,408)
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 Nesse sentido essa proposta se destaca como elo na e para a integração do MST com um 
todo e isso faz sentido diante da constante luta deste movimento social voltada para a libertação, 
a autonomia e a revitalização da humanização e emancipação da vida. Hoje Educação do 
Campo não é mais sinônimo de educação rural ou de educação na roça, mas se propaga como 
alternativa para viabilizar proposta educativa a ser aplicada, com suas devidas adaptações aos 
quilombos, às comunidades indígenas e às comunidades de ribeirinhos. Esse movimento se 
expande e se amplia de forma lenta e gradual, de tal forma que se consolide como algo que seja 
respeitado e valorizado frente ao olhar dos governantes, da sociedade e das universidades para 
que estejam voltados de forma diferenciada para a Educação como meio de inclusão e inserção 
social e humana.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento que se destaca pela busca da educação no campo é o MST, ele ultrapassa 
o conceito de apenas um movimento social na busca da emancipação humana.

Como o MST é um dos destaques quanto se discute a Educação do Campo, pois 
diferencia a educação campo de maneira diferenciada. Especificamente quando propõem a 
articulação entre educação e trabalho, desenvolvimento de valores cooperativos entre crianças, 
jovens e adultos. Foi pensado em projetar uma Educação do Campo (onde se tem a participação 
do sujeito) e não uma educação para o campo. 

Qual emancipação? Ideia de emancipação coletiva, como sinônimo de transformação 
social e não individualista.

A partir destas lutas sociais que o MST busca constantemente, a educação do campo, 
se torna destaque sendo que ela é um espaço de possibilidades e transformações social e a 
construção de vida do campo. A proposta pedagógica que o MST traz para a educação do campo 
é emancipatória e filosófica. 

A palavra emancipação é usada em geral para descrever os esforços e lutas a favor da 
obtenção de direitos políticos ou de justiça social, frequentemente por um grupo especificamente 
privado de seus direitos ou mais genericamente na discussão de tais questões. 

A consciência crítica não pode existir fora da práxis, isto é, fora do processo ação-
reflexão. Não existe consciência crítica sem compromisso histórico, portanto consciência crítica 
significa consciência histórica. Neste trabalho, os espaços da práxis são os movimentos sociais, 
principalmente o MST.

Quando há presença do MST contínua no processo de desenvolvimento do assentamento, 
a educação do campo pode se apresentar como diálogo entre os agricultores e os órgãos técnicos, 
quando se trata de extensão rural e a construção da identidade e autonomia quando falamos da 
educação para crianças e jovens, para que aos poucos possam de maneira autônoma superar 
práticas autoritárias e até discriminatórias em relação aos assentados por meio de sua própria 
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convicção e emancipação. 
Enfim, o princípio da emancipação proposto por Freire (2002) que integra a educação do 

campo, vai ao encontro da práxis dos movimentos sociais, em especial o MST, que tem como 
objetivo a emancipação das pessoas e dos grupos, com intuito de promover o desenvolvimento 
dos assentamentos rurais.
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FUTEBOL PARALÍMPICOS E OS ASPECTOS PSICOLÓGICOS QUE 
INFLUENCIAM NO RENDIMENTO DOS ATLETAS1

Ana Paula Leão Batista2

Priscila Erat3

RESUMO
Este trabalho é de Conclusão de Curso (TCC), do curso de Educação Física, bacharelado, foi desenvolvido no ano 
de 2016. Este estudo buscou apresentar através de uma revisão bibliográfica os principais aspectos psicológicos e 
sua influência no rendimento dos atletas de futebol Paralímpico. O portador de deficiência passou por um grande 
processo de transformação e aceitação na sociedade, e após este período surgiu o esporte adaptado, dando a 
possibilidade das pessoas deficientes demostrarem suas capacidades e seus valores, surgindo também o esporte 
paralímpico. Dentre os esportes paralímpicos este trabalho enfocou o futebol de 05 para deficientes visuais e 
futebol de 07 para pessoas com paralisia cerebral, que se destacam no Brasil. No esporte de alto rendimento o 
atleta precisa estar preparado mentalmente e fisicamente, pois as dificuldades e desafios serão constantes, além dos 
limites impostos pela sociedade e das dificuldades já encontradas pelos deficientes. 

Palavras chaves: Esporte adaptado. Futebol paralímpico. Fatores psicológicos.  

ABSTRACT
His work is a Completion of Course (TCC) of the course of Physical Education, baccalaureate, was developed 
in the year 2016. This study sought to present through a bibliographic review the main psychological aspects 
and their influence on the performance of Paralympic soccer athletes. The disabled person underwent a 
great process of transformation and acceptance in society, and after this period the sport adapted adapted, 
giving the possibility of the disabled people to demonstrate their abilities and their values, also appearing 
the paralympic sport. Among Paralympic sports, this work focused on the soccer of 05 for visually impaired 
and soccer of 07 for people with cerebral palsy, who stand out in Brazil. In high-performance sports the 
athlete needs to be prepared mentally and physically, since the difficulties and challenges will be constant, 
beyond the limits imposed by society and the difficulties already encountered by the handicapped. 

 
Keywords: Adapted sport. Paralympic football. Psychological factors.

1 INTRODUÇÃO

O esporte Paralímpico em seu início foi criado com intuito apenas de reabilitação, para 
deficientes decorrentes de guerras, mas, com o crescimento do número de pessoas, e com a 
necessidade de inclui-los em alguma atividade, criou-se o esporte adaptado, evoluindo para o 
esporte Paralímpico, o esporte de rendimento.

Entre o esporte Paralímpico temos o futebol, que se enquadra em duas modalidades, 
sendo uma para cegos, o futebol de 05, e outra para pessoas com paralisia cerebral, o futebol 

1 Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física-Bacharelado,UNIDAVI
2  Orientadora e Professora do Curso de Educação Física, UNIDAVI, e-mail: ana@unidavi.edu.br
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de 07. 
A sociedade impõe limites nas pessoas com deficiência, vendo a sua dificuldade como 

uma barreira limitadora, mas, com o esporte de rendimento prova-se o contrário, os limites são 
vencidos.

Muitas pessoas com deficiência, encontraram através do esporte uma fonte de motivação 
para a vida. Além de todas as dificuldades encontradas por conta de sua limitaçao, as dificuldades 
decorrentes da pratica de um esporte, exige que os atletas precisem estar sempre motivados para 
que consigam alcançar seus objetivos.

Esta pesquisa teve como objetivo demonstrar a influências dos aspectos psicológicos 
para os atletas paralímpicos de futebol, ainda mais pela sua deficiência que já o limita, todos 
estes aspectos psicológicos podem desestabilizar o atleta antes durante e após os treinos e a 
competição.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CONTEXTUALIZANDO A DEFICIÊNCIA E O ESPORTE ADAPTADO

Conforme Fernandes; Schlesene; Mosquera (2011), o indivíduo com deficiência tem 
uma trajetória marcada por muito preconceito, tendo tido que lutar por seus direitos perante a 
sociedade.

Em um primeiro momento, no período pré-cristão, o descuido com essas pessoas era 
enorme, não recebiam qualquer tipo de tratamento, e diante disso, a forma mais fácil de lidar 
com pessoas diferentes era eliminando-as. (ZAVARESE, 2009)

Segundo Laraia (2009), na Roma antiga, pela lei imposta, determinava-se que as famílias 
eliminassem filhos com deficiência, e os que não eram mortos, geralmente eram utilizados 
como escravos ou na mendicância.

Os gregos com seu culto ao corpo, alegavam morte lenta para indivíduos com alguma 
invalides ou idosos, pois falavam que essas pessoas não tinham utilidade para a sociedade e 
incomodavam os mais jovens. (DALLASTA, 2006 apud MARZO, 2007).

De acordo com Duarte (2009), na antiguidade pessoas com deficiências eram 
exterminadas, pois eram ditas como amaldiçoadas.

Na idade média, dizia-se que pessoas com deficiência eram demônios, associavam elas 
a poderes especiais, divindades e bruxarias. (LARAIA, 2009).

A influência da igreja, começou a mudar essa visão, pois independente de ser deficientes 
quaisquer pessoas eram consideradas criatura de Deus, mas, a partir disso, passaram a ser 
abandonadas e dependerem de caridades para sobreviver. (DUARTE, 2009).

Segundo Gugel (2007) apud Fernandes; Schlesene; Mosquera (2011), a humanidade via 
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no deficiente, a deformação de corpo e mente, a constatação, da imperfeição da raça humana. 
Para muitos, o nascimento de uma criança com deficiência era um castigo de Deus, mas, a igreja 
desconsiderava isso e foi grande aliada dos deficientes pois os acolhiam. 

Com o crescimento e a criação de hospitais, que mais pareciam prisões, tiveram início 
os tratamentos para deficientes e para mutilados, cegos e surdos decorrentes das guerras, que 
influenciam muito deste período. (FERNANDES; SCHLESENE; MOSQUERA, 2011).    

No Brasil até a década de 50, as pessoas com deficiência ainda eram tratadas com 
negligencia, com várias restrições no setor educacional, a sociedade de forma geral ainda se 
mostrava desinteressada e alheia a estas pessoas. (ZAVAREZE, 2009)

Segundo Rosadas (2000), no Brasil, a integração começou com o projeto a nível nacional 
referente as prioridades com pessoas portadoras de deficiência. Em 1986, após encontros do 
mesmo projeto, foi feita uma comissão como especialistas na Educação Física direcionadas 
para deficientes, onde muitas transformações ocorreram nesse setor. 

Com o desenvolvimento da inclusão, passasse por um processo de conscientização 
em relação a pessoa com deficiência, e aos poucos a realidade vai se tornando diferente, 
possibilitando a pessoa com deficiência mostrar suas capacidades e seus valores. (CARVALHO, 
2010).

O desporto adaptado teve sua origem para estudos de reabilitação, para que de alguma 
forma tentasse minimizar as sequelas decorrentes das guerras, principalmente da segunda 
guerra mundial. (ARAUJO, 1997).

Segundo Gonzalez e Silva (2013), o início do esporte para deficientes físicos ocorreu 
após a primeira guerra mundial de 1914 a 1918, com o número grande de soldados com lesões 
e amputações obtidas em combate.

Após o termino da segundo guerra mundial, como muitos soldados voltavam mutilados, 
com distúrbios (visuais, auditivos e motores), os governos precisaram tomar providências em 
relação a qualidade de vida dos ex combatestes, e com isso, começaram a pratica de atividade 
física adaptada, como forma de minimizar as causas da guerra. (CARDOSO, 2011).

De acordo com Marzo (2007), partir da década de 40, o esporte adaptado que teve 
seu início voltado para a reabilitação do soltados da guerra, obteve seu reconhecimento na 
superação dos soldados com as deficiências decorrentes dos conflitos como também infecções, 
amputações, escaras.

De acordo com Lima (2010) apud Benfica (2012), através de técnicas científicas e mais 
revolucionárias da época, adaptou-se o esporte ao conceito de reabilitação física e emocional, 
surgindo desta forma o esporte adaptado de alto rendimento. Segundo esta concepção, o esporte 
e a atividade física, com o seu grande valor físico, social e psicológico, deveriam fazer parte 
do cotidiano das pessoas com deficiências, sendo uma forma de proporcionar uma vida mais 
próxima da normalidade, sem limitações e barreiras. 

Com número de praticantes aumentando, a pratica esportiva deixou de ter cunho apenas 
reabilitativo, e organizou-se um campeonato para homenagear os heróis de guerra e assim 
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acabar divulgando o trabalho que estava sendo realizado com os mesmos, foi criado o 1º jogo 
de Stoke Mandeville (29 de julho de 1948). (GONZALES; SILVA, 2013)

Segundo Mirando (2011), em 1960 os 1º jogos paralímpicos são realizados, após 
algumas semanas dos jogos olímpicos, em Roma, e desde de então os jogos paraolímpicos 
eram para ser realizados na mesma cidade dos jogos olímpicos. Sendo que desde Seul (1988), 
nas olímpiadas lá realizadas, se tornou efetivo a realização no mesmo local. (ARAUJO 1998 
apud PENAFORT, 2001).

Desde 1960, em Roma, com 400 atletas de 23 países, os números aumentaram, em 
Atenas foram para mais de 4.000 atletas de 143 países, com 19 modalidades. (FLORENCE, 
2009)

As paralimpíadas começaram e tem o mesmo ideal das olimpíadas, tendo como princípio 
promover a amizade e entendimento entre as nações, alcançando a paz através do esporte. 
(SANTOS, 2004).

Já no Brasil o desporto adaptado segundo Araújo (1997), teve sua origem por Robson 
Sampaio de Almeida e Sergio Serafim Del Grande, que procuravam serviços de reabilitação na 
década de 50 nos Estados Unidos, pois por um acidente ficaram deficientes físicos.

Apesar do esporte Paralímpico ter alcanço e vir alcançando mais resultados internacionais 
do que o esporte convencional, ainda há maior desenvolvimento do segundo sobre o primeiro, 
onde há maior distribuição de renda para o mesmo, com a justificativa de ter maior retorno 
midiático. (PENAFORT,2001 apud MARQUES, 2010).

Mas, ainda assim Cardoso (2011) ressalta que o Brasil participa dos jogos paralímpicos 
desde 1984 até os dias atuais, e desde este período o número de medalhas chega a ultrapassar o 
dobro de conquistas por atletas sem deficiência em jogos olímpicos. 

Segundo o comitê Paralímpico brasileiro, nas paraolimpíadas Rio 2016, o Brasil bate seu 
recorde em paralimpíadas em casa, com maior número de pódios em edições, com 72 medalhas, 
superando a marca anterior de 47 em Pequim (2008), e superando ainda mais Londres (2012) 
em 67%. O Brasil, junto com as organizações paradesportivas, desde o seu surgimento, vem 
tentando ampliar o desenvolvimento da prática.

No setor educacional por parte da educação física, segundo Costa e Souza (2004), a 
educação física para deficientes físicos teve seu início em meados de 1950, onde começaram 
a se preocupar com a atividade física para deficientes, pois se tinha a ideia de corpo perfeito, 
produtivo e de rendimento. Percebeu -se que era necessário criar outro caminho para trabalhar 
com deficientes, pois se compreendia como o oposto, corpo imperfeito, sem rendimento e 
improdutivo, e a partir de então obteve-se o início da educação física adaptada, com finalidade 
de atender portadores de deficiências. 

Para Gonzalez e Silva (2013), atualmente o esporte para deficientes vai além de uma 
terapia, se direciona para o alto rendimento, onde buscam crescer o nível técnico cada vez mais. 
O deficiente independente de sua limitação, tem seu potencial a ser trabalhado, e sua capacidade 
de superação que deve ser principalmente estimulada pelo treinador.
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Para Brazuna e Castro (2001), o esporte de alto nível, muitas vezes se torna parte 
de toda a rotina do portador de deficiência em sua carreira atlética, intenso e integral, onde 
basicamente toda a sua rotina pessoal se volta aos objetivos do esporte.  Para muitos, o esporte 
é sua vida inteira, os define, tornando sua identidade geral, para atenuar as concepções sobre 
o corpo perfeito, corpo eficiente, sendo que o seu resultado mais importante seja a percepção 
de identidade atleta ao invés de pessoa deficiente, é importante ser visto não apenas como uma 
pessoa portadora de deficiência e sim como exemplo um corredor, nadador. 

No alto rendimento, os benefícios que se tem encontrados são mais positivos do que 
negativos, com evidencias temos as paraolimpíadas, onde atletas Paralímpicos servem de 
exemplos para portadores de deficiência, que ainda estão em reabilitação, ou no sedentarismo e 
também para aqueles que estão iniciando no esporte adaptado. (BRAZUNA; CASTRO, 2001).

Os níveis de motivação para estes atletas atingem a totalidade na conquista de recordes, 
que só é possível em conjunto com fatores psíquicos e físicos, com a técnica e a tecnologia 
juntos, conhecendo os limites do corpo, e as possibilidades de supera-los. (NOVAES, 2006).

3 FATORES PSICOLÓGICOS

3.1  MOTIVAÇÃO E DESMOTIVAÇÃO

Motivação pode ser os fatores que determinam um comportamento dirigido a um 
objetivo. (SAMULSKI, 2009)

Segundo Singer (1977), motivação é a persistência em prosseguir, com vistas a atingir 
um objetivo.  A motivação é individual, para cada indivíduo se apresenta de forma diferenciada 
e pode estar em constante transformação, por exemplo algo que motiva no agora, pode deixar 
de ser um fator motivador no futuro.

