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INTRODUÇÃO

O mercado de trabalho do século XXI exige agilidade. Temos a tecnologia que vem para nos poupar
esforços e tempo, somos todos regidos pela famosa frase “ tempo é dinheiro”, que chega a ser até mesmo
um grande clichê para aqueles que fazem parte da geração Y.
O que antes era algo natural, hoje, torna-se luxo, como maior exemplo, as refeições. As indústrias
alimentícias desenvolvem a cada dia, modos de facilitar a refeição de todos, para que ninguém perca tempo
ou desgaste-se fisicamente cozinhando, como os alimentos congelados ou em pó. O que há alguns anos era
considerado natural, agora não passa de uma “pedra no sapato”, uma tarefa chata de sua rotina. Porém, para
você manter o sabor e qualidade de um produto embalado por tanto tempo em prateleiras de
supermercados, tem-se que apelar para o químico, o que transforme um prato, que é originalmente pesado,
ainda pior, uma quantidade absurda de calorias e substâncias tóxicas que o corpo humano não consegue
digerir com tanta facilidade.
Além do valor perdido de uma boa refeição também temos uma quebra na locomoção de maneiras
manuais para automatizadas. Ninguém mais preocupa-se em andar quando há máquinas que exercem essa
função por você. A carga horária de trabalho causa um esgotamento mental, o que dificulta a tentativa de
um trabalhador em procurar por exercícios físicos, tanto para relaxar os músculos de toda tensão adquirida,
assim como para gastar gorduras acumuladas durante o seu dia. O que se transforma em um excesso do
tecido adiposo.
Em todos os locais que frequentamos, até mesmo metrôs e ônibus, somos bombardeados por campanhas
publicitárias que pregam exatamente os valores da nossa sociedade urbana contemporânea, que é o
conforto, acima de tudo. Cartazes e propagandas nos mostram que a felicidade está na comida, ganhando a
denominação de “ junk food “ ou “ porn food”, que no inglês significa porcarias ou uma pornografia de
comida, por ser extremamente tentador e de certa forma irracional, como o ato sexual.
Por essa série de motivos, torna-se difícil para um cidadão manter uma qualidade de vida que siga ideais
de uma vida saudável. A partir desse fato, temos um crescimento no número de obesos mundiais, que
ocorre exatamente pela busca de prazeres transmitidos pelos canais de comunicação (o conforto e comida),
para tentar suprir o vazio e frustrações que o mercado de trabalho nos apresenta dia após dia, além da
dificuldade da rotina em seguir hábitos que nos dá oportunidade de uma melhor qualidade física. Este é o
grande dilema das pessoas que vivem ou sobrevivem os tempos modernos e encontram-se em um padrão
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considerado obeso pela Ordem Mundial da Saúde (OMS). É sobre esse fato que vamos discutir neste
trabalho.

CAPÍTULO I: A OBESIDADE

1.1 Definindo a obesidade
A obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo também considerado como uma
enfermidade. Acontece quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético, seja por consumo
excessivo unido de uma alimentação inadequada, além de sedentarismo ou até mesmo por problemas
hormonais.

Existe um padrão numérico utilizado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) para avaliar o grau de
gordura corporal saudável para o corpo do ser humano, que é denominado de IMC (Índice de Massa
Corporal). O IMC é calculado dividindo-se o peso do paciente (estimado em quilogramas) pela sua altura
(medido em metros) elevado ao quadrado (de sua altura). Sua fórmula é: IMC= KG/M. Este método de
avaliação superestima a gordura corporal naqueles com ganho de músculo e subestima aqueles com perda
de massa muscular, comum nos idosos.

Há 4 tabelas diferentes para a avaliação de peso dentro deste índice, uma para adultos (entre 20 e 65 anos),
uma para idosos (maiores de 65 anos), outra para crianças e/ou jovens (de 2 a 20 anos) e uma tabela
dedicada para mulheres no período de gravidez. Sendo a mais utilizada entre todas a primeira citada, por
abranger maior número de idades. Em análises clínicas, é levado em consideração a etnia, massa muscular,
gênero e a idade. Abaixo encontra-se a tabela da classificação mais utilizada:
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Existe hoje, na área da saúde, três níveis de classificação de obesidade: Obesidade de grau I, obesidade de
grau II (severa) e obesidade de grau III (mórbida). Os níveis de obesidade foram criados para melhor
avaliação e cuidado com os pacientes, para melhor controle da doença. No primeiro nível, é quando o
diagnóstico é feito, o paciente é considerado obeso de fato, porém com um nível de gordura de fácil modo
de reverter, porém, momento que deve ser assistido de perto o tratamento. Quando se atinge os graus II e
III, a obesidade traz muitos riscos de saúde para o indivíduo em questão, pois existe maior probabilidade de
problemas cardiovasculares e chances para desenvolvimento de diabetes. Os dois últimos níveis são
considerados como forma de tratamentos bem complicadas e "zonas de risco" e são considerados doenças
crônicas que correspondem a uma epidemia global e que determina grande impacto na saúde pública.

Além do IMC, há outras formas de avaliação do excesso de gordura no corpo que é denominado pela
relação de Cintura-Quadril, obtida pela divisão da circunferência da cintura abdominal pela circunferência
do quadril. Esta medida é definida de acordo com o gênero da pessoa analisada. Quando maior que 0,9 para
homens e 0,8 para mulheres, é um indicador de riscos de complicações da obesidade.
Quadro de avaliação abaixo:

7

A gordura corporal pode ser estimada também a partir da medida de pregas cutâneas, com aparelhos de
bioimpedância, a tomografia computadorizada, o ultrassom e a ressonância magnética. Essas técnicas são
úteis apenas em alguns casos, nos quais se pretende determinar com mais detalhe a constituição corporal.

Há vertentes que defende a avaliação e diagnóstico da obesidade através de suas causas, sendo elas:
Distúrbios nutricionais (dieta inadequada), inatividade física (sedentarismo), secundária a alterações
endócrinas (problemas hormonais), secundárias (uso de medicamentos / drogas) e por causas genéticas.

1.2 - Consequências da obesidade no corpo
O excesso de gordura corporal não provoca sinais e sintomas diretos, salvo quando atinge valores
extremos. O que chama atenção inicialmente são as limitações estéticas, encontram-se fora dos padrões de
beleza adotados pela sociedade, que muitas vezes valoriza até mesmo um peso corporal menor do que o
esperado.

Os efeitos no corpo de um obeso, agravam-se quando este começa a apresentar dificuldade de
movimentação, pois sobrecarregam de peso sua coluna e membros inferiores, apresentando em longo prazo
degenerações, conhecidas vulgarmente por artroses, da articulação da coluna, quadril, joelhos e tornozelos,
além de doença varicosa (varizes) superficial e profunda com úlceras de repetição e erisipela. Este fator
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causa dificuldade para um paciente deste caso conseguir executar atividades físicas, além de que sua
vontade fica abalada, pois deve exercer esforço ainda maior do que outros que estão com o peso dentro de
valores considerados saudáveis para o IMC.