Para Lopes e Nunomura (2007), a motivação tem duas origens uma interna (intrínseca) 
que está relacionada com prazer interno e fatores pessoais, e a motivação externa (extrínseca), 
que são influencias de pessoas, do ambiente, reconhecimento e recompensas externas. 

 A motivação intrínseca é quando o atleta tem prazer em realizar a atividade, as sensações 
corporais, onde encontra energia para conseguir realizar tal feito que se tem origem dele mesmo, 
sendo seu reconhecimento e valorização interna. Já a motivação extrínseca tem como base 
o reconhecimento pelo ambiente em que se encontra. Tanto a motivação intrínseca como a 
extrínseca são necessárias para um melhor desempenho. (BULGARELLI, 2008)

Uma pessoa é motivada por fatores internos e externos que influenciam na visão de 
mundo, em suas ações, no pensamento e em como se age em cada situação. (REZENDE, 2000)

Para Samulski (2009), cada um possui duas tendências motivacionais, onde uma pode 
ser em procurar o sucesso que é definida como a capacidade de satisfação ao realizar tarefas e 
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a outra refere-se a evitar o fracasso, que tem como característica experimentar a humilhação 
como consequência do outro.

Ainda segundo autor acima, pessoas que são direcionadas ao sucesso tem um nível de 
motivação alto e para o fracasso baixo nível, pessoas com motivação alta não se preocupam com 
resultados negativos, mas demonstram e avaliam suas capacidades. Já pessoas direcionadas para 
o fracasso se preocupam de mais com os resultados e as consequências negativas do mesmo. 

Na visão de Singer (1997), a motivação deve ser dividida segundo suas atividades em 
tais esportes, onde a atividade simples requer uma motivação alta, atividade moderadamente 
difícil requer uma motivação moderada e atividade difícil requer uma motivação baixa, sua 
visão se refere ao nível de concentração de cada esporte, pois um jogador de golfe não deverá 
ter uma motivação tão alta em relação a um nadador. A competição, o feedback fornecido pelo 
treinador, e a efetividade em produzir um melhor desempenho sozinho são grandes fontes de 
motivação. 

Segundo Almeida (2009), a motivação em si pode causar modificações no desempenho 
de atletas, deve estar presente nos treinamentos, nas concentrações e nas competições, pois 
é lá que se tem uma modificação no estado do atleta como também em sua equipe. Nestes 
ambientes muitos atletas ficam de alguma forma apreensivos e outros, poucos confiantes em 
suas habilidades quando está próximo de uma competição importante, desta forma a motivação 
se torna peça fundamental para que se alcance o objetivo almejado. (ALMEIDA, 2009).

De acordo com Bulgarelli (2008), A motivação pode ser entendida como o sucesso de 
um atleta, sendo a desmotivação o fracasso do mesmo, sendo que os índices de motivação 
baixos e muito alto contribuem para rendimento baixo, e uma motivação na média é favorável 
ao rendimento máximo. 

No esporte e principalmente no alto nível, é necessário o desenvolvimento do processo 
de motivação, onde tem se o desejo de realçar, melhorar e manter o alto nível. A motivação 
depende de dois fatores pessoais e situacionais (internos e externos), onde os fatores internos 
determinantes são referentes ao nível de aspiração, pois alguns apresentam nível muito baixo 
que são direcionadas ao fracasso e ou nível médio que são pessoas motivadas ao sucesso. 
Já o segundo fator se refere a níveis, o primeiro de situação física do atleta, capacidade, o 
segundo nível em relação a personalidade (motivos pessoais), e o terceiro, motivos sociais, de 
reconhecimento. (SAMULSKI, 2009).

Segundo Isler e Machado (2011), a motivação não pode ser deixada de lado por 
nenhuma atividade e principalmente a que busca o alto rendimento, onde desde fatores pessoais 
a ambientais podem ser modificados e aplicados no cotidiano, por aqueles que participam da 
vida dos atletas, técnicos e a própria família.

Já no esporte paralímpico, de alto rendimento, segundo Pagani (2012), o paratleta 
precisa estar em equilíbrio com corpo e mente bem desenvolvidos, sendo que quem assiste tem 
a percepção de superação, determinação e dedicação vinda de cada paratleta.



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 8 (n. 25), 83-101, abr./jun. 2017

89

A motivação é essencial para garantir o foco do jogador, além de aumentar 
sua vontade de fazer o seu melhor em busca de suas conquistas, sejam elas 
pessoais e coletivas. Essa questão é tratada em maior quantidade, por meio 
de técnicas coletivas, o que não garante um trabalho plenamente eficaz, pois 
cada jogador apresenta suas próprias particularidades e reagem de modos 
diferentes. É notório que as técnicas coletivas apresentam efeitos importantes, 
mas é de grande valia, utilizar as técnicas individuais também, buscando o 
ápice da motivação de cada atleta conhecendo assim seus atletas e suas 
reações, a fim de encontrar métodos ideais de motivação. Cada jogador se 
motiva de um modo particular, reage às circunstâncias impostas a ele de 
acordo com sua personalidade, cabendo ao treinador conhecê-lo e motivá-lo 
da melhor maneira possível, atingindo o máximo de suas capacidades, visando 
conquistas coletivas e individuais. (LIMA ET AL 2011, p. 02).
                                       

Siqueira (2013), no esporte, a motivação e seus fatores são os que impulsionam a ação, 
muitos buscam a vitória, mas no que se diz a interesse ou motivos pela pratica tem muitas coisas 
que diferenciam, sendo motivos internos e externos já citados anteriormente. A motivação é 
uma contribuição da psicologia do esporte, na organização e planejamento dos treinamentos, 
facilitando um melhor desempenho e aprendizagem.

De acordo com Isler e Machado (2011), mesmo estando motivado como também 
preparado para competições, haverá fracassos ou falhas em sua carreira atlética, onde acabam 
sendo as principais causas de quedas na autoconfiança influenciando assim na motivação.  

Quando falamos de motivação, um fator que precisa ser considerado é o seu oposto, a 
falta de motivação (ou desmotivação), que é a ausência de motivos intrínsecos ou extrínsecos 
para a prática esportiva, neste caso o futebol. (ALONSO, 1995).

Segundo Fonseca, Freitas e Frade (2001), percebe-se que um jogador de futebol está 
desmotivado quando ele deixa de praticar a tarefa preestabelecida, isto pode vir a ocorrer, 
pelo fato do atleta não ver mais nenhum sentido em realizá-la, ou quando realiza, não possui 
nenhum interesse. Pressão, lesões, estresse, ansiedade, obrigações, expectativas excessivas, 
insegurança e incertezas quanto ao seu futuro e sucesso, são fatores que constantemente causam 
desmotivação e podendo inclusive acarretar no abandono do atleta.

Outros fatores que também influenciam no desempenho do atleta, é a falta de atenção ou 
concentração, ansiedade e o estresse.

3.2 ATENÇÃO E CONCENTRAÇÃO

No esporte muitas coisas são decididas em poucos minutos, onde se necessita de uma 
grande concentração, pois durante uma partida, muitas coisas podem desviar a atenção do jogo 
e com isso podem acarretar derrotas. Alguns jogadores, quando estão desconcentrados e vão 
mal nas partidas ficam desmotivados para prosseguir. (SAMULSKI, 2009)

Manter-se concentrado é uma tarefa difícil, os fatores internos e externos têm uma 
influência direta na concentração e muitos atletas, podem ter problemas em manter a atenção 
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e o foco. Entre os fatores internos temos as situações onde os atletas não conseguem esquecer 
(acontecimento desfavoráveis), ou pensamentos em ações negativas, ou desfavoráveis já 
ocorridas anteriormente, que acabam levando a novos erros. Entre os fatores externos temos, 
distrações visuais ou auditivas como a torcida, um jogo provocativo, que acabam desviando a 
atenção. (SANTOS, 2010).

Juntamente com a concentração temos a atenção que segundo Brandt et al. (2012), é 
a capacidade de reagir e se manter para responder a estímulos.  No futebol de 05 tem-se a 
necessidade de atenção constante para responder aos estímulos auditivos. 

De acordo com Santos (2010), a atenção é um processo no qual o ser humano possui a 
capacidade de se concentrar em uma atividade, um processo psíquico, onde se tem um estimo 
seja de uma sensação, um afeto, desejo e uma percepção, de então selecionar os conceitos e 
formar um pensamento.  Principalmente em competições, onde o ambiente muda rapidamente, 
a atenção tem foco diferente, e com isso a uma grande frequência em aumentar os erros durante 
uma competição. 

Para Procópio (2000), o esporte é uma jornada de emoções englobando as capacidades 
físicas e mentais, onde no alto rendimento tem a vivencia de todas as emoções, como, altos e 
baixos, tristezas, tranquilidade, alegrias, fracasso como também o sucesso, assim o atleta tem a 
capacidade de reagir aos vários fatores, sentisse necessidade a mudança constante. É necessário 
que o atleta consiga manter-se motivado durante períodos longos e ao perceber-se desmotivado, 
procure orientação para passar por esta fase sem maiores problemas. 

3.3 ESTRESSE E ANSIEDADE

3.3.1 Estresse4 

No senso comum, falamos que uma pessoa está estressada quando a mesma está 
sobrecarregada, podendo esta sobrecarga estar relacionada com vários fatores tais como: 
pessoal, acadêmico ou profissional. Apesar do termo estar integrado no vocabulário de grande 
parte da população, na verdade isto não pode ser considerado stress, e sim fatores que levam a 
ele.

A palavra stress é sinônimo de esgotamento, cansaço, excesso de tarefas e afazeres. 
Atualmente, o estado emocional dos atletas tem sido uma fonte de preocupação muito grande, 
haja vista que os fatores que afetam esses atletas causam consequências emocionais muitos 
elevadas e acabam prejudicando seu desempenho (FABIANI ,2007).

4 Ao longo do trabalho, utilizar-se -á a palavra estresse que é a forma mais utilizada no português do Brasil e a 
palavra stress que é a forma original da palavra em inglês, respeitando a escrita do autor de origem.
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O processo psicofisiológico denominado de estresse é um fenômeno complexo 
composto dos seguintes elementos: (1) a situação ou estressor, (2) a percepção 
subjetiva da situação e (3) a reação emocional 13. Uma compreensão 
abrangente dos efeitos gerados pelo estresse requer um estudo articulado 
desses três elementos, que não devem ser vistos de forma separada. No caso 
do esporte, as situações de jogo presentes na competição esportiva, de acordo 
com a maneira como são percebidas e interpretadas pelos jogadores, provocam 
reações emocionais que muitas vezes são difíceis de serem controladas e 
influenciam diretamente no desempenho esportivo. (SANCHES ET AL, p. 44, 
2010).

Segundo Parreiras (2008), o estresse pode vir de diversos fatores, e no ambiente 
esportivo, geralmente ele é desencadeado pelas disputas e decisões importantes. Quando o 
atleta está estressado, sente-se desgastado, cansado, fadigado, muitas vezes perdendo o controle 
dentro de campo ou se desmotivando a ponto de pensar em encerrar sua carreira.  

Segundo Machado (1997), durante uma competição o stress no atleta geralmente pode 
ser causado por dois fatores:

•  Interpessoal: É inerente ao indivíduo e está associado a experiências anteriores do 
jogador. Estes fatores são: auto percepção de si, da partida, do time adversário, habilidades, 
cognição, capacidades, estados psicológicos, e percepção da importância de outras pessoas no 
processo.

•  Situacionais: São fatores específicos da competição: os adversários, a atuação do 
árbitro, a interferência de técnico e companheiros de time, situações de jogo, contusões, medo, 
etc.

De acordo com Rose Junior (2002), a competição pode ser uma fonte de estresse, onde 
os atletas nesse período sofrem com um bombardeio de julgamentos, observações, opiniões 
e expectativas, podendo desenvolver objetivos e pressões inadequadas no atleta, onde para 
competir o atleta necessita estar muito bem preparado.

Para Lavoura e Machado (2006) apud Moraes (1998), a ansiedade tem relação direta 
com o desempenho do atleta. Se um atleta fica muito ansioso, esta sua ansiedade pode paralisá-
lo, fazendo com que inclusive o mesmo queira parar de jogar e desista de seus esportes. 

A ansiedade, pode ser entendida como uma resposta emocional que está associada ao 
estresse é caracterizada por sentimentos de preocupação e apreensão, que podem vir a resultar 
em dano físico e/ou psicológico, Cruz (1996).

A ansiedade é o termo usado para a emoção experimentada quando nos 
deparamos com eventos aversivos que podem nos causar dor. As mudanças 
fisiológicas que ocorrem no organismo consomem muita energia, o que pode 
interferir em atividades de longa duração. O excesso de ansiedade causa 
um aumento de adrenalina, que pode fazer com que o indivíduo se apresse 
em executar ações que requerem atenção e cuidado. (RUBIO, 2000 apud 
VICENZI p. 08, 2002).
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A ansiedade para alguns atletas serve de mola propulsora para a ação, em outros, pode 
paralisar. Os sintomas mais comuns de ansiedade segundo a OMS (Organização Mundial da 
Saúde) são: enjoo, tontura, falta de ar, dor de barriga, palpitação cardíaca, respiração ofegante, 
entre outros. ROSITO (2008).

O estado de ansiedade geralmente aparece como consequência de alguns eventos 
internos e/ou externos, que são associados pelo sujeito em questão, como ameaçadores. Este 
estado ameaçador é resultante de experiências já vivenciadas. (SPIELBERGER, 1981 apud 
ROSITO, 2008). 

Segundo Viana (1989), no contexto esportivo, a ansiedade surge geralmente quando o 
atleta está diante de um evento importante, como uma competição. Por exemplo, no caso do 
futebol, o jogador numa partida importante perde um gol “feito”, numa outra ocasião, quando 
estiver diante de uma situação parecida, muito possivelmente ficará ansioso, por ter tido uma 
experiência ruim no passado.  

Martens et al (1990) apud Tavares (2006), apontam que a ansiedade tem três dimensões: 
 •  Ansiedade Cognitiva: essa ansiedade se caracteriza por corresponder a preocupações 

externas ou sentimentais, e imagens negativas que caracterizam componentes de ansiedade no 
atleta;

•  Ansiedade Somática: esta relacionada com os fatores fisiológicos que se transformam 
em sintomas e percepções no atleta de maneira autônoma com alguns sintomas mais conhecidos 
como o aumento da pressão arterial, suores principalmente nas mãos e rosto e tremores no 
corpo todo.

•  Autoconfiança: se estabelece quando o atleta está confiante que poderá corrigir os 
erros desde que trabalhe com esforço e muita dedicação para cada vez mais aperfeiçoar suas 
capacidades.

Manter o equilíbrio físico e emocional é uma necessidade de todo atleta para o seu bom 
desempenho e do time como um todo.

5 METODOLOGIA

5.1 NATUREZA DO ESTUDO

Este estudo foi baseado em uma revisão literária, todos os parágrafos possuem citações 
de diversos autores da área, grande maioria dos trabalhos citados foram realizados ainda no 
século XXI.  

Segundo Gil (2010), a pesquisa bibliográfica tem como base elaborar trabalhos baseados 
em material já publicado, incluindo matérias impressos, livros, teses, jornais, dissertações, anais 
de eventos científicos e revistas. 
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Ainda segundo Gil (2010), a pesquisa tem como função fornecer a fundamentação 
teórica do trabalho, a identificação do estudo referente ao tema.

Desta forma a pesquisa bibliográfica é a acerca dos principais aspectos psicológicos e 
sua influência no rendimento dos atletas de futebol Paralímpico.

5.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS 
         
 Para atingir os objetivos propostos, realizou-se uma busca bibliográfica na base Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online), PubMed (Medical Publications, US National Library of 
Medicine) CAPES, entre outros e em livros, onde foram encontrados aproximadamente 36 
artigos científicos/revistas científicas, 2 livros/manuais e 14 monografias/teses/dissertações. 

5.3 RESULTADOS E ANÁLISE

Para obter-se os resultados e análises desta pesquisa, utilizou-se a análise de conteúdo 
de Bardin.

Para Bardin (1977), analise conteúdo, consiste em instrumentos metodológicos que se 
aplicam a conteúdos e continentes, diversificados. 

Ainda segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo tem como objetivo, um conjunto 
de técnicas, que a partir disso analisa através de procedimentos, objetivos ou sistemáticos dos 
conteúdos e da expressão do mesmo. E assim efetuar deduções referente a origem do conteúdo 
levando em consideração, o emissor, os efeitos 

5.3.1 Contextualizar a deficiência e o esporte adaptado

No primeiro objetivo, buscou-se contextualizar a deficiência e o esporte adaptado ao 
longo dos tempos.