Porém o que é mais preocupante para esta doença é o fato de que o acúmulo de gordura traz interferência
para o funcionamento dos sistemas de órgãos do corpo humano, pois diminui-se o espaço para os órgãos, o
que acarreta em uma sobrecarga de trabalho veias/ artérias e maior esforço dos órgãos principais em
produção de elementos importantes para o funcionamento do organismo de maneira geral. O transporte fica
limitado. Considerando-se que os órgãos são formados por tecidos também, o excesso de gordura corporal
não ocorre somente em tecido externos, ocorre um excesso de gordura nos órgãos sendo os principais a
sofrer consequências com isso o coração e fígado. É fator de risco para uma série de doenças ou distúrbios
que podem ser:

Há algumas doenças que existe maior probabilidade de ocorrência quando se está obeso, sendo elas:
Hipertensão, diabetes do tipo 2, depressão e apneia.

Hipertensão, que também é conhecido por pressão alta, ou seja, ter pressão arterial igual ou maior que 14
por 9. Isto ocorre, na maior parte dos casos, porque os vasos nos quais o sangue circula se contraem. O
coração e os vasos podem ser comparados a uma torneira aberta ligada a vários esguichos. Se fecharmos as
pontas dos esguichos, a pressão dentro aumenta. O mesmo ocorre com o coração, se os vasos são
estreitados, a pressão aumenta, atacando vasos, coração, rins e o cérebro. Esta situação aumenta os riscos
de AVC e doenças cardiovasculares.

A diabetes do tipo 2 é quando o corpo continua produzindo insulina, mas já não exerce a função adequada.
Quando as células betas do pâncreas não produzem o suficiente de insulina para baixar açúcar do sangue e
produzir energia suficiente que o corpo precisa e além disso, o corpo começa a criar um fenômeno
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chamado de resistência insulínica, quando o organismo rejeita o aminoácido e não mantém a glicose
controlada.

Depressão, no caso dos obesos, traz aumento de apetite e compulsão por comida, chamadas de "farras
alimentares", quando o indivíduo come muito e depois sente-se extremamente culpado e fica com baixa
autoestima, segundo o psiquiatra Acioly Lacerda, professor da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP). No organismo, a depressão aumenta a circulação de cortisol, substância também conhecida
como hormônio do estresse, que pode induzir ao acúmulo de gordura na região abdominal.

A apnéia é a respiração desacelerada, ausência de respiração ou até mesmo parada respiratória. Significa
completa obstrução do fluxo de ar para o pulmão. Com a dificuldade da chegada de oxigênio para os
pulmões, há atividades do corpo que sofrem alterações e pode complicar o quadro do paciente.
Outro mal que o obeso acaba sofrendo, são as infecções dermatológicas, que ocorrem embaixo das
camadas de gordura da pele e são atacadas por fungos, criando alergias e assaduras que causam grande
incômodo para quem sofre isso.

1.3 Psicológico do indivíduo obeso
Para psicólogos e psiquiatras, o ser humano, muitas vezes, não enxerga a comida apenas para nutrição, mas
muitas vezes é tratada como forma de se dar amor, afeto, carinho e outros tipos de emoções. Dentro do
ramo da psicologia, acredita-se que a obesidade está diretamente relacionada com distúrbios psíquicos,
como exemplo, estresse e depressão. Este quadro faz com que o paciente sinta necessidade de comer para
cessar um desejo e vazio interno, então não há limite para uma pessoa que sofre com esta situação, sua
válvula de escape é a comida, somente a comida faz com que ela se sinta segura e bem com ela mesma.

É muito discutido hoje, a terapia durante um processo de tratamento contra a obesidade, ainda muito
negligenciado por todas as áreas da saúde com relação a este caso, pois não faz efeito imediato como
dietas, remédios e atividade física, é um processo lento e que leva tempo. Mas como seria um processo
ideal de tratamento contra obesidade incluindo a terapia?

O tratamento da obesidade deve ser multidisciplinar, visto que o tratamento medicamentoso não fornece
resultados satisfatórios a longo prazo sem uma mudança completa dos hábitos do paciente. A mudança
deve vir de dentro para fora, ou seja, quando se muda o pensamento do obeso, cria-se uma nova maneira
deste de aprender a lidar com as suas frustrações e desvincular a ideia de que a comida é uma saída ou fuga
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dos seus problemas.

A psicologia visa identificar quais estímulos, fora a fome, levam-no a comer

indevidamente. Ansiedade? Depressão? Estresse? Problemas afetivos? Um tratamento de terapia
comportamental ou cognitiva, busca, em conversas diretas com o paciente, identificar algum trauma que
cria essa dependência alimentar e falta de motivação para atividades físicas, dando suporte para o indivíduo
refletir sobre esta experiência anterior e trabalhá-la para desta forma criar autocontrole e melhor relação
pessoal com experiências traumáticas do passado.

CAPÍTULO II: O OBESO DENTRO DA SOCIEDADE

2.1 Exclusão do obeso na moda
A moda " reafirma a liberdade do homem ao recriar a própria pele, não a primeira dada biologicamente,
mas a segunda gerada por imaginação e fantasia e tornada real por sua engenhosidade técnica" BAITELLO
(2005). Entendendo a roupa como segunda pele, a aparência final do sujeito é composta pela moda,
contando com a liberdade de expressar e significar.

No século XIV, era comum o isolamento de pessoas que poderiam ser "diferentes", de alguma forma, da
maioria. A exclusão de um indivíduo "inadequado" para o restante do grupo social era uma prática
constante, demonstrando a grande preocupação da população em manter os padrões pré-definidos,
escondendo aqueles cuja aparência, estado mental e conduta moral que não conduzem os valores
enaltecidos como belos e ideais. Durante os anos e de acordo com a cultura local, estas questões estéticas
vão sofrendo transformações e mudanças. Para a nossa sociedade hoje, a questão da obesidade está em
grande questão, principalmente com as nossas ditadoras de moda, sendo mulheres, "blogueiras" que
dedicam todo seu tempo para dietas e atividade físicas, mantendo um corpo bem definido e magro. Quem
não mantém o tamanho da cintura da mesma forma que elas, está de fora, nem mesmo encontrando opções
de roupas, porque todas as marcas seguem este mesmo padrão.

Sob o viés da moda é importante refletir sobre a ideia de que o obeso, além de discriminado por uma
condição física, é cobrado para que se "transforme" e adapte-se aos padrões estéticos, ou seja, para ele é
oferecido uma solução na qual ele supostamente rejeita ou é pesada demais para ser feita com tanta pressão
e tão pouco apoio. Por mais que essa adaptação e transformação por conta da moda seja real para todas as
pessoas, a grande diferença de um ser humano com o peso e medidas "ideais" e de um homem/mulher
obeso é que para o segundo, caso isso não ocorra, ele sofrerá exclusão, manifestando-se por escassez de
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produtos deste mercado. Mesmo trazendo toda o ideal de liberdade de expressão, a moda, demonstra que
deixa de enxergar as suas produções como um objeto de vestimenta e sim, como qualquer tipo de imagem
midiático.

Mas devemos ressaltar que hoje, há uma linha da moda, chamada de "plus size" que traz está quebra de
paradigma da exclusão do gordo no mundo "fashion". Esse nicho atende pessoas acima do tamanho 44,
visando atender público que não querem apenas vestir roupas que atendem ao tamanho do seu manequim.
Segundo a Abravest (Associação Brasileira do Vestuário), o mercado cresce 6% anualmente
movimentando R$ 5 bilhões por ano, com expectativa pela associação de crescimento de pelo menos 10%
ao ano.