O indivíduo com deficiência tem uma trajetória marcada por muito preconceito, tendo 
tido que lutar por seus direitos perante a sociedade, até a era pré-cristã, somente na era cristã por 
influência da igreja esta visão sobre a pessoa com deficiência começou a mudar. (ZAVARESE 
,2009; DUARTE ,2009; FERNANDES; SCHLESENE; MOSQUERA,2011) 

Como pudemos observar, no início pessoas com deficiência passaram por um processo 
de muito preconceito, não se tinha nenhum tipo de tratamento, havia um grande descuido 
e assim achavam que a forma mais fácil era eliminando-os. Mas a igreja mudou esta visão, 
considerando toda criatura filha de Deus.

Para Fernandes, Schlesene e Mosquera (2011) e carvalho (2010), o início do tratamento 
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para deficientes começou com o crescimento dos hospitais, principalmente devido aos mutilados 
de guerra. Passaram por um processo de mudança e inclusão, e aos poucos deficientes vão 
mostrando suas capacidades.

Como visto acima, com o enfoque direcionado a recuperação de mutilados de guerra 
houve também a iniciativa para demais deficientes, possibilitando assim o avanço na inclusão 
e aceitação de deficientes. 

De acordo os autores Araujo (1997), Gonzalez e Silva (2013) e Rosadas (2000), a partir 
de estudos para a reabilitação surge o esporte adaptado, como principal função em seu início 
minimizar os efeitos da guerra, onde 1918 houve a pratica de tiro e arco e flecha, mas apenas 
em 1944, criou-se um centro de reabilitação pelo Dr. Ludwig Guttmann, que acabou evoluindo 
devido à grande necessidade de reabilitação, pois o número de lesionados pós-guerra era grande. 

Desta forma, percebe-se que a reabilitação dos soldados de guerra foi o grande auge 
para o início do esporte adaptado, devido as necessidades de devolver um pouco do que a guerra 
havia tirado de todos, tentando minimizar seus efeitos. 

Devido ao número de praticantes aumentado, deixou de ser reabilitativo e passa a ser 
esportivo, e com intuído de homenagear os heróis da guerra, criasse os primeiros jogos de 
Stoke Mandeville, que tempo mais tarde seria os jogos paraolímpicos, tendo como intuído a 
integração, promover a amizade, o entendimento e a paz no esporte. (GONZALES; SILVA, 
2013; COSTA; SILVA, 2004; SANTOS, 2004).

Sendo assim, pode-se inferir que o esporte acaba sendo desenvolvido devido a homenagem 
aos soldados, criando os jogos paralímpicos, com uma grande intenção em promover a paz no 
esporte. 

De acordo com Araujo (1997), Cardoso (2011) e o Comitê paralímpico brasileiro, 
no Brasil o esporte adaptado surgiu com Robson e Sergio, onde buscaram reabilitação nos 
estados unidos e sentiram a necessidade de implantar no Brasil, onde o Brasil participa de jogos 
paralímpicos desde 1984, obtendo um grande feito, tendo mais conquista em jogos do que os 
não deficientes, sendo nas paralimpíadas Rio 2016, obtiveram seu grande feito conquistando 
72 medalhas.

Percebemos o grande potencial dos brasileiros em paralimpíadas batendo até aqueles 
que não possuem algum tipo de deficiência, e seu grande recorde em casa nas paralimpíadas 
Rio 2016. 

Os autores Costa e Souza (2004) e Gonzalez e Silva (2013), a educação física para 
portadores de deficiência, começou a partir de 1950, onde obteve a necessidade de inclusão, 
dando início à educação física adaptada. E atualmente o esporte adaptado se direciona além do 
lazer ou terapia e sim ao alto rendimento, buscando crescer cada vez mais. 

Devido ao grande processo de evolução e luta para se desenvolver a inclusão e o esporte, 
atualmente, o paradesporto busca evoluir cada dia mais, pois apesar da limitação, a capacidade 
de superação é ainda maior.  
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5.3.3 Identificar os principais aspectos de desmotivação e motivação de atletas Paralímpicos 
de futebol de rendimento

No segundo e último objetivos procuramos através da tabela três, identificar os principais 
aspectos de desmotivação e motivação de atletas Paralímpicos de futebol de rendimento

Para Samulski (2009) e Singer (1997), a motivação é pode ser comportamento dirigido, 
tem como intuído atingir a um objetivo, sendo individual para cada indivíduo, e pode estar em 
constante mudança. 

Como visto acima, a motivação é o comportamento de indivíduo que está em mudança, 
e em busca de atingir tal objetivo.

Segundo Lopes e Nunomura (2007), Bulgarelli (2008) e Almeida (2009), a motivação 
pode ser intrínseca e extrínseca, sendo a intrínseca aos fatores pessoais, quando um atleta 
tem prazer em realizar a atividade, e motivação extrínseca de recompensas externas, sendo 
reconhecimento externo, necessárias para um melhor desempenho, devendo estar presente em 
concentrações, treinamentos e nas competições.

Percebemos acima a necessidade da motivação intrínseca e extrínseca para um melhor 
desempenho, tanto em relação as sensações e ações internas quando em fatores externos. 

De acordo com Samulski (2009), Pagani (2012) e Fonseca, Freitas e Frade (2001), no 
alto nível tem-se a necessidade de motivação, para manter o desempenho em alto nível, onde 
os fatores internos e externos são determinantes, sendo que o para atleta deve estar equilibrado 
entre corpo e mente. Pois um jogador desmotivado deixa de praticar tais tarefas, e não possui 
interesse, e dentre os fatores que causam desmotivação temos pressões, obrigações lesões, 
estresse e ansiedade. 

O para atleta necessita ainda mais estar em harmonia com corpo e mente, necessitando 
de motivação para superar e manter alto nível, pois um jogador desmotivado acaba ficando 
estressado, ansioso e acarretar em pior desempenho.

No esporte muitas coisas são decididas em poucos minutos, assim necessita-se de grande 
concentração, e manter-se concentrado é uma tarefa difícil onde fatores internos e externos tem 
grande influência tendo problemas na manutenção do foco. (SAMULSKI, 2009; SANTOS, 
2010)

Para os autores Brandt et al (2012) e santos (2010), junto com a concentração vem a 
atenção, processo pelo qual o ser humano tem a capacidade de se concentrar em uma atividade, 
ou a capacidade de reagir a estímulos, em competições a atenção tem foco diferente por isso 
pode aumentar os erros. 

Como visto acima a atenção junto com a concentração tem fator importantíssimo no 
esporte, a capacidade de se concentrar, ter atenção nos lances, no futebol, ter o controlo do 
momento, como no futebol de 05, a percepção dos estímulos auditivos, devera tem grande 
atenção.
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Segundo Fabiani (2007), Parreiras (2008) e Machado (1997), o estado emocional 
de atletas tem sido uma grande fonte de preocupação, onde muitos fatores afetam deu 
comportamento, podendo ser o stress, fonte de cansaço e excesso, geralmente vindo no esporte 
de decisões, disputas, podendo perder o controle dentro de campo e se desmotivando, causada 
por dois fatores, interpessoais, onde está associado a experiência anteriores e situacionais, que 
são fatores especifico da competição. 

O estado emocional é de grande importância para o rendimento do atleta, por isso deve-
se tomar contar de suas emoções, prevenindo estresses desnecessários, e tudo que possa causar 
a desmotivação.

De acordo com os autores Rosito (2008) e Viana (1989), a ansiedade pode ser uma mola 
propulsora ou também causar paralisia, e dentro outros sintomas como, falta de ar, tontura. 
Sendo que no esporte, está presente a ansiedade perto de um evento importante. 

Percebemos que a ansiedade tem vários fatores e que deve ser prevenida, pois o atleta 
necessita estar bem para desenvolver bom rendimento, então a concentração, motivação e 
outros fatores devem ajudar a ter menos ansiedade. 

6 CONCLUSÃO

Com a realização deste trabalho, verificou se que a motivação é essencial para o esporte, 
e de fundamental importância para a obtenção de sucesso, principalmente para um paratleta de 
alto rendimento.  

A história nos conta que durante muito tempo pessoas com deficiências passaram 
por muito preconceito perante a sociedade, assim depois de muito tempo houve uma grande 
transformação até conseguir seus diretos perante todos, a igualdade, utilizando hoje o esporte 
como fonte. 

Percebemos que atletas de futebol paralímpico, necessitam de um bem-estar físico e 
mental para um melhor desempenho.

Tanto as motivações intrínsecas e extrínsecas são necessárias para o atleta, pois caso 
estas estejam enfraquecidas, acabam acarretando em desmotivação, causada muitas vezes por 
estresses, ansiedade e falta de atenção e concentração.

  Assim a preparação emocional deve ser feita, tanto para a vitória como para a derrota, 
se tratando de paratleta que já tem um motivo maior para se desestabilizar, ali deve ser um 
motivo para superação.

Como grande aliado destes atletas temos sua família, amigos e principalmente seu 
treinador que em grande maioria das vezes será o responsável pelo papel de apoio e de cobrança, 
dando ao atleta o motivo para continuar.

Vimos que o esporte para deficientes, vai muito além de um esporte, é sua vida, o 
então atleta passa a viver ali, utilizando tudo a seu favor, apesar de haver fatores que levam a 
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desmotivação, tudo pode ser revertido a motivação novamente, devemos sempre olhar o lado 
positivo. 

Cada atleta vivencia este turbilhão de sentimentos a todo momento, em treinos e 
competições, e deve ser superado a cada luta, atingindo seu equilíbrio entre corpo e mente. 
E assim sabendo controlar seu estado emocional, haverá maior desempenho, realizações e 
superação, para que também em momentos de dificuldades e derrotas possa-se supera-los com 
mais facilidade, não desistindo e prosseguindo para alcançar o que almejam.

Percebe-se também que apesar de todo o desempenho do futebol paralímpico no Brasil 
ainda se tem muita dificuldade em difundi-lo, pouco se fala e se mostra em relação a estes 
esportes, e esperamos que as paralimpíadas Rio 2016, tenham contribuído para mostrar a todos 
o quão forte é este esporte em nosso pais. Onde seu desempenho passa a ser muito maior que o 
das olimpíadas. 

Como falado acima, devido a talvez pouca visibilidade a esportes adaptados, pouco 
se tem de conteúdo sobre o mesmo, havendo grande dificuldade em encontra-los, são poucos 
artigos e livros a respeito do esporte de rendimento para paratletas. 

Assim, levo desde trabalho para minha vida, a superação de cada atleta paralímpico, 
servindo para que possamos agregar cada pessoa com deficiência em todos os esportes como 
também em academias e em demais lugares, sabendo que tudo é possível quando se tem força 
de vontade para ver as coisas acontecerem. 

Desta forma, esperamos que este trabalho sirva para ajudar técnicos/professores a 
iniciarem na pratica de esportes adaptados, bem como aqueles que já trabalham com o mesmo, 
e sentem a necessidade de analisar os fatores psicológicos de seus atletas, principalmente no 
alto rendimento, onde as cobranças são maiores, ajudando de alguma forma com os benefícios 
da motivação e descobrindo as causas da desmotivação do mesmo. 

Que contribua de alguma forma para aqueles que tiverem a oportunidade de trabalharem 
nesta área, não deixando de lado por medo de não conseguir devido as dificuldades impostas 
pela deficiência ou pela falta de conhecimento na área.

É uma área que apresenta muitos desafios, porém também muita gratificação. 
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MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: UMA REFLEXÃO EM RELAÇÃO ÀS 
CONSEQUÊNCIAS QUE PODEM GERAR AO FUTURO DO ADOLESCENTE EM 

CONFLITO COM A LEI1

Larissa Gabriela Ferreira2

Jeancarlo Visentainer3

Jully Fortunato Buendgens4

RESUMO
O presente estudo é resultado das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Humano 
e Cognição da Unidavi. O grupo de pesquisa é responsável pelo Projeto de Extensão Anjos da Leitura, no Centro de 
Atendimento Socioeducativo Provisório de Rio do Sul – CASEP. Os adolescentes em conflito com a lei (internos) 
do CASEP possuem diversas atividades paralelas à educação escolar recebida in loco, as quais têm demonstrado 
grande evolução no aprendizado dos internos. O objetivo desta pesquisa é analisar as medidas socioeducativas na 
legislação, mais precisamente na lei nº 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, onde grifa todos 
os direitos em que crianças e adolescentes possuem desde saúde, proteção, assistência, liberdade e igualdade até 
deveres que devem ser seguidos, e quando são descumpridos, acabam desrespeitando ordenamentos, normas e 
legislações estabelecidas pela sociedade, devendo, assim, cumprir medidas socioeducativas. Tais medidas não 
buscam a pena, mas a proteção do menor com vistas à sua recuperação. O CASEP é exemplo no cumprimento do 
ECA, pois busca constantemente atividades educacionais que recuperem o menor, respeitando-o e protegendo-o. A 
pesquisa enquadra-se como descritiva, visto que utiliza estudo de campo e entrevista. Utilizou-se a observação in 
loco, pesquisador-observador e entrevista semiestruturada com o diretor da unidade. Os resultados apontam que os 
jovens que cometem atos infracionais e são inseridos nas práticas das medidas socioeducativas mudam sua visão 
da sociedade que o cerca, bem como das escolhas que estes jovens fazem no seu dia a dia.

Palavras-chave: Medidas socioeducativas. Sociedade. ECA.

ABSTRACT
The present study is result of the activities developed by the research group in human development and cognition 
of Unidavi. The research group is responsible for the Reading Extension Project Anjos da Leitura at the Provisional 
Socio-Educational Center – CASEP, in Rio do Sul. CASEP receives adolescents in conflict with the law, and 
it has several activities parallel to the regular school education. The education delivered at the institution has 
shown great progress in the apprenticeship of inmates. The main goal of this research is to analyze the socio-
educational measures in the legislation, more precisely in the law n. 8.569 of ECA, where it regulates all the rights 
in which children and adolescents have health, protection, assistance, freedom and equality to duties that must be 
followed, and when not followed, they end up disrespecting rules established by society. Consequently, they must 
accomplish socio-educational measures. Moreover, such measures do not seek the penalty, but the protection of the 
child looking for the recovery. CASEP is an example in fulfilling the ECA, because it constantly seeks educational 
activities that recover children, respecting and protecting them. The research is considered descriptive, since it 
conducted observation in loco, researcher-observer and semi-structured interview with the director of the unit. The 
results indicate that when adolescents commit infractions and are introduced to the practices of socio-educational 
measures they change their view of the society that surrounds them, as well as the choices they make in their daily 
lives.

Keywords: Social-educational measures. Society. ECA.

1 Projeto de Extensão Anjos da Leitura apoiado pela Unidavi.
2 Acadêmica do Curso de Direito da Unidavi e bolsista do Projeto de Extensão Anjos da Leitura.
3 Professor e orientador do Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Humano e Cognição da Unidavi.
4 Professora e orientadora do Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Humano e Cognição da Unidavi.
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta os resultados do Projeto de Extensão Anjos da Leitura – 
CASEP. O projeto foi financiado pelo Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí- Unidavi, apoiado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão.

O projeto visou o incentivo permanente à leitura no Centro de Atendimento Socioeducativo 
Provisório de Rio do Sul - CASEP. Os adolescentes em conflito com a lei (internos) do CASEP 
possuem diversas atividades paralelas à educação escolar recebida in loco. Tem-se demonstrado 
grande evolução no aprendizado dos internos, mas ao mesmo tempo a maioria deles tem baixo 
interesse pela leitura. Diante desta constatação os colaboradores do CASEP buscaram auxílio 
na comunidade (entidades não governamentais e voluntários) para melhorar sua biblioteca 
visando o incentivo à leitura, pois é sabido que a leitura é importantíssima na formação de 
qualquer indivíduo. 

Alguns voluntários iniciaram o projeto acreditando em seu potencial. Inicialmente o 
grupo contava com uma assistente social, um médico, um militar e dois professores. Diante do 
impacto positivo, o grupo buscou apoio junto à Unidavi para que o projeto pudesse contar com 
o auxílio de mais acadêmicos e professores, a qual direcionou o projeto à Extensão. 

O grupo já completou três anos de atividades no CASEP, sendo que dois deles foram na 
modalidade de voluntariado do grupo idealizador e um ano com apoio da Unidavi, através da 
extensão universitária. Dentre todas as atividades desenvolvidas pelos Anjos da Leitura, uma 
delas é  auxiliar no cumprimento do ECA e, por isso, o objetivo geral deste artigo é analisar as 
medidas socioeducativas existentes e as consequências que as mesmas acarretam na vida dos 
adolescentes em conflito com a lei, em especial, a internação em estabelecimento educacional 
que é realizado pelo CASEP.

Com relação às medidas de internação em estabelecimento educacional, será visto o 
ato infracional cometido pelo menor infrator e, se enquadrado, irá responder dentro desses 
estabelecimentos, lembrando que não como uma forma de punição, e sim em caráter 
pedagógico, educacional e disciplinar.  Mesmo porque, os menores infratores possuem direitos 
e deveres que serão elencados ao longo do trabalho sendo destacado na norma suprema, na 
Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, com essas medidas, os 
jovens se desenvolvem e são postos em desafios pedagógicos que fazem com que eles tenham 
um novo olhar sob o futuro.  

Por fim, o desenvolvimento da criança e do adolescente está diretamente relacionado 
com as possibilidades que estão a sua volta, e ligados ao progresso da sociedade, onde o homem 
é o resultado do meio cultural em que houve a socialização. E é por essa socialização, mas com 
novas possibilidades, que os jovens irão se espelhar e se desenvolver.



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 8 (n. 25), 102-115, abr./jun. 2017

104

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo serão apresentadas as medidas socioeducativas como um todo, desde 
seu conceito, fundamentos na legislação e sua aplicabilidade na sociedade, destacando essas 
medidas no CASEP, unidade de Rio do Sul, e os métodos que utilizam para aplicar as medidas 
aos jovens que cometem atos infracionais.

2.1 MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS E ATO INFRACIONAL

De acordo com Aquino (2012), as medidas socioeducativas constituem na resposta 
estatal, aplicada pela autoridade judiciária, ao adolescente que cometeu ato infracional. Não 
possuem como intuito principal a sanção e coerção, e sim, de oportunidade de inserção em 
processos educativos que, procurarão resultar na construção ou reconstrução de projetos de 
vida desatrelados da prática de atos infracionais.

Essas medidas visam disciplinar jovens com o escopo educacional de modo que eles 
consigam perceber um novo olhar sob seus atos.

Medida socioeducativa é a providencia originada da sentença do juiz da infância 
e da juventude através do devido processo legal de natureza educativa. [...] 
possuem características pedagógicas, mas também com o escopo sancionador, 
como instrumento de defesa social (ISHIDA, 2015, p.287-288).

As medidas socioeducativas e os atos infracionais andam lado a lado, pois, basta que um 
seja cometido para que o outro seja realizado.

O artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA destaca que “considera-se 
ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.”. Elias (2004, p. 110) 
afirma que “[...] somente os adolescentes que cometeram atos catalogados como o crime ou 
contravenção penal é que são passíveis de sofrer medidas socioeducativas.”. 

2.2 AS MEDIDAS DE ACORDO COM O ECA

As medidas estão elencadas no artigo 112 do ECA. Após a verificação do ato infracional, 
a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as medidas a seguir:

I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semiliberdade; 
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VI - internação em estabelecimento educacional;
VII -  e qualquer uma das previstas no art.101, I a VI.
Bem como do Artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (I a VI):
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III -  matrículas e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental;
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente; 
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar 

ou ambulatorial;
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxilio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos.  
A primeira medida do artigo 112 diz que “[..] a advertência consistirá em admoestação 

verbal, que será reduzida a termo e assinada”.
A obrigação de reparar o dano está regulada pelo artigo 116 onde a autoridade poderá 

determinar que o adolescente restituísse a coisa, promovendo o ressarcimento do dano, ou por 
outra forma, compense o prejuízo da vítima. Ishida (2005, p. 295) afirma que “A lei prevê a 
medida de reparação de dano no caso de infrações com reflexos patrimoniais. Exige-se prova 
da materialidade e da autoria. Poder-se-iam citar os delitos de trânsito, abrangendo as lesões 
culposas, o homicídio culposo.”.

Da prestação de serviço à comunidade, regulada pelo art. 117, segundo Ishida (2015), é 
a realização de tarefas gratuitas de interesses gerais por período não superior a seis meses. Onde 
a jornada não poderá exceder oito horas e se decorrer de sentença, exige prova da autoria e da 
materialidade.

A liberdade assistida, regulada pelo artigo 118,  “[...] será adotada sempre que se afigurar 
a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente”. Sendo 
considerada para alguns doutrinadores como uma das mais importantes para o meio juvenil, 
pois os menores infratores cumpre a medida, mas em liberdade, claro que sob o controle do juiz 
e da comunidade.

Mas no entender de Nery (2002), a medida de liberdade assistida não possui efeito muito 
satisfatório, pois muitas vezes não há estruturas adequadas e nem um corpo técnico capacitado 
para estarem orientando os menores infratores, havendo assim, baixos níveis de satisfação e 
aproveitamento para o desenvolvimento do jovem.

A semiliberdade regulada no artigo 120, define que “O regime de semiliberdade pode 
ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a 
realização de atividades externas, independente de autorização judicial”.
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A lei prevê o regime de semiliberdade, onde o adolescente permanece 
internado no período noturno, podendo, contudo realizar atividades externas. 
Dentre estas atividades, incluem-se a escolarização e a profissionalização. 
Não há prazo de duração determinado, dependendo de avaliação a cada seis 
meses como na internação pelo setor técnico (ISHIDA, 2015, p.304).

E em relação à maneira que as medidas serão aplicadas está relacionado no §1° do 
art.112 que “A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, 
a circunstâncias e a gravidade da infração.”.

O §1° tem levado juristas a discussões doutrinárias, pois de um lado há a ideia 
de que os princípios que rege é o da proporcionalidade da pena com relação 
à gravidade do delito, de outro lado há a ideia que o Estatuto, que possui o 
objetivo de proteção da criança e do adolescente, acaba afastando o princípio 
que somente pode ser aplicado no sistema punitivo que é caracterizado pelos 
imputáveis. (TAVARES, 2005, p. 118)

Esses questionamentos vêm à tona, pois as medidas não são com o objetivo punitivo, e 
sim para reeducar, proteger, para uma ressocialização na sociedade. Onde o juiz deverá aplicar 
de acordo as condições de cada menor, observando as suas convivências e o modo como irá se 
portar.

Já para Ishida (2015, p.289), “Os quesitos estipulados no §1° do artigo, estão 
relacionados ao princípio da proporcionalidade estipulado na regra 17 das Regras Mínimas de 
Beijing adotadas pela Assembleia Geral da ONU para a administração da Justiça de Menores.”. 
Em relação às circunstâncias e gravidade da infração, as circunstâncias e necessidades do 
adolescente e finalmente o interesse da sociedade.

O § 2° fala que “Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação 
de trabalho forçado” Assim, como ratificado na Constituição Federal, artigo 5°, inciso XLVII, 
alínea c. 

E o § 3° regula que “Os adolescentes portadores de doenças ou deficiência mental 
receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições”. Dessa 
forma, entende-se que os menores infratores, que possuem essa deficiência, terão tratamento 
personalizado, adequando-se à cada caso, bem como adaptando-se às suas dificuldades e fazendo 
com que esse menor consiga, dentro de seus limites, cumprir as medidas socioeducativas.

Se o objetivo da lei é proteção da criança e do adolescente com a aplicação 
de medidas socioeducativas tendentes a permitir a sua remissão dos maus 
atos e de procedimentos irregular que possa impedir seu desenvolvimento 
e integração na sociedade, o que deve ser analisado é a sua conduta, sob 
o aspecto da sua adequação social e da sua conformação com os hábitos e 
costumes tradicionalmente aceitos. [...] não se exige que o menor tenha 
praticado um crime para, só então, aplicar-lhe medidas socioeducativas. Se 
assim for, a medida perderá esse caráter de proteção social e educativa, para 
transmudar-se em verdadeira pena. (ISHIDA, 2010, p. 193) 
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O autor deixa claro que a medida socioeducativa deve ter o caráter de proteção da criança 
e do adolescente e não de aplicação de pena.

2.3 INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL

A internação é considerada a mais rígida de todas, pois acaba por privando o menor a ter 
convívio na sociedade com familiares e amigos, e há uma limitação de ir e vir sendo aplicada 
nos crimes mais graves.

Segundo Elias (2004, p.132), “A prática de uma infração mais grave, ou a reincidência 
cometida por menor são pressupostos para a internação, onde deve ser realizado um estudo, por 
equipes multiprofissionais, onde irão decidir por sua internação.”.

Conforme o artigo 227 da Constituição Federal, § 3°  e inciso V, “O direito à proteção 
abrangerá especial abrangerá os seguintes aspectos: V- obediência aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da 
aplicação de qualquer medida privativa de liberdade”. 

De acordo com Ishida (2015), o ECA, bem como a Constituição Federal com o intuito 
de preservar os direitos das crianças e dos adolescentes, descreveu a medida em três princípios: 
brevidade, onde deve ser realizada para a readaptação do adolescente; a excepcionalidade 
interpretando que deve ser uma medida aplicada em últimos casos; e a do respeito à condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento, que visa manter condições para o adolescente se 
desenvolver, como a escola, um ensino de profissionalização.

Além dos princípios vistos no ECA e na Constituição Federal, há também os princípios 
do SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo) onde no seu Artigo 35,  além 
dos princípios da brevidade, excepcionalidade, há no inciso VI- individualização, considerando-
se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente; VII- a não discriminação do 
adolescente, notadamente em relação a etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação 
religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; 
e também no inciso IX- fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo 
socioeducativo.

Tavares (2005) também afirma que o menor infrator poderá sair para estudar e trabalhar, 
mas claro, se não colocar em risco a segurança pública ou até mesmo colocar em risco a sua 
própria segurança, sendo passado por avaliação dentro do estabelecimento pela equipe da 
Justiça da Infância e da Juventude.

2.4 APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO

Elias (2004) indica que no Código anterior ao ECA, a medida de internação poderia ser 
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aplicada no caso do adolescente cometesse qualquer infração penal ou sendo caracterizado, às 
vezes, até por desvio de conduta, atualmente é nos casos previstos no estatuto da criança e do 
adolescente. 

Conforme Tavares (2005), havia a permissão do recolhimento do jovem infrator em 
presídio comum, com presos maiores de idade, pois não havia estabelecimentos adequados e 
necessários para colocar esses jovens. “[...] Daí para a perigosa e deformadora promiscuidade 
com o pior do submundo da delinquência adulta, a menos de um passo. Os resultados têm sido 
os mais desastrosos para a segurança pública com o retorno à sociedade desses aprendizes do 
crime.” (TAVARES, 2005, p.127).

 Na atualidade, a medida de internação está relacionada a atos infracionais perigosos, 
que constitua afronta à sociedade, e as hipóteses estão elencadas no artigo 122 do ECA, só 
podendo ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa 
(roubo, latrocínio, homicídio, estupro.);

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves, ou seja, acontece quando 
o adolescente voltar a cometer infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
E, conforme o artigo 123, “[...] deverá ser cumprida em entidade exclusiva para 

adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por 
critérios de idade, compleição física e gravidade da infração”.

O fato de o menor de dezoito anos não ser imputável penalmente recomenda 
que não possa cumprir a medida de internação, de natureza pedagógica, em 
local inadequado, ou seja, juntamente com aqueles que são imputáveis. [...] no 
meio destes, o adolescente poderia sofrer influência negativa e, ao invés de se 
recuperar moralmente, estaria arriscando a ingressar definitivamente na esfera 
criminal. (ELIAS, 2004, p.136)

Tavares (2005) ainda pondera que o lugar de internação deve ser exclusivo para 
adolescentes que cometeram atos infracionais, não podendo haver crianças. Dentro desses 
estabelecimentos deverá ter segurança física, seleção de menores de acordo com a idade mais 
próxima, natureza do ato ilícito, e desenvolvimento corporal.

2.5 DIREITOS DOS ADOLESCENTES PRIVADO DE LIBERDADE

Todo adolescente possui direitos como qualquer outra pessoa, esses direitos estão 
enumerados no artigo 124 do ECA, que são:

•  entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público;
•  peticionar diretamente a qualquer autoridade;
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•  avistar-se reservadamente com seu defensor;
•  ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada;
•  ser tratado com respeito e dignidade;
•  permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicilio de 

seus pais ou responsável;
•  receber visitas, ao menos semanalmente;
•  corresponder-se com seus familiares e amigos;
•  ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal;
•  habilitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;
•  receber escolarização e profissionalização;
•  realizar atividades culturais, esportivas e de lazer;
•  ter acesso aos meios de comunicação social;
•  receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje;
•  manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guarda-los, 

recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade;
•  receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida 

em sociedade.
Tavares (2005, p.128) assevera que “O inciso I, peca ao mencionar somente ao promotor 

de Justiça da Infância e da Juventude, enquanto em outros momentos o estatuto dá a segurança 
de acesso ao advogado ou defensor público, pais entre outros.”. Bem como o inciso II não 
poderá ser mudado, pois iria contrariar o mandamento constitucional. E os artigos subsequentes 
são garantias que sempre seguirão no sistema do estatuto.

De acordo com Elias (2004), dessa forma, os adolescentes possuem direitos desde 
reclamar do seu tratamento, podendo ser tratado com dignidade, até mesmo ser internado 
perto do domicilio dos pais, onde terão uma convivência mais próxima, e também direitos à 
escolarização e profissionalização.

2.6 CASEP E AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

 O CASEP de Rio do Sul orienta-se e fundamenta sua prática pedagógica de acordo com 
as diretrizes e Normativas do SINASE:

•  prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente sancionatórios;
•  projeto pedagógico como ordenador de ação e gestão do atendimento socioeducativo;
•  participação dos adolescentes na construção, no monitoramento e na avaliação das 

ações socioeducativas;
•  respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e exemplaridade como 

condições necessárias na ação socioeducativa;
•  exigência e compreensão, enquanto elementos primordiais de reconhecimento e 
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espeito ao adolescente durante o atendimento socioeducativo;
•  diretividade no processo socioeducativo;
•  disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa;
•  dinâmica institucional garantindo a horizontalidade na socialização das informações 

e dos saberes da equipe multiprofissional;
•  organização espacial e funcional da unidade de atendimento socioeducativo que 

garanta possibilidade de desenvolvimento pessoal e social para o adolescente;
•  diversidade ético racial, de gênero e de orientação sexual norteadora da prática 

pedagógica;
•  família e comunidade participando ativamente na experiência socioeducativa;
•  formação continuada dos atores sociais. 
Suas ações e atividades socioeducativas são desenvolvidas através de parâmetros de 

aprendizagem conforme os eixos estratégicos elencados na normativa do SINASE, sendo eles: 
•  suporte institucional e pedagógico;
•  educação e profissionalização;
•  esporte, cultura e lazer;
•  saúde;
•  abordagem familiar e comunitária;
•  segurança.
Deste modo, o projeto político pedagógico do CASEP possui como escopo os eixos da 

educação e profissionalização, saúde e bem estar, família e comunidade, segurança, esporte, 
cultura e lazer, e religiosidade. Eixos esses que serão capazes de permitir que os projetos 
aplicados na instituição tenham resultados positivos.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente artigo enquadra-se como pesquisa descritiva, pois analisa as medidas 
socioeducativas existentes e as consequências que as mesmas acarretam na vida dos adolescentes 
em conflito com a lei. Como referência à técnica de pesquisa, utilizou-se a pesquisa de campo.

A pesquisa de campo aconteceu de em dois momentos: observação in loco, pesquisador 
observador, durante todas as atividades desenvolvidas pelo grupo de pesquisa com os 
adolescentes do CASEP, unidade de Rio do Sul, e entrevista semiestruturada com o Diretor 
da Unidade. Com relação às observações, todos os relatórios observacionais encontram-se na 
coordenação do Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Humano e Cognição na UNIDAVI.  
E, quanto à entrevista com o Diretor do CASEP, a mesma teve o propósito de averiguar a 
percepção dele como diretor e executor das medidas socioeducativas existentes. 



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 8 (n. 25), 102-115, abr./jun. 2017

111

4 RESULTADOS
            
O CASEP de Rio do Sul é um dos exemplos de centro de internação da região do 

Alto Vale, e está de acordo com as medidas socioeducativas estipuladas pelo ECA, seguindo 
os requisitos de educação, saúde, cultura, com programas e projetos executados dentro da 
instituição.

Os adolescentes que ingressam na unidade, segundo o Diretor da unidade de Rio do Sul, 
“[...] permanecem 15 dias em seus quartos separados dos demais e neste primeiro momento é 
realizado o acompanhamento social e pessoal do adolescente, o chamado PIA- Plano Individual 
de Atendimento, neste momento conhecemos o adolescente e sua trajetória de vida, conversando 
com seus familiares, rede de atendimento em meio aberto caso este já tenha passagem por este 
acompanhamento, rede educacional e afins. Após estes 15 dias é encaminhado ao Juiz o PIA 
onde neste encontram-se as informações referente ao adolescente bem como as metas a serem 
exploradas em seu processo de internação. A partir dos objetivos elencados pelo adolescente o 
mesmo passa a conviver com os demais, participando das atividades pedagógicas da unidade, 
e neste momento observamos se as metas estão sendo realizadas”.