Este crescimento do mercado ocorre pelo fato de que mais da metade da população brasileira (52,2%) está
acima do peso, ou seja, há um público potencial a ser conquistados nesse comércio.

A imagem mostra a capa de uma revista de moda "ELLE MAGAZINE”, conhecida mundialmente, com
uma blogueira e modelo plus size Juliana Romano, mostrando os paradigmas dentro da moda em relação
ao obeso nos tempos atuais. A edição desta revista foi publicada em maio de 2015.
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2.2 A indústria do fast-food
O alimento é uma questão que está em foco nos debates da sociedade contemporânea. O professor de
história da Universidade de São Paulo (USP), que estuda hábitos alimentares e consumo de bebidas,
Henrique Carneiro, diz que a natureza da crise está baseada no que ele chama de pleonaxia autotélica, ou
seja, um perpétuo alavancamento da projeção geométrica da produção para o aumento do lucro dos grandes
produtores e não para democratizar o acesso aos alimentos para grande parcela da população. "É a
expansão da acumulação pela própria acumulação. A indústria alimentícia agrega valor a componentes
químicos, entre eles fertilizantes e agrotóxicos, para aumentar a margem de lucro. O aumento para a
produção de grãos não é para suprir as necessidades, e sim para ditar preços e quebrar produções
autóctones (...) ".

Para Carneiro esta indústria gigantesca impulsiona, com sucesso, mecanismos de compulsão que atuam na
região cerebral mais primitiva do ser humano, o sistema límbico. É nesta parte do cérebro que estão as
estruturas responsáveis em controlar principalmente as emoções e fontes de prazer. "Assim como as
drogas, os alimentos agem nesses centros cerebrais", diz o professor.

Por conta desta produção em larga escala e a necessidade de aumentar o consumo alimentar da população,
baseando o alimento como forma de prazer e refeições como momento de lazer, os alimentos são ultra
processados, ou seja, a quantidade de sódio, açúcar e uma mistura muito grande de outros alimentos e
produtos químicos usados como temperos de produtos são adicionados em grande quantidade nos produtos,
porque desta maneira a produção consegue ser elevada, consequentemente, há maior oferta no mercado.
Tendo em vista que suas vendas crescem, nota-se que há existência de demanda para estes, ou seja, o
mercado tem espaço de expansão, pois a população consome.

Mas os efeitos deste tipo de alimento pelo corpo não são iguais a de um produto "in natura", no qual o
corpo tem os aminoácidos para decompor e digeri-los. Grande quantidade de sódio e açúcar costumam
acumular no corpo humano, pois são absorvidos e armazenados como gordura. Mas o alimento é de fácil
acesso, com valor de venda acessível para todos os públicos e mais rápido para consumo, pois já está
pronto para consumo, por este motivo, um indivíduo que trabalha em média 6/8 horas por dia e não
consegue dedicar seu tempo para cozinhar, acaba consumindo ultra processados para poupar tempo e mais
esforço físico. Porém seu gasto calórico é muito baixo, já que a maioria dos trabalhos do século XXI é feito
através de máquinas e outras ferramentas tecnológicas, isso causa o aumento de peso, pressão arterial e
casos de diabetes.
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Há um número de 52,2% da população brasileira está acima do peso e um aumento de 11% da expansão do
comércio de fast-food dentro do Brasil nos últimos dois anos. Enxergo o aumento de pessoas acima do peso
no país como consequência do consumo de alimentos de empresas de “comidas rápidas”, algo que ocorre
também é que bancar um negócio de fast-food é muito mais barato para o dono da corporação, pois o gasto
com funcionários e estrutura do restaurante é muito menor, sendo assim, o preço dos produtos também
diminuirá e tendo em vista a crise econômica sofrida pela nação nos últimos dois anos, há uma preferência
pela abertura de mais empresas deste cunho, pelo fato de que ela tem mais chances de dar lucro e manter-se
fortemente no mercado, pois há demanda.

2.3 O obeso e a sociedade
Começamos esta parte da pesquisa compartilhando um termo inventado pelo sociólogo francês Fischler,
que é "lipofobia". Este termo caracteriza uma sociedade que cria os obesos e não os tolera. Essa
intolerância ou exclusão pode ser exemplificada pela pesquisa de WADDEN e STUNKARD, na qual,
crianças de seis anos, quando questionadas sobre suas opiniões em relação a outras crianças obesas, elas as
definiam com adjetivos como: preguiçosas, feias, burras e mentirosas sendo as crianças de silhuetas
menores receberem adjetivos positivos.

Em relação esta parte do capítulo, tratarei baseado no capítulo " Obeso benigno, obeso maligno" do livro
"Políticas do corpo" de Denise Bernuzzi de Sant'anna. Este texto fala sobre a visão das pessoas com os
obesos. Toda a ideia do capítulo e trabalhar os estereótipos criados pela sociedade em cima desse grupo.

Há a criação de dois estereótipos de obesos: O primeiro seria o engraçadão, a atração da festa, aquele que
sempre faz as piadas no final do jantar ou durante momentos de tensão, relaxando todo mundo com o seu
bom humor, mas no fundo, sofrendo internamente algo que nunca deixará transparecer. A segunda imagem
designada para este grupo é a de um doente, um depressivo, um egoísta desenfreado, irresponsável e muitas
vezes considerado um grande folgado, que não colabora com ninguém. No primeiro caso é o gordo
simpático, que todos adoram pelo entretenimento, ao contrário do segundo, que chega a causar aversão do
grupo social, por ser um ser humano considerado, por vários lados, desprezível. Brinca-se que a
nomenclatura correta para definição desses dois padrões é do "obeso benigno" e "obeso maligno",
exatamente como se estivéssemos falando sobre uma doença, sendo que, é assim que estes indivíduos são
enxergados pelo resto da sociedade.
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Toda esta discussão demonstra que a aparência física tem grande importância quando se define o caráter de
uma pessoa. Percebemos que a divisão de "gordo bom" e "gordo ruim" dita as ações seguidas por todos os
obesos, sem exclusão alguma. Quando se repassa este pensamento surge o pré-conceito com relação ao
grupo em questão, o que servirá de exclusão e diminuição de pessoas magras com pessoas gordas. Isto
ocorre no mercado de trabalho, quando exerce funções que exigem força física, o obeso vira motivo de
admiração, pois toda a quantidade de gordura no seu corpo passa a ser considerada força bruta, o que é
essencial para um trabalhador braçal, que cuida de grandes cargas, como para um lutador profissional,
momento de destaque para ele. Uso o pronome no masculino, pois as mulheres obesas não devem exercer
força, mas são boas no ramo em que precisa de pessoas com jogo de cintura para a comunicação, uma
relação pública é realizada com perfeição por aqueles que sabem ser extrovertidos. Com relação a cozinha,
entra-se em um acordo que tanto homem como mulheres obesas sabem cozinhar maravilhosamente bem,
pois eles entendem de comida, por isso estão com excesso de gordura, de tanto comer e devem fazer
comidas boas, pois eles alimentam-se de alguma forma.

Daí vem a dúvida: o gordo é culpado ou vítima de sua situação? Há glândulas no seu corpo que colaboram
para que ele engorde ou sinta dificuldade para emagrecer, uma questão que seria hereditária, sem carga
emocional de culpa, ou seriam culpados de glutoneria? A enquete aponta que eles são culpados por sua
própria condição, tendo em vista que não conseguem controlar-se. O psiquiatra-psicanalista Bernard
Brusset nota e descreve que os obesos são considerados transgressores; estão constantemente indo contra as
regras que governam o comer, o prazer, o trabalho e o esforço, a vontade e o controle de si mesmo.

Por ser uma doença, em formato de ser humano, que anda pelas ruas da cidade todos os dias, expondo sua
aparência e atitudes doentias para o mundo, o gordo tem que redimir-se perante ao grupo todo tempo, como
se pedisse pelo perdão constante do incômodo causado aos "irmãos", na forma de espetáculo ou zombaria,
exercida na maior parte do tempo, de seu auto detrimento. Nota-se no mundo do teatro, tevê e cinema que
os atores acima do peso sempre criam personagens cômicos, que estão sempre em desvantagens com
aqueles que estão com o peso ideal, sempre diminuindo sua imagem para divertir ou criar o símbolo do
vilão, aquele sempre vai dificultar o caminho dos heróis, tornando muito confortável a posição de rir ou
odiar um obeso.

O sociólogo americano Erving Goffmann descreve o "gordo bom" dizendo ser muito frequente uma
comunidade unida ter um representante de desvio do padrão, seja por seus atos, ou por seus atributos ou
pelos dois ao mesmo tempo. Esse exemplo começa a desempenhar um papel particular, símbolo do grupo e
representando funções bufas, enquanto lhe é negado respeito que serve para os outros membros. Ele invade
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o espaço do outro, mas deixa seu espaço individual ser invadido. Transforma-se no foco de atenção unindo
os outros participantes do grupo, ele é o centro, mas não partilha todo o Estatuto. Este é o papel exercido
pelo "gordo bom" aos olhos do estudioso.

Antes o excesso de gordura representava poder e dinheiro, eram amados pela sociedade por representar
grande prestígio, representavam traços característicos de países ricos, ou países do Norte. Hoje essa
imagem foi invertida, estar em forma, ser magro, significa um status alto dentro da sociedade, você tem
tempo para cuidar do seu corpo e preocupa-se com a sua saúde. Então ser obeso, tira o potencial de ter
grande fortuna ou ter chances de crescer, demonstrando hoje em dia, características de países pobres, ou do
sul. As sociedades modernas, é claro, não apreciam a gordura e nem as pessoas muito gordas.
A imagem abaixo mostra o trabalho da fotógrafa Haley Mori Scafiero, que é obesa e registra cenas nas
quais mostra a feição de reprovação de indivíduos que passam ao seu lado no parque:
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CAPÍTULO III: REVERTER O QUADRO DA OBESIDADE

3.1 Reeducação alimentar e outras desordens alimentares
Podemos dividir, de maneira brutal, a forma de tratamento para a obesidade, visto como doença, de duas
maneiras: cirúrgica e não cirúrgica.

Quando não cirúrgica, o tratamento depende muito da determinação do paciente e controle do
funcionamento de seu corpo, para entender como o seu organismo responde aos estímulos e modificações
de hábitos, se de maneira positiva ou negativa. Este processo sustenta-se por um tripé: Reeducação
alimentar, prática de exercícios e acompanhamento psicológico.

A reeducação alimentar é defendida por ser a maneira mais confiável de emagrecimento sem engordar após
o processo, pois realiza uma grande mudança de hábitos alimentares e ensina uma nova relação com o
alimento para aquele que dá início ao processo. Consiste em adaptar seu corpo para um novo formato de
alimentação, com intervalo de três em três horas, porque é o tempo necessário para a digestão e criação de
um cardápio que vá atender às necessidades da saúde do mesmo. Para começar, realiza-se uma bateria de
exames que vão apresentar qual sistema do organismo precisa de maior cuidado para ajudar a melhorar o
funcionamento, pois quando há equilíbrio dos todos os sistemas o metabolismo do organismo irá acelerar,
ponto crucial para um processo de emagrecimento. Há um incentivo para consumo de comidas mais in
natura como frutas, verduras e legumes e diminuir alimentos industrializados, ultra processados que
contém alto teor de sódio e diminui absorção de líquidos, inchando os tecidos do corpo humano. Incentivo
ao consumo de alimentos integrais e menos farinha branca ou açúcar cristal que é absorvido em pouco
tempo gerando fome com mais rapidez, criando um processo de abstinência do organismo em relação este
produto, ou seja, maior consumo de alimentos com alto teor calórico.

O processo de reeducação é lento pois leva um tempo para o indivíduo adaptar-se em um novo hábito
alimentar que é realizado respeitando o tempo e os limites pessoais. Pelo fato de uma mudança acontecer
de maneira lenta, o mesmo ocorre para engordar após o emagrecimento, a sua mente está acostumada com
o novo estilo de vida e mudar requer tempo e superação da fisiologia do corpo.

A Prática de atividades físicas representa 30% de uma união de uma dieta e uma série de exercícios.
Qualquer movimento corporal produzido por músculos esqueléticos que resulta em gasto energético, sendo
este, para os obesos, uma atividade planejada com o propósito de melhorar o condicionamento físico.
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Conciliando uma sequência de musculação, que mantém os músculos trabalhando e consequentemente
gastando calorias por mais 24 horas e o gasto energético de atividade aeróbicas, é uma chave para o
caminho do emagrecimento.

Além de auxiliar e facilitar para alcançar o quilo desejado, tem grande influência em melhor rendimento
para a reeducação alimentar porque há diminuição do apetite, aumento da ação da insulina no organismo,
melhora no perfil de gordura e diminuição da ansiedade, que é um gatilho para o paciente comer em grande
quantidade para diminuir estresse.

Com os resultados físicos, o aluno obeso começa a perceber que ele é capaz de emagrecer e começa a sentir
que todo o esforço que faz, está dando resultado, o que o anima para continuar com o processo. Assim
chegamos no terceiro pé do nosso tripé, o lado psicológico do paciente e sua influência.

Um acompanhamento psicológico é essencial para essa fase. Muitas vezes a gordura é uma barreira para
questões emocionais, no qual a dificuldade para lidar com aquela questão leva o paciente na tentativa de
preencher um vazio dentro de si. Freud acredita que os traumas dos seres humanos ocorrem durante a
infância e são marcados pelas fases de crescimento. O obeso encontra-se na fase oral, ou seja, ele sente
prazer na boca, como degustar e chupar, desenvolvendo um sentimento de confiança e conforto através
desta estimulação oral.

Por ser uma fase primária, a criança é dependente de seus cuidadores e segundo o autor desta teoria, é a
fase do desmame, quando o dependente deve começar a criar sua independência. Caso haja uma falha neste
processo, o indivíduo pode criar dependências e tornar-se agressivo, tendo no futuro problemas com
bebida, alimentação, hábito de fumar e até mesmo de roer unhas.

Identificado este trauma o profissional da área de saúde mental consegue auxiliar com mais propriedade o
seu paciente, ajudando-o trabalhar esse trauma e desconstruí-lo para conseguir superar os traumas do
passado e criar uma nova relação com suas frustrações e como lidar com seu mecanismo de defesa, que
seria o comer, no assunto em que estamos trabalhando neste trabalho. Todo tratamento é levado por teorias
e escolas da psicologia, sendo da escolha do paciente, sendo que cada ser responde de maneiras diferentes
para os estímulos da psicologia/psiquiatria.