Nota-se aqui, que os adolescentes que cometeram atos infracionais mediante grave 
ameaça ou violência, como é estabelecido pelo estatuto da criança e do adolescente, recebem 
todo o atendimento e apoio do estabelecimento, o qual possui parcerias com diversas instituições 
que desenvolvem atividades socioeducativas, possibilitando e estimulando novas formas de 
aprendizado junto aos menores em conflito com a lei.

O projeto anjos da leitura enquadra-se neste tipo de parceira, pois leva a esses jovens um 
novo olhar sob a leitura, reforçando que através da educação mudamos a nação. Foram realizadas 
diversas atividades alusivas às leituras e o grupo conseguiu demonstrar aos adolescentes que 
a ressocialização será mais eficaz com sua evolução educacional. Da mesma forma, o CASEP 
também possui diversas atividades desenvolvidas com os adolescentes e acontecem conforme 
a programação da Coordenação Pedagógica da Unidade de Rio do Sul. 

Em entrevista realizada com o Diretor do CASEP de Rio Sul, o mesmo destacou os 
objetivos da instituição, bem como os projetos existentes, suas peculiaridades e como o projeto 
“Anjos da Leitura” influencia na ressocialização desses jovens.

Perguntou-se, também, como ele vê o projeto Anjos da Leitura, referindo-se ao 
desenvolvimento do adolescente em conflito com a lei. O diretor afirmou que vê uma “Proposta 
significativa para a comunidade socioeducativa, pois através deste projeto os adolescentes 
começaram a se interessar pelo mundo literário, bem como adquiriram o hábito contínuo da 
leitura e desenvolveram-se em outras atividades pedagógicas da unidade. O papel da comunidade 
no sistema socioeducativo é primordial sabendo que necessitamos destes mecanismos para o 
bom desenvolvimento da unidade. Este grupo está sempre preocupado com o desenvolvimento 
da unidade nos auxiliando na busca por novas parcerias, novas oportunidades de acesso a 
comunidade, fato este que tínhamos dificuldades de acolhimento”.
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O CASEP possui diversos projetos, mas por falta de recursos financeiros não consegue 
colocá-los em prática. Inicialmente, o projeto Anjos da Leitura passou por esta dificuldade, no 
entanto, o grupo idealizador conseguiu apoio da Unidavi para executar o projeto e auxiliar na 
ressocialização dos menores em conflito com a lei, na forma de extensão comunitária.

Quanto ao quesito recursos financeiros, o entrevistado que “Sim. A unidade conta 
com uma estrutura pequena, impossibilitando a criação de oficinas e aperfeiçoamento com 
propostas de parceiros sociais, educacionais e afins, bem como se situa em uma localidade 
de difícil acesso da comunidade, impossibilitando o acesso destes profissionais. Outro fato é 
que os recursos financeiros que são repassados pelo Estado de Santa Catarina para suprir as 
necessidades físicas e pedagógicas [...] não são suficientes.”.

Observa-se que mesmo com as dificuldades financeiras existentes, o CASEP faz 
o possível para mudar a vida desses jovens, não medindo esforços em busca de apoio na 
comunidade local, pois sabe que a sociedade só tem a ganhar com o menor em conflito com a 
lei ressocializado. 

Outro questionamento foi se “Dentro dessas medidas, atividades que são desenvolvidas 
no CASEP, há uma mudança de pensamento, de atitudes em relação ao comportamento dos 
menores?”. O Diretor acenou que “Sim. É de responsabilidade da unidade proporcionar o 
atendimento adequado aos adolescentes que nela ingressam. A relação estabelecida entre 
profissional e adolescente deve pautar-se numa relação educativa por meio estreitamento de 
vínculos. A ação socioeducativa respeita a fase de desenvolvimento integral do adolescente 
levando em consideração suas competências, habilidades e limitações, assim garantimos a 
equidade no processo socioeducativo.” Fica evidente que os projetos e atividades desenvolvidas 
no CASEP possuem como objetivo principal auxiliar no atendimento de qualidade aos menores 
em conflito com a lei.

Referindo-se aos principais objetivos do CASEP, o diretor evidenciou que é 
“Proporcionar atendimento de qualidade aos adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa e internação provisória decretada pelo Juizado da Infância e Juventude 
utilizando-se de estratégias intersetoriais e ações que visam a garantia dos direitos fundamentais 
inerentes à situação peculiar de sujeito em desenvolvimento e as oportunidades de superação 
de sua situação de exclusão, de ressignificação de valores como, também o acesso à formação 
de valores para a participação na vida social”. E com esses objetivos realizados, muitos 
adolescentes evoluem e acabam não retornando ao CASEP, pois conforme o gestor, “Nota-se 
que o trabalho de ressocialização esta sendo efetuado com sucesso e que com as parcerias 
advindas da comunidade este resultado tende a permanecer e até melhorar”. 

As parcerias com a comunidade são essenciais para melhorar os resultados da 
ressocialização dos menores,  contribuindo para que estes não cometam atos infracionais 
novamente. E, para o entrevistado, dentre todas as mazelas sociais, o fatores que mais levam 
os menores a cometerem atos infracionais são: “[...] dinheiro fácil e sem responsabilidade; 
negligências familiares; vício; vulnerabilidade social; e preconceito.”.
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Outrossim, identificou-se, durante a execução do projeto, que a família exerce um papel 
muito importante na formação destes menores, e que a falta dela pode levá-los a cometer atos 
infracionais, pois a negligência familiar e a busca pelo dinheiro fácil têm recorrência entre 
aqueles que não atingiram a ressocialização. Tal característica está presente no depoimento 
do diretor: “[...] Temos jovens hoje que não recebem visitas, pois a família mora em outro 
município, tentamos contato com a rede de atendimento destes municípios para providenciarem 
passagens e afins mais nem sempre se consegue. Muitas famílias sofrem vulnerabilidade social 
e não obtém recursos para realizar a visita aos seus filhos, a dificuldade esta no transporte 
até a unidade. Sempre que realizamos atividades familiares tentamos em parceria com a rede 
municipal de origem do adolescente trazer seus familiares até estes eventos, na maioria das 
vezes acontece com êxito. Os pais muitas vezes já estão cansados de orientar os adolescentes 
em uma proposta construtiva e alguns preferem que ele esteja internado conosco, pois sabem 
onde seus filhos estão, triste realidade mas verdadeira.”.

Mais uma vez nota-se que a negligência familiar pode dificultar a ressocialização do 
menor em conflito com a lei, visto que alguns pais até preferem que ele fique internado, pois 
sabem que estará envolvido com as medidas socioeducativas, as quais, os pais, muitas vezes, 
não conseguem repassar ao seu filho.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
          
Os resultados do projeto de extensão Anjos da Leitura, apoiado pela Unidavi, demonstram 

que os jovens que cometem os atos infracionais, quando são colocados à prática das medidas 
socioeducativas, têm um grande potencial de retornarem melhorados ao convívio social com o 
acompanhamento da família, principalmente com o apoio da comunidade através de projetos 
sociais.

E, dentre os projetos sociais desenvolvidos no CASEP, o Anjos da Leitura corrobora 
com esse objetivo: a educação por meio da leitura, auxiliando no desenvolvimento pessoal e 
interpessoal dos menores em conflito com a lei.

Dessa forma, com a monitoria constante do CASEP, esses jovens possuem a possibilidade 
de novas oportunidades, evitando cometer atos infracionais. Igualmente,  com esses incentivos 
que os projetos sociais proporcionam, aumentam as chances de quando eles retornarem ao 
convívio social não cometam outro ilícito, mantendo, assim, a perspectiva de um recomeço.

Em relação aos questionamentos apontados, por mais dificuldades que possam existir, 
sejam financeiras, sejam geográficas, o CASEP de Rio do Sul, por meio dos projetos sociais 
apoiados pela comunidade, leva aos jovens novas oportunidades para conduzi-los em um 
caminho inverso ao dos atos infracionais. Pois desenvolvem o corpo e a mente, além dos 
diversos recursos positivos que fazem com que o adolescente em conflito com a lei progrida, 
tanto pelo gosto da leitura, como pelo gosto de artesanatos, música, desenhos, informática, 
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auxiliando-os, assim, em suas escolhas ao saírem da unidade.
Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 227, regula que dentre o direito à 

vida, saúde, lazer, há também o direito à cultura, educação, profissionalismo, que são direitos 
colocados em prática através das atividades executadas pelo CASEP de Rio do Sul.

Percebe-se, então, que o projeto Anjos da Leitura é importante para o crescimento mental 
e intelectual desses menores,  proporcionando a eles mudanças em suas atitudes. Tal mudança 
é bem expressa nas palavras do poeta Henry Thoreau: “Muitos homens iniciaram uma nova era 
na sua vida a partir da leitura de um livro”. O projeto Anjos da Leitura busca, incansavelmente, 
essa nova era através do incentivo à leitura, e os menores em conflito com a lei do CASEP já 
têm demonstrado que é possível começar uma nova história com as medidas socioeducativas 
oferecidas na instituição. Corroborando com este propósito, Vianna (2004, p.88), descreve que 
“A educação é considerada o calcanhar de Aquiles da sociedade, incluindo o ensino regular, 
atividades informais e as medidas socioeducativas [...]”. 

Tais atividades possuem o intuito de corrigir a conduta antissocial dos menores em 
conflito com a lei, traz novas perspectivas e novos olhares sobre o meio social. Isto também 
está implícito na Constituição Federal, em seu artigo 205, onde rege que todos têm direito à 
educação, visando seu desenvolvimento como pessoa, e com a colaboração da sociedade. O 
projeto Anjos da Leitura é um desses processos que auxilia no desenvolvimento da pessoa e, 
com o apoio da UNIDAVI, completa esta colaboração da sociedade para com os menores em 
conflito com a lei internados no CASEP de Rio do Sul.
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O CONCEITO DE CUIDADO E A EDUCAÇÃO EM HEIDEGGER1

Luciana Fiamoncini2

“Aprender é mais difícil do que ensinar, assim,
somente quem pode aprender verdadeiramente –

e somente na medida em que tal consegue – 
pode verdadeiramente ensinar”. 

Martin Heidegger

RESUMO
O presente artigo foi realizado a partir do questionamento acerca de como os estudos de Heidegger exercem influência 
na educação, bem como de que forma seus ensinamentos podem ser aplicados na modernidade. A pesquisa é qualitativa, 
apresenta caráter bibliográfico e tem como principal objetivo fazer uma breve análise das contribuições de Martin 
Heidegger para a educação atual. A partir das análises realizadas, pode-se refletir acerca da educação através de uma 
introdução ao conceito de cuidado. Realiza-se na pesquisa uma abordagem da fenomenologia, método que investiga 
o sentido do ser a partir da análise do próprio homem, que é o único capaz de compreender e refletir sobre o próprio ser.  

Palavras-chave: Educação. Fenomenologia. Cuidado. 

ABSTRACT
This paper was developed from questioning about how the influence of Heidegger studies in education and how 
his teachings can be applied in modern times. The research is qualitative, bibliographic and its main objective 
is to make an analysis of Martin Heidegger studies and his contributions to education today. From the analyzes, 
we can think about education through an introduction to the concept of care. In the research, it’s realized a brief 
phenomenology approach, method that investigates the meaning of being from the analysis of the man himself, 
who is the only one able to understand and reflect by himself.

Keywords: Education. Fenomenology. Care. 

1 INTRODUÇÃO

A educação nos tempos hodiernos necessita reflexão. A preocupação com a essência, 
não apenas com a técnica, permeia o dia a dia de muitos profissionais da educação, porém a 
burocracia estatal existente no ambiente escolar amarra por muitas vezes a possibilidade de 
explorar a essência, valorizando apenas a técnica. 

Martin Heidegger em seus estudos situou esta questão quando afirmou que pretendia 

1 Recorte da dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós Graduação em Educação. – PPGE.
2 Mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau. Especialista em Gestão e Tutoria pela Uniasselvi. 
Graduada em Letras pela Universidade Regional de Blumenau. Artigo apresentado à disciplina de Filosofia da 
Educação, ministrada pelo Prof. Dr. Celso Kraemer, do Programa de Mestrado em Educação da Universidade 
Regional de Blumenau.  



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 8 (n. 25), 116-123, abr./jun. 2017

117

que a filosofia fosse uma área na qual todas as ciências pudessem trocar ideias. Heidegger 
queixava-se da falta de rigor científico no pensar filosófico e afirmava que a filosofia enquanto 
fazer pensar precisava ser retomada, pois, embora o fazer e o pensar não se separem, técnicas 
de fazer são muito aplicadas, enquanto do pensar não se pode dizer o mesmo.

Quando se estuda Heidegger dentro da perspectiva educacional, percebe-se que estes 
estudos são marcados pelo enfoque hermenêutico da fenomenologia (Severino, 1999). Em sua 
obra Ser e Tempo, que aqui será trabalhada, Heidegger afirma que o sentido do ser só é possível 
quando há uma compreensão deste. O mais importante do método fenomenológico é, portanto, 
que ele viabilizaria a investigação do sentido do ser a partir da análise do próprio homem, que 
é o único capaz de compreender e refletir sobre o próprio ser. 

Para Heidegger (2007), o ato de compreender não é uma criação humana, isto é, o homem 
encontra-se sempre em certa compreensão ontológica, de configuração e molde feitos por uma 
época do ser. Porém, sem o homem, essa abertura histórica não pode revelar sua verdade. 
(Heidegger, 2007). Portanto, neste estudo será enfocada a questão dos estudos fenomenológicos 
de Heidegger e buscar aplicá-los à educação. 

2 QUEM FOI MARTIN HEIDEGGER

Martin Heidegger foi professor, escritor, filósofo e reitor da Universidade de Fraiburg. 
É considerado um dos grandes pensadores do século XX. Nasceu e cresceu em uma pequena 
cidade católica. Estudou em Constança e em Fraiburg, onde aprendeu latim, grego e francês. No 
ano de 1909, ingressou na Universidade de Fraiburg, na qual iniciou curso de teologia. Estudou 
sobre Aristóteles e a partir das suas leituras de Husserl iniciou a caminhada que o levaria à 
fenomenologia. 

Após o ano de 1911, Heidegger foi influenciado pelos filósofos Heinrich Rickert, Hegel, 
Schelling, Kierkegaard e Nietzsche, Kant, Dostoievsky, Rilke e Trakl. Após estudos acerca 
destes pensadores, escreveu textos que resultariam em posteriores obras. Quando em 1915 foi 
assistente de Husserl, sofreu influência para escrever sua obra “Ser”. 

Em 1917 casa-se com uma aluna sua em tem seus dois primeiros filhos. Heidegger, 
posteriormente, envolve-se com Hannah Arendt, também aluna, que se transformou 
posteriormente em uma renomada filósofa política da época, estudada ainda nos dias de hoje. 

Entre os anos de 1915 3 1923, assumiu o cargo de professor da Universidade de Fraiburg e 
neste tempo lançou sua obra mais conhecida, “ser e tempo”, no ano de 1927. Após o lançamento 
dessa obra, Heidegger passou a ser conhecido como maior nome da metafísica. No ano de 1933, 
quando Hitler tornou-se chanceler, foi promovido a reitor da Universidade de Fraiburg.

Dentre suas principais obras podemos citar, “O Conceito de Tempo na Ciência da 
História” (1916), “Ser e Tempo” (1927), “Que é Metafísica?” (1929), “Da Essência do 
Fundamento” (1929), “Kant e o Problema da Metafísica” (1929), Hölderlin e a Essência da 
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Poesia” (1936), “Da Essência da Verdade” (1943), “Introdução à Metafísica” (1953), “Da 
Experiência de Pensar” (1954), “O que é isto, a Filosofia?” (1956), “Da Pergunta sobre o 
Ser” (1956), “O Princípio da Razão” (1956), “Identidade e Diferença (1957), “A Caminho da 
Linguagem” (1959), “Língua e Pátria” (1960), “Nietzsche” (1961), “A Pergunta sobre a Coisa” 
(1962), “Tese de Kant sobre o Ser” (1962), “Marcos do Caminho” (1967), “Sobre o Assunto 
Pensamento” (1969), “Fenomenologia e Teologia” (1970) e “Heráclito” (1970).

Muitos são os autores que dialogam com Heidegger em sua obra. Alguns pares de 
Heidegger são: John Dewey, que é quem radicaliza o nexo entre a vida e a educação, fazendo-o 
pragmaticamente. Wilhelm Dilthey, que se esforçou por criar uma fronteira entre as ciências 
da natureza e as ciências do espírito. Ele usa a palavra Leben com sentido próximo ao Dasein, 
proposto por Heidegger; Theodor Litt que buscou compreender a educação como ciência do 
espírito, o autor dá-lhe caráter especulativo, empírico e normativo. 

Utilizando as mesmas fontes de Litt, Wilhelm Flitner, que trabalhou com a pedagogia 
existencial de caráter igualmente especulativo, buscando enfatizar a reflexão filosófica na 
pedagogia; Max Scheler, que enfatizava a cultura do ser. 

Com enfoque ainda metafísico, mas acentuado pela fenomenologia de Husserl, Scheler 
indica que a autêntica educação condiz a uma dimensão de ser, e não de saber. Para ele, o saber 
é uma “relação ontológica”; Ernest Krieck, que fez pesados ataques a Heidegger, criticando 
suas propostas à educação “funestas”. Usou de poder político para fazer com que as ideias de 
Heidegger não fossem realizadas. 

Também um dos maiores críticos de Heidegger foi Theodor Wiesegrund Adorno. Para 
ele, a educação era uma forma de desmistificar o modelo ideológico vigente na sociedade 
capitalista e seus muitos mecanismos de padronização do homem. Na pedagogia de Heidegger 
houve pontos de convergência do pensamento dele com os interacionistas, sendo mais adepto 
ao construtivismo de Piaget. 

Com base na exposição dos autores, podemos afirmar que estes mais se complementam 
do que se excluem, o que mostra que Heidegger trabalhava na perspectiva da educação com 
intenções comuns a outros pensadores da época.  

Ao entrar na universidade de Fraiburg como reitor, quando Hitler tornou-se chanceler 
na Alemanha, Heidegger propõe que oficina (para nós escola técnica) e universidade têm a 
intenção, cada um dando e tirando da outra, de reunir as instâncias educativas de nosso povo 
numa unidade que tenha encontrado o seu enraizamento, e a partir da qual o povo se dê o dever, 
no seu estado, de agir para seu destino. 

Neste sentido, a Universidade, que, durante muito tempo foi a responsável pela elevação 
do padrão dos conhecimentos acadêmicos, agora passa a ser um elemento “de reprodução da 
ideologia dominante, tornando-se executora da vontade do partido apoiado no Estado e pronta 
a qualquer momento, a defender sem reservas o estado nacional-socialista” (KAHLMEYER-
MERTENS, 2008, p. 54).  

Heidegger, portanto, passou a atender à demanda do estado alemão, governado por 
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Hitler: criar mão-de-obra capacitada para ser absorvida pela máquina beligerante do nazismo. 
Esta forma de pensar de Heidegger provocou desconfiança e não convenceu a comunidade 
acadêmica, que logo se manifestou contra ele. 

3 BREVE HISTÓRICO DA FENOMENOLOGIA

A fenomenologia surgiu a partir da idealização de Franz Bretano na Alemanha, datando 
do final do século XIX e início do século XX. De acordo com Silva (2008), Edmund Husserl, 
discípulo de Bretano, desenvolveu a fenomenologia como método de análise, sob influência de 
Platão e Descartes. Para Husserl, esta forma de filosofia toma por objeto as coisas do mundo 
como fenômenos, isto é, em seu acontecimento. Para Husserl, deve-se aprender os fenômenos 
da forma como são percebidos pelos seus dados imediatos à consciência. 

Quando instituiu a fenomenologia, Husserl propôs-se a criar um alicerce seguro para 
que se pudessem elaborar novos conhecimentos nas ciências, porém, queria que este alicerce 
fosse livre de pressupostos. A necessidade de observar os fenômenos tais como se mostram 
era o princípio da proposta de Husserl. Para ele, não importava se era realidade ou aparência 
apenas: se o fenômeno é visível, pode ser analisado para que se busque a verdadeira realidade.

De acordo com Mcconnell-Henry (2009), Husserl afirmava que o positivismo não 
compreendia que os objetos possuem uma essência, pois os positivistas confundiam o ver geral 
com o ver meramente experimental. Portanto, em seu método de análise, Husserl propõe a 
descrição da essência. A descrição fenomenológica proposta por ele, então, deu a possibilidade 
de evidenciar o fenômeno, o que não era possível através de um olhar habitual.

Kahlmeyer-Mertens (2008) trabalha também a questão da fenomenologia como um 
fenômeno a priori. Segundo ele, deve-se deixar em suspenso todas as interpretações ou teorias 
aderidas após experiências (a posteriori). A esta atitude, Heidegger chama de “epoché”. Somente 
após suspender, se pode compreender o exercício fenomenológico, que ele chama de redução 
fenomenológica.

A fenomenologia passa, então, a não estudar mais “as faculdades transcendentais de um 
sujeito que trava suas relações respectivas com seus objetos em um mundo exterior”, mas passa 
a estudar a consciência para a qual os fenômenos ocorrem desde sempre. (KAHLMEYER-
MERTENS, 2008, p. 16). 

Para a fenomenologia, portanto, a consciência não é um sujeito que posiciona uma 
relação com um mundo diferente dele, ela transcende intencionalmente aos fenômenos; sendo 
desde sempre, consciência de fenômenos. A transcendência neste caso não pode ser considerada 
o transportar-se para uma instância supra-sensível ou metafísica, mas sim ter consciência ao 
perceber o que é mais objetivo no fenômeno. A consciência transcendental, portanto, não possui 
existência em si (KAHLMEYER- MERTENS, 2008). 

A partir desta investigação fenomenológica, estuda-se o homem em seu ser, entendendo-
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se que esse ser é determinado, é um ser-aí (being-there). Heidegger afirmava que o ser do 
homem é ser-aí, quando se compreende este modo de ser como a expressão da sua essência. 
Para Kahlmeyer-Mertens (2008), as ideias heideggerianas transformaram muito o pensamento 
filosófico e puderam ser observadas na concepção humanista da filosofia educacional. 

Quando Heidegger se propõe a estudar a fenomenologia, em alguns momentos ele 
rompe os conceitos trabalhados por Husserl. Heidegger afirma que a experiência refere-se ao 
modo de ser do homem no mundo e se localiza sempre dentro do tempo e do espaço. Para ele, o 
fenômeno não se revela de todo frente ao que se mostra, e ao mesmo tempo, mostra-se de modo 
que quem o vivencia possa construir seu sentido. 

Heidegger também trabalha com a possibilidade de esquecimento, ou seja, o que pode 
tornar-se fenômeno pode de certa forma camuflar-se e chegar ao ponto de ser esquecido. O 
objeto da fenomenologia passou a ser, portanto, a possibilidade de esquecimento. Pôde ser 
compreendido o que se mostra e como se mostra o fenômeno a partir de Heidegger e seus estudos: 
ele cria uma diferenciação acerca do mostrar e do manifestar. Para ele, manifestar e anunciar, 
mesmo que de forma velada, portanto, o fenômeno não é manifestação e a manifestação depende 
de um fenômeno. Assim, a fenomenologia de Heidegger valoriza o ser em sua singularidade. 

A construção de conhecimentos de Heidegger fundou-se principalmente na compreensão 
da experiência vivida pelo ser-aí, que é compreendido como o sentido de ser sendo no mundo. 
(Heidegger, 2007).

Ele não queria criar um método, mas sim conhecimentos filosóficos que dessem valor 
ao contexto da experiência vivenciada no fenômeno, bem como as experiências vividas pelo 
pesquisador antes da pesquisa. Para Heidegger (2007), a interpretação dos modos do ser-aí 
dependem muito do tempo e do espaço. 

Para que se possa utilizar a fenomenologia como opção metodológica, o pesquisador 
precisa ser aberto para compreender a vivência a partir do que o outro relata. (Boemer, 1994). 
Esta possibilidade dá impulso ao pesquisador, que opta por este caminho sabendo que esta 
escolha envolve um estilo de trabalho, de pensamento, de ação, de discussão e de posicionamento 
diante dos homens, do mundo e da história (Heidegger, 2007).

Para Schultz e Schultz (2002), a fenomenologia afirma que a única realidade que se 
pode ter segurança é aquela que se dá a partir das nossas experiências, nossa percepção. Ainda 
afirmam que a abordagem fenomenológica consiste em uma descrição da nossa percepção 
consciente do mundo, sem tentativas de interpretação ou interferência de nossa parte.

A pesquisa fenomenológica tem interesse em descrever as vivências do outro, de acordo 
com o outro, a partir da visão do outro, utilizando-se da sua linguagem, expressões, e outras 
particularidades. O pesquisador, porém, está envolvido neste processo, pois não se neutraliza 
diante dos fatos.
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4 A FENOMENOLOGIA NA EDUCAÇÃO

Heidegger afirma que as filosofias platônicas e aristotélicas, assim como todas as outras 
filosofias, tornaram-se filosofias escolares. Assim, ele faz uma reflexão acerca da filosofia 
na escola: para ele, para educar é necessário filosofar, e não há como pensar algo que não é 
pensável, no caso aqui a educação. 

A educação, para Heidegger, era colocada no centro do diálogo com o pensamento 
filosófico. Durante sua vida profissional, escreveu conferências (congressos e eventos), 
preleções (escritos para a sala de aula) e tratados (investigação profunda de um tema), todos 
com temática voltada para a educação.  

Para Kneller (In KAHLMEYER-MERTENS, 2008), o trabalho de Heidegger fez com 
que alguns conceitos fundamentais ao pensamento ocidental passassem a ser pensados com 
base em novos paradigmas, trazendo uma nova significação às noções tradicionais de razão, 
sujeição e existência. 

Heidegger (1991) remete em alguns de seus estudos, mesmo que de forma breve, à 
educação do pensar. Para ele, o pensamento meditativo pode ser erguido por qualquer pessoa, 
porém, exige esforços e um demorado treino. Heidegger, com esta colocação, nos deixa a 
abertura para o seguinte questionamento: qual a forma ideal para que a educação deixe de ser 
apenas teórica (saber fazer) e passe a ser construtiva? 

O autor trabalha em sua obra a questão do cuidado. Para ele, o ser humano possui sua 
origem no cuidado, ou seja, enquanto ele estiver no mundo, é mantido e está no cuidado. O 
cuidado, para Heidegger, é inerente ao ser humano, bem como o cuidado é inseparável da 
temporalidade. 

O cuidado é amplamente trabalhado por Heidegger pois para ele, é o modo de ser do 
ser-aí. Ele dedica grande parte de seu tratado a tal conceito, aplicação que fez com que fosse 
reconhecido como “por excelência” o filósofo do cuidado. A preocupação, portanto, passa a ser 
considerada uma assistência social, ou seja, é a constituição do ser-aí como ser-com. 

Ele é categórico quando afirma que o cuidado é que permite uma delimitação ontológica 
da existência do ser-aí. Para tanto, ele faz um traçado especial acerca do cuidado na pedagogia. 
É comum encontrar o nome pedagogia do cuidado ligada a diversas áreas do conhecimento, 
inclusive em desdobramentos inesperados nas ciências da saúde e do meio ambiente. 

Heidegger também afirma que “gestos que expressam zelo, assistência, tutela ou 
responsabilidade por alguém seriam preocupação em vista de uma relação de ser com o outro.” 
(KAHLMEYER, 2008, p. 29).

O importante é saber que não somos totalmente livres para termos a educação que 
queremos, pois nosso querer desde que nascemos vem sendo educado por ideias e comportamentos 
que ultrapassam nossa consciência das coisas. 

Para Heidegger, na perspectiva do cuidado, o docente é aquele que tem por 
responsabilidade provocar o aluno a conhecer a si mesmo, de dar a ele a oportunidade de 
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encontrar-se com esta possibilidade. Formar cidadãos reflexivos, autônomos e participativos 
também era uma questão que Heidegger enfatizava em sua proposição educacional. Livre de 
pedagogices, como o próprio Heidegger dizia, o docente nessa relação não é um tutor, que diz 
doutrinas e institui em saberes, mas um companheiro no processo de aprendizagem.

Heidegger apresenta duas formas distintas de cuidado: uma refere-se à preocupação 
que possibilita fazer pelo outro. Assim, pode-se tirar o cuidado do outro e substituí-lo. Nesta 
forma de cuidado, o outro pode tornar-se dominado, mesmo que esse domínio seja silencioso 
e permaneça encoberto para o dominado (Heidegger, 2007). A outra possibilidade favorece o 
outro em suas potencialidades, ajudando-o a cuidar de si mesmo. Esta é uma forma que se refere 
à cura propriamente dita, uma maneira de ajudar o outro a tornar-se, cuidar-se, transparente a si 
mesmo e livre (Heidegger, 2007).

O docente, então, passa a não ser mais o repetidor de lições ou o instrutor de matérias, 
mas quem oportuniza ao discente um encontro consigo mesmo, que promove a possibilidade 
desse se educar, isto é, expor a si mesmo o descobrir para si uma possibilidade capaz de liberá-
lo para a significação necessária a uma experiência singular. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises anteriormente apresentadas, pode-se fazer uma ligação do cuidado 
de Heidegger com a educação. O profissional, professor neste caso, pode tanto fazer tudo pelo 
seu aluno, manipulando-o mesmo que de forma sutil, quanto auxiliá-lo a criar seus próprios 
espaços, para que o aluno possa ser capaz de traçar seus caminhos, servindo de base, de amparo 
para ele.

O professor, de acordo com a filosofia do cuidado de Heidegger, pode tanto ser uma 
alavanca para o aluno, mimando-o e acostumando-o a Em síntese, o profissional pode tomar 
a condição de receber tudo pronto, restringindo sua liberdade, ou ser seu libertador. O que se 
espera de um profissional da educação é o auxílio, porém, muitas vezes, o que ocorre na escola 
é uma ação limitante e alienadora.

A partir desta reflexão, a proposta é que se formem professores através da perspectiva 
de cuidado. O desafio é grande, pois cuidar do outro não pode ser apenas uma tarefa de 
subordinação da parte dos professores, mas sim uma envolver-se um agir junto com o outro. A 
partir da perspectiva ontológica de Heidegger, o professor envolve seu ser-aí com um ser em 
formação, e, assumindo o cuidado que lhe cabe, passa a ser com o outro, criando um vínculo de 
responsabilidade e afetividade. 
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POSSÍVEIS APROXIMAÇÕES ENTRE TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO CRÍTICA: 
ALGUMAS REFLEXÕES1

                                                                                                                Rubens Prawucki2   

RESUMO
A proposta deste artigo é compartilhar o processo de investigação cujo objetivo é analisar criticamente, a partir de 
um questionário aberto respondido por um grupo de professores/as do Instituto Federal Catarinense/Rio do Sul, 
quais possíveis diálogos esse grupo estabelece entre tecnologias e educação crítica na sua prática pedagógica. 
Mediante o objetivo acima, surgem algumas questões que norteiam este movimento de pesquisa: 1- Como os/as 
professores do Instituto Federal Catarinense/Rio do Sul conceituam tecnologias? 2- O que esses/as professores 
entendem por educação crítica? 3- E, segundo eles/as, que exemplos de atividades desenvolvidas com a utilização 
de tecnologias em suas aulas, potencializam a educação crítica entre seus/suas alunos/as? As conclusões da pesquisa 
apontam que teoricamente é possível aproximar estas duas áreas do conhecimento – tecnologias e educação crítica. 
Nas respostas ao questionário, os/as professores demonstram aproximação com os conceitos de tecnologias e de 
educação crítica, no entanto, ao explicitarem exemplos de atividades de sala de aula, revelam na sua maioria, pouca 
articulação entre esses conceitos. Esta pouca conexão entre tecnologias e educação crítica em atividades práticas 
ocorre, no meu ponto de vista, devido a uma certa carência de formação inicial e/ou continuada voltadas para o 
ensino e a aprendizagem com tecnologias. Propostas de formação continuada de professores/as que discutam, a 
partir de uma perspectiva teórico-prática, tecnologias como potencializadoras de uma educação crítica, podem ser 
elementos-chave para diálogos mais produtivos entre essas duas áreas do conhecimento.     
                                           

Palavras-chave: Tecnologias. Educação Crítica. Professores.