Após este trabalho, quando o emagrecimento ocorre, um novo corpo surge e para quem emagreceu, lidar
com aquele novo corpo é uma novidade, podendo gerar uma certa insegurança e confusão mental, por
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ainda não se sente apropriado dele mesmo. O terapeuta ajuda com o entendimento desta nova fase da vida e
ajuda o paciente para situar-se em sua nova realidade sempre o motivando para manter os novos hábitos e
estilo de vida e pontuar que não há mais necessidade de cobrar-se tanto em relação a alimentação, pois ele
sabe como comandar sua mente e não ser comandado por ela. A finalização do acompanhamento
psicológico é fundamental para não ocorrer outras desordens alimentares.
Outras desordens alimentares que surgem depois deste processo e que tem grande importância de
discussão, até mesmo na mídia são: a bulimia e anorexia. A bulimia consiste na compulsão por ingerir
grande quantidade de alimentos ricos em calorias seguido por vômito induzido, grande quantidade
exercícios físicos ou uso de laxantes e diuréticos para livrar-se do ganho calórico. Normalmente pessoas
que apresentam esse transtorno tem peso considerado ideal pelo IMC, porém estão sempre realizando
dietas rígidas, muitas vezes com horas severas de jejum e ingerem anorexígenos, que inibem a fome.

Os bulímicos apresentam algumas atitudes típicas que podem ajudar na identificação de um indivíduo que
sofre deste transtorno, como exemplos, a constante queixa em relação ao seu peso, idas ao banheiro após a
refeição, pois vomitam em segredo, esconderijos de "trash foods" para os momentos de compulsão,
reclamações de dores de garganta causadas pela indução de vômito, problemas dentários e uso constante de
roupas largas, o que demonstra uma forma de esconder o corpo das outras pessoas pois não sentem-se
confortáveis.

Não há uma cura única para a bulimia, os casos são estudados individualmente pois cada paciente
desenvolve a doença por questões pessoais. O tratamento terapêutico é o mais indicado para solução da
desordem, levando tempo e auxílio das pessoas que estão próximas de quem sofre deste problema. Um
grupo de apoio, normalmente, é essencial e ajuda muito para a superação da bulimia. Casos de internação
também são sugeridos para alguns casos em que não há descontrole dos episódios da indução do vômito.

A anorexia, ao contrário da bulimia, pode matar. Manifesta-se, na maioria, em pessoas do gênero feminino,
no qual mesmo magra, acredita estar gorda. Cria-se uma obsessão por emagrecer, então o anoréxico privase de alguns alimentos e na maior parte das vezes, deixa de comer e começa a praticar exercícios físicos em
excesso, emagrecendo muito e ficando com o peso abaixo do considerado ideal pela taxa do IMC.

No início quem sofre a desordem finge estar alimentando-se e assim como o bulímico, usa roupas largas
para esconder o corpo. Quando o distúrbio atinge estágio mais avançado, os ossos ficam à mostra e a
pessoa continua insistindo que precisa emagrecer pois está gorda. Provoca mudanças no organismo e em
funções fisiológicas, como a interrupção do ciclo menstrual e queda de cabelo. O caso relaciona-se muito
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com a depressão e hoje a anorexia é constatada como o transtorno psiquiátrico com maior taxa de
mortalidade, sendo ela por complicações da carência da alimentação ou até mesmo por levar ao suicídio.

Normalmente o tratamento é retardado pela falta de informação ou negação do paciente. Porém assim que
diagnosticado com anorexia nervosa, o anoréxico, antes de mais nada, deve aceitar a sua situação, processo
lento com acompanhamento de profissional de saúde mental. Diferente da bulimia nervosa, é sugestivo
para casos de anorexia a internação porque não há autocontrole do paciente e ele necessita de um
acompanhante para fazê-lo comer e alguém que crie uma dieta elaborada para o ganho de peso de maneira
saudável, além de que, para este caso, a necessidade de conversas com terapeutas é essencial para reverter a
dificuldade para alimentação do paciente. Após alta o paciente continua com acompanhamento e é
requisitado o apoio de familiares ou amigos para vigiar e controlar de maneira passiva a alimentação do
paciente.

3.2 Cirurgias para redução de peso e plásticas
Cirurgias para emagrecer, conhecidas como cirurgias bariátricas, funcionam modificando o estômago e
mudando o processo de digestão e absorção dos nutrientes, ajudando a pessoa a perder peso. As indicações
médicas para a realização destas cirurgias são para indivíduos com IMC superior a 35 ou 40, que são
considerados obesos ou obesos mórbidos. Normalmente as cirurgias ajudam a emagrecer entre 10% a 40%
do peso inicial. Ainda é considerado como última opção pois o ato cirúrgico é invasivo e irreversível, além
de que o risco com relação a anestesia para pessoas obesas é muito alto. Porém com os avanços da
tecnologia e um aumento na prática desta cirurgia, pois são realizadas em grande quantidade nos últimos
anos, o risco da cirurgia bariátrica cai cada vez mais pelo grau de conhecimento e técnicas da cirurgia e
cuidados com os pós cirúrgicos. Antes de comentários sobre as técnicas utilizadas, deixa-se claro que vale
a pena tentar emagrecer de outras maneiras antes da cirurgia, já que está mudará o funcionamento do
organismo do operado.

Antes da cirurgia o paciente deve ser avaliado pelo médico através de exames de sangue e endoscopia alta
para avaliação das condições do organismo e como deve proceder. O tempo na sala de cirurgia é de duas a
três horas e o tempo de internação pode variar de três dias a uma semana. Assim que houver aval para a
realização, são discutidas as técnicas. O corte para o acesso ao estômago pode ser feito de duas formas:
laparotomia, que é um corte extenso feito com cerca de 15 a 25 cm acima da cicatriz umbilical e
laparoscopia sendo feitos alguns buraquinhos, de aproximadamente 1 cm, no abdômen por onde passam
instrumentos e uma câmera de vídeo para a realização da cirurgia, normalmente feita por laser.
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São quatro cirurgias ao estômago mais comum: A banda gástrica que é a colocação de uma cinta na parte
superior do estômago dividindo-o em duas partes, levando-o a diminuir de tamanho, pois o canal de
comunicação entre as duas partes é muito estreito, contribuindo para que a pessoa coma menos. A
introdução é feita por laparoscopia e o material da cinta ou banda ajustável pode ser de silicone, com
formato de anel, deixando o órgão no formato de uma ampulheta. O formato do silicone também pode ser
de um tubo, que é aplicado debaixo da pele e pode ser ajustado a qualquer momento. O cirurgião
acompanha tudo por um monitor, pois é introduzido por videolaparoscopia, o que não permite a
visualização real dos órgãos.

O valor desta cirurgia varia de R$ 17.000,00 a R$ 30.000,00 e é indicado para pacientes obesos mórbidos,
com problemas de hipertensão e diabetes tipo 2 (dois). Os benefícios são a redução em 40% do peso inicial,
controlar a quantidade de alimento consumido, recuperação rápida, por ser uma cirurgia pouco invasiva e
menos dolorosa, já que não ocorre corte no estômago e não ocorre déficit de vitaminas.