ABSTRACT 
The purpose of this article is to share the investigation process which objective is to critically analyze, from 
an open questionnaire answered by a group of teachers from Catarinense Federal Institute/Rio do Sul, which 
possible dialogues this group establishes between technologies and critical education in its pedagogical practice. 
Through this objective, some questions guide this research movement: 1- How do the teachers from Catarinense 
Federal Institute/Rio do Sul conceptualize technologies? 2-  What do these teachers understand by critical 
education? 3- And, according to them, what examples of activities developed with the use of technology/ies in 
their classes, potentialize critical education among their students? The conclusions of the research point out that 
theoretically it is possible to approach these two areas of knowledge –  technologies and critical education. In the 
answers to the questionnaire, the teachers show an approximation with the concepts of technologies and critical 
education, however, when making explicit examples of activities developed in the classroom, they most reveal 
little articulation between these two concepts. This little connection between technologies and critical education 
in practical activities occurs, in my point of view, due to a certain lack of initial and/or continuous professional 
developments aimed at teaching and learning with technologies. Proposals for teachers development that discuss, 
from a theoretical-practical perspective, technologies as potentiating for critical education, can be key elements for 
more productive dialogues between these two areas of knowledge.                                                                  

Keywords: Technologies. Critical Education. Teachers.                                               
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1 INICIANDO AS REFLEXÕES 

Como professor de línguas nos ensinos fundamental, médio e superior há 18 anos, sempre 
que possível, procuro desenvolver a reflexão crítica com meus alunos sobre temas diversos. 
Trago as palavras de Jordão (2013), que compreende reflexão crítica como um constante 
“olhar para o saber com ‘atitude de atenção’, ou seja, percebê-lo como construído 
socialmente e sempre ideológico, incompleto, deslizante, múltiplo e relativo; é o saber 
sempre passível de contestação, questionamento e transformação” (p. 81).  Reforçando o pensamento acima, 
exponho  o pensamento de Freire (2001), para quem o objetivo de uma  educação crítica e  libertadora “é 
o desenvolvimento de uma consciência crítica capaz de perceber os fios que tecem a realidade 
social [...] o que envolve ação e reflexão dos sujeitos sobre o mundo para transformá-lo” (p. 76), 
transformação essa, que a meu ver, é sempre incompleta, parcial.

No entanto, uma questão muito vem me inquietando nos últimos anos: as formas pelas 
quais desenvolvo essa reflexão crítica com meus/minhas aluno/ass vêm acontecendo sem a 
utilização efetiva de ferramentas tecnológicas. Muitas vezes problematizo situações vivenciadas 
pelos/as alunos/as no seu dia-a-dia (questões escolares e familiares, questões veiculadas na mídia), 
procurando criar atividades a partir dessas situações, mas não aposto que diferentes ferramentas 
tecnológicas podem promover essas reflexões de forma mais provocativa, contribuindo assim, 
para a sua aprendizagem. Ou seja, não venho vislumbrando de forma efetiva no cotidiano 
das minhas aulas os possíveis vínculos entre diferentes tecnologias e uma educação crítica e 
libertadora. Concordo com Serafim e Sousa (2011) quando afirmam que a escola precisa se 
reinventar. Dessa forma, é essencial que os/as professores se apropriem de diferentes saberes 
– técnicos, culturais, relacionais e pedagógicos –  advindos das tecnologias para que esses 
saberes possam ser sistematizados em sua prática pedagógica. Assim, a utilização que os/as 
professores/as fazem das tecnologias em seu cotidiano pedagógico, depende, em parte, de como 
eles/as entendem as transformações tecnológicas e de como eles sentem-se em relação a isso: se 
eles/as veem essa transformação como algo instigante e que pode potencializar a aprendizagem 
dos/as seus/suas alunos/as, ou se eles/as sentem-se profissionalmente ameaçados/as por um 
possível ‘não-saber’ como lidar com as tecnologias, logo, tornando-se resistentes a essas 
mudanças. E como essa apropriação de diferentes tecnologias pode ocorrer pelos/as professore/
ass? Acredito que através de propostas de formação continuada para professores/as em que não 
sejam apresentadas somente dicas de atividades já prontas para a utilização de tecnologias em 
sala de aula, mas que, essencialmente, os/as professores/as sejam convidados/as a participar 
ativamente de reflexões que envolvem as possíveis relações entre o uso de tecnologias e 
educação crítica e, ao mesmo tempo, que construam coletivamente suas próprias atividades a 
partir dessas reflexões.                                                    

Posso dizer, no entanto, que a minha inquietação docente pela não utilização de 
tecnologias de forma mais efetiva em sala de aula vem crescendo desde 2013, quando ingressei 
como profesor no Instituto Federal Catarinense/Rio do Sul. Os Institutos Federais de Educação, 
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Ciência e Tecnologia foram criados em 2008, quando institui-se a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica. Esses institutos, do qual faz parte o Instituto Federal 
Catarinense/Rio do Sul, são caracterizados por oferecer à sociedade ensino básico, técnico e 
tecnológico. A pergunta que aqui surge é: que sentidos são atribuídos pelos/as professores/as 
desse instituto à expressão “ensino tecnológico”? 

A partir da justificativa e da problemática apresentadas acima, a proposta deste artigo 
é compartilhar o processo de investigação cujo objetivo é analisar criticamente, a partir de um 
questionário aberto respondido por um grupo de professores/as do Instituto Federal Catarinense/
Rio do Sul, quais possíveis diálogos esse grupo estabelece entre tecnologias e educação crítica 
na sua prática pedagógica. Mediante esse objetivo, surgem algumas questões que norteiam 
este movimento de pesquisa: 1- Como os/as professores/as do Instituto Federal Catarinense de 
Rio do Sul conceituam tecnologias? 2-  O que esses/as professores/as entendem por educação 
crítica? 3- E, segundo eles/as, que exemplos de atividades desenvolvidas com a utilização de 
tecnologia/s em suas aulas, potencializam a educação crítica entre seus/suas alunos/as?                                                                                                                             

Posso afirmar que o tema desta pesquisa – tecnologias e educação crítica – possui 
relevância acadêmico-social ao trazer reflexões para a comunidade acadêmica  sobre as 
diferentes maneiras que essas tecnologias vêm sendo utilizadas nessa instituição, ou seja, 
qual o lugar ocupado pelas tecnologias nesse instituto de ensino  Essa pesquisa também tem 
sua importância ao apresentar uma análise do que os/as professores/as entendem por ensino e 
aprendizagem crítica e como exemplificam a relação entre tecnologias e educação crítica em 
atividades desenvolvidas em suas salas de aula.  

2 DISCUTINDO ALGUMAS NOÇÕES TEÓRICAS

Ao falarmos em educação contemporânea, precisamos situá-la a partir dos avanços 
no campo da tecnologia, da comunicação e da informação. Para alguns autores como Coll 
e Monereo (2010), vivemos o auge da sociedade da informação, de “uma nova forma de 
organização econômica, social, política e cultural que comporta novas maneiras de trabalhar, 
de comunicar-se, de relacionar-se, de aprender, de pensar e de viver – movidas por tecnologias” 
(p.15). Sendo assim, a formação de cidadãos hoje, requer que as escolas incorporem recursos 
tecnológicos aos processos de ensino e de aprendizagem (BUSTOS; ROMÁN, 2011). Entretanto, 
acredito que essas escolas não podem contemplar as tecnologias apenas como instrumentos de 
motivação esporádica ou como plano de fundo para a aprendizagem. Precisam sim, apostar 
nas tecnologias como fundamentais na redefinição dos processos de ensino e de aprendizagem 
– um ensino voltado para a mediação na construção do conhecimento e uma aprendizagem 
vislumbrando a construção de conhecimento a partir da reflexão crítica através de experiências 
de aprendizagem colaborativa (LEVY, 1999). De acordo com Lion e Soletic (2011), “as 
tecnologias oferecem hoje a possibilidade de pensar a sala de aula como uma comunidade 
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de aprendizagem aberta, onde alunos/as e professores/as localizados/as em diferentes lugares 
e contextos, ensinam e aprendem juntos/as, ou seja, a aprendizagem constituída como 
um processo de interação social « (p. 116), e não como uma ação individual. Freire (2001) 
denomina esses processos de ensino via construção de conhecimento, de aprendizagem via 
mediação da construção de conhecimento e de um ensinar-aprender colaborativo de – educação 
libertadora e crítica – isto é, uma educação como prática da liberdade, fundamentada na teoria 
da ação dialógica, que substitui o autoritarismo presente na escola tradicional pelo diálogo 
democrático nos diferentes espaços de aprendizagens. Essa educação exige que os sujeitos 
estejam engajados na luta para alcançar a consciência crítica em relação à realidade, em um 
processo incessante de conquista que se dá na comunhão com os outros, o qual resulta em uma 
conscientização sempre parcial, em que os sujeitos compreendam a sua vocação ontológica de 
‘serem mais’ e também de ‘poderem mais’ no mundo. Essas atitudes da escola estão relacionadas 
ao desenvolvimento no/a aluno/a da noção de ‘agência’ (PENNYCOOK, 2010), ou seja, de 
ver-se como sujeito-autor/a no seu processo de educação e como agente questionador/a e 
transformador/a de sentidos e de verdades vistas como universais e naturalizadas.                                                                                
              Percebo na discussão acima, uma forte relação com os quatro pilares da educação para 
o século XXI, propostos por Delors (2003):   

1- Aprender a conhecer – para ‘aprender a aprender’, beneficiando-se das oportunidades 
oferecidas pela educação ao longo da vida.   

2- Aprender a fazer – para adquirir não somente uma qualificação profissional, mas, 
de uma maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa confiante para enfrentar 
diferentes situações desafiadoras e a trabalhar em equipe.  

3- Aprender a conviver – para desenvolver a compreensão do outro, realizar projetos 
comuns e preparar-se para gerenciar conflitos no respeito pelos valores do pluralismo e do 
respeito às diferenças.

4- Aprender a ser – para desenvolver condições de agir com uma capacidade cada vez 
maior de autonomia, discernimento e responsabilidade.  

Observando os princípios dos pilares para uma educação mais integral apresentados 
acima, acredito que um dos desafios da escola contemporânea é a reflexão e o desenvolvimento 
de uma relação de interdependência entre tecnologias e educação crítica voltada para o aprender 
a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, ou seja, o desafio de refletir coletivamente no cotidiano 
escolar como as tecnologias podem potencializar essas diferentes aprendizagens de forma 
crítica, provocando a partir daí, o desenvolvimento do conceito de ‘agência’ no/a aluno/a. Para 
que essa relação de interdependência ocorra de forma efetiva, reforço que é crucial que sejam 
trazidas para as pautas dos encontros de formação de professores/as, reflexões que envolvam 
a utilização de tecnologias a partir de uma proposta crítica de educação, aproximando essas 
tecnologias de uma perspectiva cultural e relacional e afastando-as de um olhar meramente 
técnico e funcional. Medeiros e Ventura (2007) consideram o conceito de cultura tecnológica 
como um conjunto complexo de valores, comportamentos, linguagens, hábitos e relações 
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sociais característicos da sociedade tecnológica, delineada a partir de inovações nos meios de 
comunicação e de informação. E afirmam também que a importância da cultura tecnológica 
está relacionada com a possibilidade de o indivíduo agir socialmente, a partir de um saber 
tecnológico do qual ele se apropria e desenvolve a sua identidade. Nesse sentido, concordo 
com Sardinha (2011) quando afirma que o saber tecnológico na contemporaneidade concentra-
se essencialmente no relacionar-se socialmente, no simbolizar pensamentos, argumentos 
e questionamentos a partir de textos multimodais [textos que contêm a integração de sons, 
imagens, escrita], mediante o uso de diferentes ferramentas tecnológicas. 

Assim, acredito que se as reflexões acima forem levadas para encontros de formação 
de professore/ass, a relação ‘escola – sociedade’ terá uma ligação mais porosa, de mais 
intercruzamentos, de mais diálogos, principalmente no que diz respeito a temas relevantes – 
questões sociais, políticas e econômicas – que circulam na sociedade e que devem ser discutidos 
criticamente no cotidiano da escola com uma constante ‘atitude de suspeita’ (RANCIÈRE, 
2007), se essa escola se percebe enquanto ‘escola-cidadã’, ou seja, se ela procura desenvolver 
no/a aluno/a uma atitude de ‘aluno/a-agente’, de ‘aluna/o-cidadã/o’.

3 APRESENTANDO AS ESCOLHAS METODOLÓGICAS

A construção de uma pesquisa está diretamente relacionada às escolhas feitas por parte 
do/a pesquisador/a. Essas escolhas envolvem o tema a ser pesquisado, o objetivo, as perguntas 
que norteiam a pesquisa e os pressupostos teóricos que fundamentam o estudo, assim como a 
metodologia utilizada durante o processo de investigação. A metodologia sinaliza o caminho 
percorrido pelo/a pesquisador/a, para que ele possa estabelecer um constante diálogo com os 
objetivos e com as perguntas de pesquisa propostas para o estudo. Nesse sentido, o caminho 
metodológico para esta pesquisa envolveu as seguintes escolhas:a- Tipo de pesquisa – o tipo 
de investigação utilizada para este proceso de investigação foi o estudo de caso. Segundo 
Triviños (1997), o estudo de caso é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se 
analisa profundamente, sendo que no caso dessa pesquisa, a unidade analisada foi um grupo de 
profesores/as do Instituto Federal Catarinense/Rio do Sul. Triviños (1997) também considera 
que o estudo de caso orienta a reflexão sobre uma cena, evento ou situação, produzindo uma 
análise crítica que leva o/a pesquisador/a à tomada de decisões e/ou à proposição de ações 
transformadoras. Já de acordo com Gil (1999), o estudo de caso não aceita um roteiro rígido 
para a sua delimitação, mas é possível definir quatro fases que mostram o seu delineamento: 

a) delimitação da unidade-caso, a coleta de dados, a seleção, análise e interpretação dos 
dados e a elaboração do relatório. O estudo de caso pauta-se em uma abordagem qualitativa 
de base interpretativa. Essa abordagem qualitativa dialoga com a proposta interpretativa de 
pesquisa pela busca sistemática de construção de significados ao longo de toda investigação, 
entendendo a realidade como resultado de múltiplas interações, assumindo, dessa maneira, um 



CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DENSENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI
Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 8 (n. 25), 124-136, abr./jun. 2017

129

caráter reflexivo da realidade a ser investigada (GIL, 1999). 
b) Contexto de pesquisa – a pesquisa foi realizada em 2017 no Instituto Federal 

Catarinense/Rio do Sul. Esse instituto foi criado em 2008 e atualmente possui 105 professores/
as e 1285 alunos/as, distribuídos entre 3 cursos técnicos (agroecología, agropecuária e 
informática), 3 cursos subsequentes (agrimensura, agropecuária e eletroeletrônica), 6 cursos 
superiores (pedagogia, física, matemática, agronomia, ciências da computação e engenharia 
mecatrônica) e 1 curso de pós-graduação (gestão de tecnologia da informação).

c) Sujeitos de pesquisa – os sujeitos da pesquisa foram 23 professores/as dos ensinos 
técnico, subsequente, superior e de pós-graduação do Instituto Federal Catarinense/Rio do Sul.

d) Instrumento de coleta de dados – o instrumento de coleta utilizado para esta 
investigação foi um questionário contendo 5 perguntas abertas (ver enexo) em que os/as 
respondentes ficaram livres para responder com suas próprias palavras, sem se limitar a escolha 
entre um rol de alternativas. Esse questionário foi enviado através do ‘google docs’ para os 105 
professores/as do instituto. Desses, foram devolvidos 23 questionários respondidos que serão 
analisados na próxima seção. Junto ao questionário foi entregue um breve texto apresentando a 
proposta de pesquisa aos/às profesores/as (ver anexo).

4 REFLETINDO SOBRE O QUE DIZEM OS PROFESSORES PESQUISADOS 

Nesta seção, analiso as respostas fornecidas pelos/as professores/as frente ao questionário 
sobre os diálogos entre tecnologias e educação crítica. Diante do primeiro momento do 
questionário em que o objetivo era identificar o contexto de atuação dos/as professores/as a 
partir da pergunta: “Qual é a sua área de atuação e em que nível/níveis de ensino você atua?”, 
obtive as mais variadas respostas: os/as professores/as pertencem às áreas humanas, exatas, 
biológicas, técnicas, assim como atuam nos ensinos técnico, subsequente, superior e na pós-
graduação. Diante dessas respostas, posso afirmar que os/as professores/as participantes da 
pesquisa pertencem a diferentes áreas de atuação e níveis de ensino dentro do Instituto Federal 
Catarinense.  