O bypass gástrico consiste no corte do estômago em duas partes uma em tamanho menor e a outra em um
tamanho maior. A parte menor do estômago é a que continua funcionando e a outra parte, apesar de não ter
mais funcionalidade para o corpo, continua no organismo. É feita uma ligação direta entre o estômago
pequeno e uma parte do intestino, o jejuno, para ser mais preciso, que por ser um trajeto menor diminui a
absorção de nutrientes e calorias. É realizada através de vídeolaparoscopia ou laparotomia, por ser uma
cirurgia mais complicada.

Com o bypass emagrece até 70% do peso inicial, com grande probabilidade de continuar emagrecendo ao
longo dos anos, pois além do paciente ficar rapidamente saciado, há uma menor absorção dos alimentos
digeridos. Porém um mês após o procedimento, o paciente pode sentir náuseas, vômitos azia ou diarreia,
também correndo riscos de fístulas das cicatrizes, que pode facilitar para infecções, hemorragia grave,
anemia crônica, principalmente pelo déficit da vitamina B12 e síndrome de dumping, que causa sintomas
de cólica intestinal, desmaios e náuseas após alimentar-se.

O valor da cirurgia varia de R$ 15.000,00 a R$ 45.000,00 , podendo ser realizada pelo SUS, em alguns
casos. Este procedimento é indicado para obesos que já tenham sofrido problemas de saúde por conta do
seu peso.
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A terceira maneira é a gastrectomia vertical que é a remoção da parte esquerda do estômago, removida a
grelina, hormônio responsável pela sensação de fome, diminuindo o apetite e a quantidade de alimento
ingerido. É realizada por videolaparoscopia, momento em que ocorre o corte em vertical do órgão, em
formato de uma banana, retirando 85% do tecido original. Os riscos após a cirurgia são de episódios de
náuseas, vômitos e azia. Também podem aparecer fístulas entre estômago e cavidade abdominal, que pode
causar infecções e ainda chances de hemorragia nos pontos. Além disso não pode ser revertido o processo,
pois houve corte do órgão, que não irá recompor-se.

O valor da cirurgia fica na faixa de R$ 25.000,00 e pode ser realizado pelo SUS quando o paciente corre
risco de desenvolver outros problemas de saúde devido ao excesso de peso. Não são necessários ajustes
após cirurgia, como é o caso do procedimento gástrico ajustável, não diminui a absorção dos nutrientes e
vitaminas no intestino e é um procedimento mais simples que de um bypass gástrico.

O quarto e último procedimento cirúrgico para diminuição de peso é o balão intragástrico. O processo é
colocar um balão, de silicone preenchido com soro fisiológico, no interior do estômago. Quando o
indivíduo ingere o alimento, estes ficam por cima do balão, dando muito rapidamente a sensação de
saciedade. A cirurgia é realizada através de uma endoscopia, não sendo necessária a anestesia geral, porém
utiliza-se um medicamento que faz o paciente dormir, diminuindo ansiedade, para facilitar todo o
procedimento. A partir daí são introduzidos os tubos flexíveis da endoscopia com câmeras para observar o
interior do estômago e assim, podendo introduzir o balão, passando vazio pela boca e ao chegar no
estômago, que é preenchido com o soro, em cor azul, caso o balão estoure, é possível observar pela
coloração da urina. O balão é retirado após de seis meses da colocação, seguindo o mesmo padrão de
quando colocado, é aspirado para fora, pois há degradação do material pelos sucos gástricos.

Para garantir um bom resultado do balão, que ajuda emagrecer 13% do peso inicial, enquanto estiver com
ele dentro do organismo deve seguir-se dietas realizadas por nutricionistas, com poucas calorias e que deve
ser adaptada após o primeiro mês. Podem ocorrer episódios de náuseas e vômitos durante a primeira
semana porque o corpo está acostumando-se ao "corpo estranho" em alguns casos raros, o silicone estoura
e fica preso no intestino, provocando a sua obstrução.

O procedimento custa em média R$ 8.500,00, colocado em clínicas particulares, tem a vantagem de ser
reversível, pois o balão é retirado depois de certo período, não provoca alteração física do organismo e há
poucos riscos e efeitos colaterais.
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Não podemos terminar de falar sobre cirurgias de redução de peso sem pensar que com a rapidez que os
emagrecimentos ocorrem, após os procedimentos, terá um efeito na pele humana. Quando uma pessoa
engorda, sua pele estica e após essa mudança, ela nunca mais voltará a forma antiga, nem mesmo com o
emagrecimento tendo em vista que já perdeu sua elasticidade. Fortalecimento muscular não é uma saída,
ele apenas dará um sustento não tão considerável dependendo da quantidade de pele que está sobrando.
Nessa hora entra-se um novo momento para cirurgia, não são apenas questões de estética como de saúde,
para a recuperação de um "ex-obeso", o fortalecimento da autoestima é essencial e deixá-lo confortável
com seu novo corpo é necessário para aceitação do seu novo corpo e para uma pessoa que perde 90kg,
como exemplo, fica com um avental até os joelhos só de pele, podendo causar dermatites, assaduras,
infecções e mau cheiros.

Diz-se que é bom, um ano e meio após a realização da cirurgia bariátrica, procurar um cirurgião plástico
para os últimos reparos da diminuição do peso. Durante este intervalo, utilizar de cremes, massagens e
tratamentos corporais, como drenagem linfática, que auxilia na perda de líquidos, para diminuição da
circunferência da cintura.

Hoje os planos de saúde aceitam a solicitação de usuários, que realizaram alguma cirurgia de redução de
estômago, caso comprovado problemas de saúde com relação a pele que está sobrando, para fazer cirurgia
plástica sem ser cobrado, devido a todos os estudos apresentados com relação a flacidez da pele de alguém
que emagreceu uma quantidade considerável de peso.

3.3 Medicamentos
A ideia do medicamento é que seja um complemento e união de uma dieta balanceada e prática de
exercícios físicos, acelerando metabolismo e aumentando a queima de calorias, que ajudam a absorver
menos gordura no intestino e diminuir a retenção de líquido. Os medicamentos vendidos em farmácias e
aprovados pela Anvisa são: Sibutramina e Orlistat que devem ser recomendados por médicos.

A sibutramina é ideal para quem está em processo de emagrecimento, mas sente muita dificuldade em
controlar a fome e ingestão de alimentos muito gordurosos e açucarados. Atua como inibidor de fome e faz
com que a sensação de saciedade seja compreendida rapidamente pelo cérebro. Em geral, o remédio é
vendido no formato de cápsula e toma-se um em jejum logo pela manhã, mas cada corpo tem uma reação
diferente, então pode variar de paciente para paciente, pois caso uma cápsula por dia não seja suficiente, o
médico que receitou deve ser consultado novamente. A contraindicação para o uso é feita para gestantes,
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indivíduo que apresente algum problema cardíaco e para quem faz uso de descongestionantes nasais ou
antidepressivos.

O Orlistat, também conhecido como xenical, atua inibindo a absorção até 30% de gordura no intestino, o
que reduz a quantidade de calorias consumidas, ajudando na perda de peso e no controle de colesterol alto.
Indicado para dias de festas, como jantares de aniversários, para diminuir a quantidade de gordura ingerida
e manter os resultados da dieta, mas não deve ser usado para consumir mais alimentos ricos em gordura no
dia-a-dia. O uso da medicação é feito por cápsulas e o usuário deve tomar um comprimido antes da
refeição que planeja evitar a absorção da gordura pelo organismo.

A contraindicação é feita para gestantes, mulheres que amamentam e para quem tem problemas de
absorção intestinal ou tendência para diarreias.

Há também um terceiro medicamento usado para alguns casos, mas não recomendado para quem é obeso,
nem para gestantes e adolescentes, por ser um medicamento relativamente novo e ainda não ter resultados
de estudos para efeitos colaterais nesta faixa etária. O Saxenda é colocado no corpo através de injeção e só
pode ser usando com prescrição médica. Atua no centro da fome e saciedade, diminuindo a compulsão
pelos alimentos e consequentemente afeta o gosto do alimento, tornando-os menos apetitosos. Ideal para
pessoas com IMC acima de 27 ou 30 e doenças associadas como hipertensão arterial e diabetes tipo 2
(dois). O consumo deve ser realizado com uma injeção por dia para conseguir uma redução de 10% do
peso em um mês.

Citamos também a existência de medicamentos naturais que ajudam no controle da saciedade e
aceleramento do metabolismo, que influencia na perda rápida de peso, pois gasta calorias com mais
rapidez. Temos como exemplos: Chás verde, Quitosana (composto de fibras presentes nos corpos de frutos
do mar), água de berinjela e gengibre, goji berry em cápsula e chás diuréticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a leitura deste trabalho percebemos que o assunto obesidade ainda é muito complexo de
interpretação por toda a sociedade mundial. Enxergamos qualquer pessoa acima do peso como obesa e
definimos elas como um ser doente, o que não necessariamente é verdade. O aumento de peso pode levar,
futuramente, ao surgimento de doenças como consequência de má alimentação, ou seja, com poucas fibras
e vitaminas e rica em gordura e açúcar, que não são digeridos como esperado pelo organismo humano
24

quando ingeridos em grande quantidade. Mas não é todo gordo que leva uma alimentação desleixada,
muitas vezes problemas de hormônio ou a própria genética e composição dos ossos e músculos é que
influencia nas medidas de um indivíduo, então não podemos taxar uma pessoa que aparenta estar acima do
peso ideal e fora dos padrões de beleza da sociedade, que seria o ser magro, dentro do mundo
contemporâneo, como um doente e incapacitado.
Porém para aqueles que atingem um nível de obesidade I e II, que já é considerado um obeso mórbido,
podemos falar da obesidade como doença, pois o este está propenso a muitas complicações de saúde e com
sua imunidade muito baixa, aí sim podemos conversar sobre doença e como tratá-la. Vemos também que
há escolhas e formas para emagrecer, que vem para atender os limites e facilidade de cada um que está em
busca de renovar a sua saúde através do controle do peso e construção de novo hábito alimentar, como
valores calóricos menores do que o que seguia antes. Mas estes processos não simples e demandam muito
do lado emocional dos então considerados pacientes. Há um grande trabalho para ocorrer a redução de
peso, seja ela de procedimento cirúrgico ou não, podendo contrair alguns efeitos colaterais, como mudança
do corpo, tanto interno (mudança da fisiologia do estômago) quanto externo (flacidez da pele) e
desenvolvimento de outros distúrbios alimentares, como a bulimia e anorexia. Estas questões nos alertam
sobre como todo o processo deve ser muito cuidadoso e sempre vigiado, para que aquela pessoa não se
perca durante o trabalho de redução de peso.

Enxergamos também, durante o desenvolvimento desta conversa que a sociedade cria o obeso, mas não
está preparada para lidar com ele, sempre sendo julgado como uma doença social e não sendo muito bem
aceito por não se encaixar nos padrões, não existe voz para quem é obeso e nem uma representação. A
obesidade ainda é deixada de lado sobre os debates, negamos o preconceito com este grupo sendo que não
produzimos nem vestimentas e nem móveis para o mesmo.

Este trabalho foi desenvolvido para pontuar os problemas sociais sofridos pela sociedade do século XXI e
ajudar quem está nesta situação, quer entender sobre seu problema e tentar reverter seu caso.
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INTRODUÇÃO
Marketing Hospitalar
Nos dias atuais, o marketing se tornou uma ferramenta de gestão indispensável para as organizações.
Podemos visualizar o marketing em diversas situações, seja direta ou indiretamente.
Até mesmo na área da saúde está sendo utilizado, não como o marketing convencional, com promoções,
folhetos e comerciais, mas de uma forma inovadora, que tem a finalidade de fidelizar seus clientes.
Por ser uma pratica relativamente nova no mercado, há muitas dúvidas sobre seu funcionamento e sua
gestão, gerando até mesmo a dúvida se o marketing é realmente necessário nessa área.
Ao se aprofundar no tema, é possível responder essa pergunta. O estilo de marketing aplicado, que prioriza
acima de tudo o bem-estar e a confiança dos pacientes e seus familiares, cria um ambiente agradável, essa
satisfação com que os pacientes saem do hospital faz com que se tornem promotores do estabelecimento.
A administração hospitalar já é uma pratica difícil, por se tratar de vidas, envolver o marketing torna-se
uma missão mais complexa, o cliente torna-se paciente, as vendas tornam-se internações e o administrador
de marketing deve perceber essas diferenças e trabalhar em cima delas. Então, afinal como desenvolver
esse marketing tão contextualizado?
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JUSTIFICATIVA

O principal motivo pelo qual este trabalho está sendo realizado é para abrir a visão da sociedade, em relação
a algo que não é bem compreendido o ‟marketing hospitalar’’. Essa forma de marketing é algo de extrema
necessidade, pois através dele o hospital pode fidelizar os seus clientes/pacientes, e criar um local onde os
pacientes podem contar e confiar. Pois quando o que é atingido é a saúde, as pessoas se sentem muito
fragilizadas, e o que realmente impacta nessas horas é a forma como ela serão tratadas, o marketing
hospitalar assume a função de satisfazer seus clientes/pacientes, tornando-os promotores do
estabelecimento, seu retorno não vem em vendas como o marketing convencional, seu retorno está na
preferência pelo estabelecimento e sua boa visão perante aqueles que precisam ou precisarão de seus
atendimentos

OBJETIVOS
GERAL
Mostrar por meio deste, que o marketing não está limitado somente na área comercial. Abrange também
outras áreas, inclusive a da saúde, com um foco diferente, mas que também atrai muitos resultados a aqueles
que utilizam desta ferramenta.