Analisando as respostas da primeira pergunta: “Para você, o que são tecnologias?”, 
percebo o uso expressivo (em torno de 50% dos/as professores/as) das palavras “ferramentas” 
e “facilitar”, assim como nas seguintes respostas: “meios de facilitar o trabalho” e “são 
ferramentas que nos auxiliam em diversos aspectos da vida”. Dessa forma, existe um diálogo 
desse conceito mais amplo de tecnologia trazido por esses/as professores/as com o que defendem 
Brito e Purificação (2006) quando dizem que tecnologia envolve “um conjunto de técnicas e 
metodologias transformadoras desenvolvidas na interação com a população e apropriadas por 
ela, que representam soluções para inclusão e melhoria das condições de vida” (p. 14).                                    

Há um grupo pequeno de professores/as (em torno de 25%) que, explicitamente, faz 
menção às tecnologias como não somente relacionadas ao computador, como por exemplo: 
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“são recursos e possibilidades promovidos pelo desenvolvimento da humanidade, desde a 
criação de instrumentos menos complexos – como um lápis – até as tecnologias computacionais 
e cibernéticas” e “tecnologias podem ser consideradas uma extensão da vida humana. Por isso, 
são tanto artefatos como mentefatos (tecnologias abstratas). Além das invenções como celulares 
e softwares e outros aparatos, entendo que a música, a pintura, a escrita, ou seja, as artes em 
geral, também fazem parte dessa categoria”. Assim, o conceito de tecnologia trazido por esses/
as professores/as converge com o pensamento de Sancho (1998), quando afirma que o sentido 
do termo tecnologia não diz respeito somente aos instrumentos materiais que produzimos, mas 
também àqueles relacionados as nossas produções simbólicas (escrita, sistemas de representação 
icônica e simbólica) e organizadoras das relações humanas (sistemas de gerenciamento, leis, 
normas disciplinares). Ou seja, Sancho (1998), classifica as tecnologias em três grandes grupos: 
a- físicas - são as inovações de instrumentais físicos, tais como: caneta esferográfica, livro, 
telefone, aparelho celular, satélites, computadores; b- organizadoras - são as formas de como 
nos relacionamos com o mundo e como os diversos sistemas produtivos estão organizados; c- 
simbólicas - estão relacionadas com a forma de comunicação entre as pessoas, desde o modo 
como estão estruturados os idiomas escritos e falados até como as pessoas se comunicam.

Há também um pequeno grupo de professores/as (em torno de 25%) que menciona, ao 
longo das suas respostas, a relação de tecnologias com questões de ensino e de aprendizagem, 
como nas respostas: “são ferramentas ou processos que podem ser utilizados para facilitar ou 
viabilizar o ensino” e “no contexto da educação, são instrumentos inovadores que apoiam o 
processo de ensino e aprendizagem”. Percebo nessas respostas, uma possível relação com o 
conceito de Lévy (1999), quando articula tecnologias e educação, ou seja, as tecnologias na 
educação envolvem “uma mudança de civilização que questiona profundamente as formas 
institucionais, a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo, os papéis de 
professor e de aluno” (p. 172). Essa mudança de civilização e, a meu ver, de paradigma em 
relação à educação, não pode, segundo Bettega (2010) “se reduzir apenas à aplicação de técnicas 
por meio de máquinas ou apertando teclas e digitando textos, embora possa limitar-se a isso, 
caso não haja reflexão sobre a finalidade da utilização de recursos tecnológicos nas atividades 
de ensino” (p. 19). 

Já em relação às questões 2: “Qual/is tecnologia/s você utiliza mais frequentemente 
em seu cotidiano?” e 3: “Qual/is tecnologia/s você utiliza mais frequentemente em suas aulas? 
Procure justificar sua resposta”, posso afirmar que 100% dos/as professores/as utilizam no seu 
cotidiano: computadores/notebooks, celulares, tablets, televisores, telefones, livros, carros e o 
fogão. Da mesma forma, 100% dos/as professores/as utilizam frequentemente em suas aulas: 
computadores/notebooks, celulares, tablets, data show, mídias de áudio/vídeo, lousa digital, 
quadro/giz, canetas, cadernos. Alguns complementos relevantes são feitos por professores/
as nessa questão. Um/a professor/a, por exemplo, diz: “(...) até hoje não encontrei nada que 
substitua o clássico quadro e giz (...) outras tecnologias são usadas com o objetivo de quebrar 
a rotina (...)”. Um/a outro/a professor/a afirma que “utilizo o computador, mas nem sempre 
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conseguindo uma dialógica, um diálogo, uma dialética crítica (...) na prática, encontro a minha 
resistência e a ignorância pessoal (...) isso também é introduzido pelos próprios educandos”. 
Percebo nos complementos acima, uma certa lacuna na formação inicial e/ou continuada desses/
as professores/as no que diz respeito a relação entre tecnologias e educação crítica, sendo que essa 
lacuna faz surgir: a- uma certa resistência desses/as professores/as [e até dos/as alunos/as] frente 
à utilização de tecnologias em sala de aula ou ainda b- o uso de tecnologias como simples forma 
de “quebrar a rotina”, o que demonstra a inexistência de um projeto coletivo e potente de “ensino 
e de aprendizagem com tecnologias”. Já um/a outro/a professor/a faz o seguinte complemento 
“(...) uso a pesquisa orientada em livros e internet [permito o uso do celular] como forma de 
proporcionar espaço onde os próprios estudantes construam os seus textos”. Nesse complemento, 
percebo o/a professor/a encorajando o papel do/a aluno/a como autor da sua própria produção, 
o que de acordo com Freire (2001), é um dos princípios de uma educação crítica.       
              Analisando as respostas da questão 4: “O que você entende por educação crítica?”, 
constato o uso recorrente das seguintes expressões por todo/ass os/as professores/as: “provocar 
o sujeito” “refletir sobre a realidade”, “problematizar a realidade”, “conectar o conhecimento 
científico à realidade”, “ensino provocativo”, “atitude cidadã – agir sobre a realidade 
[grupos marginalizados e discriminados]”, “educação a partir do diálogo”, “participação 
do aluno de forma ativa”, “construção de sentidos diversos em sala de aula”, “sensação de 
inquietação”, “processo ensino e aprendizagem para além do reprodutivismo”, “ensino 
dialógico, dialético, historicamente contextualizado no tempo/espaço”, “aluno não como 
receptor e professor não como transmissor – reelaboração do conhecimento”, “reflexão e não 
apenas absorção do conhecimento”. A partir dessas expressões utilizadas pelos/as professores/
as para conceituarem educação crítica, posso afirmar que existe um forte diálogo dessas 
respostas com os princípios defendidos por uma educação libertadora e crítica (FREIRE, 
2001), principalmente no que diz respeito aos papéis do/a professor/a como provocador/a e 
problematizador/a de conhecimentos, como por exemplo “ensino provocativo” e “educação a 
partir do diálogo”, do/a aluno/a como produtor/a de sentidos sobre os conhecimentos, ou seja, 
como reelaborador/a de conhecimentos, como por exemplo “participação do aluno de forma 
ativa” e “atitude cidadã – agir sobre a realidade (grupos marginalizados e discriminados)” 
e do próprio conhecimento como nunca transparente e sempre incompleto e parcial, e por 
isso,  sujeito a questionamentos constantes, como por exemplo “problematizar a realidade” 
e “ensino dialógico, dialético, historicamente contextualizado no tempo/espaço”    .  
              Já em relação às respostas para a questão 5: “Descreva alguma atividade desenvolvida 
em sala de aula com a utilização de tecnologia/s que, na sua opinião, tenha potencializado a 
educação crítica entre os alunos. Procure justificar sua resposta.”, trago no quadro abaixo, as 
atividades apresentadas pelos/as professores/as: 
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Quadro 1: Atividades apresentadas pelos professores na questão 5 do questionário.
a- Estudo de caso –  em que alunos se posicionam a favor ou contra o mesmo assunto, a partir 
de vídeos.
b- Debate sobre aquecimento global – um grupo de alunos defende a sua existência e outro  
questiona, a partir de consulta de textos na internet e do filme Al Gore.
c- Pesquisa sobre lixo eletrônico.
d- Portfólio (coleção de atividades realizadas) avaliativo em curso a distância.
e- Atividade avaliativa – consulta em computadores e celulares.
f- Discussão a partir do documentário “O veneno está na mesa”.
g- Fotografar, no instituto, situações sustentáveis e não sustentáveis e posteriormente 
apresentar para os colegas.
h- Elaboração de um problema matemático com o conteúdo estudado, acessando virtualmente 
um artigo de uma revista que envolve a questão das penitenciárias no Brasil.
i- O aluno se inscreve e utiliza cursos online oferecidos por órgãos regulamentadores.
 j- Uso do software ‘geogebra’ (software matemático que reúne geometria, álgebra e cálculo) 
aplicado ao estudo da construção de pontes.
k- Apresentação e discussão de vídeos e de músicas.
 l- Diálogo para a construção de conhecimentos.
m- Apresentação de animação por computador, demostrando o funcionamento de um motor 
de combustão, buscando despertar a curiosidade do aluno. O processo é complementado 
quando o aluno desmonta o motor e toca as partes que conheceu no vídeo.
n- Uso de data show para gerar discussões.
o- Elaboração de perguntas sobre determinado tema.
p- Pesquisa na internet sobre hábitos alimentares tendo como objetivo principal a reflexão 
sobre o cálculo da energia no corpo e o índice de massa corporal.
q- Discussão das regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas a partir de um jogo.
r- Construção pelo professor de esquemas comparativos no quadro. Alunos fazem a leitura de 
textos complementares e, a partir de então, discutem o tema em questão.
s- Elaboração de circuitos eletrônicos com auxílio de programas de simulação.
t- Desenvolvimento de um produto final [telejornal ao vivo e com imagens pré-gravadas, 
sites, folders explicativos] com tema ‘Questão Ambiental na Atualidade’.

           
Já o vínculo das atividades propostas acima pelos/as professores/as com uma educação 

crítica, revela-se nas suas respostas (em torno de 50%) a partir: “do envolvimento dos alunos 
durante as atividades”, “potencialização da crítica dos alunos”, “enriquecimento do tema”, 
“geração de discussões”, “aumento da curiosidade dos alunos”, “aproximação dos alunos com 
a realidade de trabalho e de situações atuais”. Os outros 50% dos/as professores/as apenas 
descrevem a atividade, sem relacioná-la com os princípios de uma educação crítica. 

Analisando as respostas dos/as professores/as, percebo que os temas abordados durante 
as atividades são socialmente relevantes e ao mesmo tempo podem estabelecer um rico diálogo 
entre escola e sociedade. Sendo assim, esses temas com certeza podem contribuir com o 
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desenvolvimento do senso crítico dos/as alunos/as. No entanto, no que diz respeito à utilização 
de tecnologias como forma de potencializar uma educação crítica, constato que o papel atribuído 
às tecnologias é geralmente um papel secundário na aprendizagem. Esse papel secundário é 
recorrente nas respostas do/as professores/as quando utilizam a expressão ‘a partir’ – “a partir 
do vídeo”, “a partir da utilização do celular”, “a partir da pesquisa na internet”. Logo, por 
que não adotar uma perspectiva de aprendizagem ‘com as tecnologias’, como no exemplo das 
atividades d- “portfólio avaliativo em curso a distancia” e s-“ elaboração de circuitos eletrônicos 
com auxílio de programas de simulação”, em vez de ‘a partir das tecnologias’? Nas duas 
atividades apresentadas acima pelos/as professores/as, percebo os/as alunos/as interagindo com 
tecnologias durante toda a proposta: desde o desenvolvimento da criatividade na elaboração do 
portfólio de avaliação, passando pelo seu envio/recebimento até a leitura do feedback desses 
portfólios. Da mesma forma, vejo os/as alunos/as utilizando tecnologias para desenvolver a 
habilidade de solução de problemas durante toda a atividade de simulação da elaboração de 
circuitos eletrônicos. Ou seja, os/as alunos/as são convidados/as, a meu ver, para desenvolver 
atividades por meios virtuais durante todo o processo, e não apenas ‘a partir’ de tecnologias para 
logo em seguida, utilizar as tecnologias mais tradicionais (cadernos, cartazes) para a produção 
final dessas atividades. 

Por que não provocar nos/as alunos/as a noções de ‘agência’ e de ‘autoria’ para que 
desenvolvam variadas produções (documentários, telejornais, vídeo clips, pontes) com as 
diferentes tecnologias, como no exemplo das atividades j- “uso do software ‘geogebra’ aplicado 
ao estudo da construção de pontes” e t- “desenvolvimento de um produto final (telejornal 
ao vivo e com imagens pré-gravadas, sites, folders explicativos) a partir do tema ‘Questão 
Ambiental na Atualidade’”, em vez de somente serem utilizadas pelos/as alunos/as como fonte 
de informações, tendo esses/as alunos/as apenas como receptores das tecnologias? Nas duas 
atividades apresentadas acima, vejo os/as professores/as encorajando os/as alunos/as a serem 
protagonistas do processo de aprendizagem através do uso de tecnologias, ou seja, os/as alunos/
as estão se envolvendo em atividades que podem contribuir para a formação da sua cidadania 
com/para o uso de tecnologias.
              Por que não pensar em propostas de formação continuada de professores/as com/para 
diferentes tecnologias? Acredito, no entanto, que é preciso estar atento ao processo de inclusão 
de tecnologias no interior da escola, no interior da sala de aula. Esse deve ser, na minha ótica, 
um movimento coletivo de constante problematização da ação pedagógica. Nesse sentido, 
“toda mudança precisa ser consciente, sentida, fruto de reflexão, assumida. Posso dizer até que 
deve surgir aos poucos, amadurecendo a cada dia, com reflexões sobre as práticas pedagógicas” 
(BETTEGA, 2010, p. 112), e não como uma ação imposta da coordenação de ensino aos/às 
professores/as
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5 FINALIZANDO TEMPORARIAMENTE AS DISCUSSÕES 

A partir da pesquisa desenvolvida sobre os possíveis diálogos entre tecnologias e 
educação crítica, posso apontar algumas conclusões:

•   a partir das leituras realizadas, compreendo que é possível aproximar estas duas áreas 
do conhecimento – tecnologias e educação crítica;

•    nas respostas ao questionário, os/as professores/as demonstram aproximação com os 
conceitos de tecnologias e de educação crítica;

•   um número reduzido de profesores/as instigam seus/suas alunos/as a vincular 
tecnologias e educação crítica durante todo o desenvolvimento das atividades propostas, 
incentivando esses/essas alunos/as a serem criativos e a solucionarem problemas, ou seja, a 
serem sujeitos cidadãos com/para o uso de tecnologias;

•   um número significativo de profesores/as demonstram, nas atividades apresentadas, 
pouca articulação entre tecnologias e educação crítica;

•   essa pouca conexão entre tecnologias e educação crítica em atividades práticas ocorre, 
a meu ver, em função de uma certa carência na formação profissional inicial e/ou continuada 
voltadas para o ensinar e para o aprender com tecnologias;

•   propostas de formação de professores/as que discutam, a partir de uma perspectiva 
teórico-prática, as tecnologias como potencializadoras de uma educação crítica, de uma 
educação voltada para o aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, podem ser elementos-
chave para diálogos mais produtivos entre essas duas áreas do conhecimento;                  

•   como uma proposta de formação continuada, sugiro que o/ass profesores/as do 
Instituto Federal Catarinense reflitam e discutam coletivamente, formas de maior articulação 
entre tecnologias e educação crítica, a parir das mesmas atividades apresentadas para esta 
investigação.
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ANEXO 

* Texto de apresentação da pesquisa e questionário enviados aos/às professores/as:

Olá, colegas!
Sou Rubens Prawucki, professor da área de línguas no IFC/Rio do Sul e atualmente 

desenvolvo pesquisa de pós-doutorado em Educação, pela Universidade de Buenos Aires/
UBA. Como o objetivo principal da pesquisa que desenvolvo é relacionar uso de tecnologias e 
educação crítica, gostaria de contar com a participação de vocês, refletindo acerca das questões 
abaixo. Aguardo as reflexões até o dia 31 de março, pode ser? 

Muitíssimo obrigado pelo envolvimento! 
Abraços

* Qual é a sua área de atuação e em que nível/níveis de ensino você atua?
1- Para você, o que são tecnologias? 
2- Qual/is tecnologia/s você utiliza mais frequentemente em seu cotidiano?
3- Qual/is tecnologia/s você utiliza mais frequentemente em suas aulas? Procure 

justificar sua resposta.
4- O que você entende por educação crítica?
5- Descreva alguma atividade desenvolvida em sala de aula com a utilização de 

tecnologia/s que, na sua opinião, tenha potencializado a educação crítica entre os/as alunos/as. 
Procure justificar sua resposta.