ESPECÍFICO
Expor uma nova formula para o marketing, a fidelização do cliente, sem a intenção de venda, mas sim com
o comprometimento em solucionar o problema de seu cliente/paciente, adquirindo assim uma boa visão
para o estabelecimento em questão.
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HIPÓTESE
A administração na área da saúde tem por objetivo buscar aperfeiçoamento para a instituição, quanto à
sociedade, quanto às exigências sanitárias e ao avanço tão avassalador da medicina. O gestor deve se
empenhar para posicionar o hospital muito bem no mercado, assim, traz uma melhor lucratividade, menor
propensão ao erro da inovação, melhor atendimento das necessidades do cliente e uma melhor imagem
perante a sociedade, o que acarreta uma maior agregação de valor na marca do hospital. A utilização do
marketing hospitalar ajuda a criar um ambiente mais confortável e confiável a aqueles que necessitam de
seus serviços, sua implantação envolve a participação de todos, desde os donos, médicos, auxiliares e
funcionários em geral. Muito mais do que ações dispersas e ocasionais junto aos clientes são as experiências
vividas por eles através de uma marca durante todo o ciclo de vida do seu relacionamento, que desenvolvem
nele os sentimentos de fidelidade e de lealdade a ela.
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METODOLOGIA DA PESQUISA
Na tese utilizei os livros “S.O.S MEDICINA”, autor MARIO MALUF, editora MOS@ICO, ano 2002 e,
“MANTENHA E CONQUISTE PACIENTES” autor EDUARDO ELIAS FARAH e AURELIO MAGDO
GASPAR PINTO, editora QUEST CONSULTORIA E TREINAMENTO, ano de 1997 2° edição. Utilizei
pesquisas relacionadas à área da saúde com um foco no marketing, pesquisando desde sua origem até a sua
adaptação ao ambiente hospitalar. Pesquisei a fundo sobre cada capitulo do trabalho em sites confiáveis e
que possuem informações corretas, e concretas, esses sites estão todos especificados nas referências.
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1.

CAPÍTULO I - O MARKETING

O DESENVOLVIMENTO DO MARKETING
Marketing, em sua tradução “mercadologia”, tem várias definições, algumas delas são: a capacidade de
identificar por meio de estudos do mercado as necessidades e oportunidades de produtos e serviços gerados
para um determinado público-alvo, com o intuito de trazer benefícios financeiros para a empresa, e também
há a definição de que o marketing é o processo de criação, comunicação, distribuição e melhora na
acessibilidade do produto para o cliente, com sua base em promoções e eventos, tendo a finalidade de obter
a preferência do cliente. O marketing engloba todas essas características e se desenvolve cada vez mais, se
adaptando ao mercado, suas exigências e ao que ele oferece.
Podemos encontrar indícios de sua existência desde tempos antigos. Chegando com mais força na década
de 40, com a Revolução Industrial, onde o processo de produção venda e compra de mercadorias teve um
avanço significativo para a sociedade. Nessa época o poder de barganha e de competição dos concorrentes
era mínimo, e a intenção dos negociantes era apenas vender seus produtos, sem nenhuma técnica ou
planejamento.
Por volta dos anos 50, no final da Segunda Guerra Mundial, com o poder aquisitivo da sociedade em
melhores condições, houve mais um avanço nas vendas. Com esse avanço, cresceu a concorrência
mercadológica, e estudiosos passaram a teorizar sobre essa técnica de atrair e lidar com os consumidores.
Peter Ducker foi um dos primeiros a desenvolver ideias, mesmo que mínimas, sobre o marketing, e em
1954 lançou o livro “A Pratica da Administração”, no exemplar o autor cita o marketing como “uma força
poderosa a ser considerada por administradores focados no mercado”.
Na próxima década, 1960, a ascensão do marketing era evidente, o surgimento de marcas fortes como
Coca-Cola, Marlboro, entre outras, abriu as portas para estudos mais aprofundados do marketing. A forma
como essa ferramenta era vista passou a mudar e criar um conceito mais concreto. Theodore Levitt, mais
tarde considerado o pai do marketing, começou a desvendar essa ferramenta, revelando uma série de erros
de percepções, mostrou a importância da satisfação dos clientes e assim, mudou para sempre o mundo dos
negócios, iniciando com seu artigo na revista Harvard Business Review, chamado “Miopia de Marketing”.
Nesse período, o vender a qualquer custo deu lugar à satisfação garantida e a busca pela preferência do
cliente chegou a um novo patamar.
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Em 1967, Philip Kotler, professor da Kellogg School of Management, lança um livro chamado
“Administração de Marketing”, onde toda a teoria do marketing, que é usado como base até hoje foi
estudada e interpretada.
Segundo Kotler, o “marketing é a ciência e a arte de conquistar e manter clientes e desenvolver
relacionamentos lucrativos com eles”, ressaltando que a lucratividade não se refere exclusivamente a bens
de capital.

Em 1970, começaram a surgir departamentos e diretorias de marketing em grandes empresas. O que antes
era uma boa idéia, agora tomava forma concreta dentro da organização, uma necessidade para a
sobrevivência das empresas. Seu maior destaque foi entre supermercados, shoppings e marcas de produtos
diversos. Suas respostas foram tão boas que até mesmo o governo, organizações civis, entidades religiosas
e partidos políticos passaram a incorporar as estratégias de marketing em sua organização, adaptando-as as
suas realidades e necessidades.

1980 foi a era dos gurus de marketing, Tom Peters e Bob Waterman produziram o livro de marketing mais
vendido de todos os tempos, ao focarem completamente sua atenção para o cliente. A popularização do
marketing levou essa pratica a todo o tipo de profissional, inclusive a pequenas e medias empresas. Devido
a essa explosão do marketing, a ferramenta passou a tomar um espaço maior nas grandes organizações,
passando a ser preocupação direta da alta direção das corporações. Nesse período surgiram vários autores
e hipóteses sobre o marketing, desenvolvendo ainda mais seu conceito e aumentando a necessidade de o
implantarem nas organizações.

A década do avanço tecnológico, 1990 transformou diversos segmentos com a tecnologia em
desenvolvimento. E como consequência influenciou o mundo do marketing também. O comercio eletrônico
foi uma revolução na logística, distribuição e formas de pagamento. A criação do CRM (Customer
Relationship Management) e os serviços de atendimento ao consumidor, entre outras inovações, criaram
uma nova relação entre empresa e cliente, tornando mais próxima e produtiva o relacionamento entre
ambos. O maior meio de comunicação dos tempos, a internet, entra no mercado como grande aliada da
pratica do marketing. Outra tendência do período foi o fortalecimento do marketing social. A satisfação do
consumidor e a opinião pública passaram a ligar as empresas a causas sociais, e a responsabilidade social
transformou-se numa vantagem competitiva.
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Finalmente anos 2000, século XXI, a palavra é “informação”, grandes avanços tecnológicos acontecendo
seguidamente, a consolidação da TV como meio principal e mais popular de comunicação, telefonias,
celular e a globalização chega no auge, com os avanços da internet. Logo nos primeiros anos surgiram uma
infinidade de pesquisas e publicações sobre web marketing e comercio eletrônico. Nessa nova fase o cliente
não tem apenas o poder de barganha, adquiriu informação. O marketing passou a ser constituído por
assessoria de imprensa, relações públicas e marketing social, e também a propaganda tradicional. Novas
visões de marketing apareceram, o marketing de permissão, de Seth Godin, a conceitualização do marketing
boca-a-boca por George Silverman e a explosão do buzzmarketing e do marketing viral por autores como
Russell Goldsmith e Mark Hughes. Atualmente, o marketing é uma ferramenta mais complexa, a
propaganda e a promoção fazem parte do marketing, mas essa pratica vai além. Se bem aplicado na
organização, seus benefícios vão além do lucro, satisfação e reconhecimento do cliente é um dos objetivos
do marketing. Tudo o que foi aprendido durante décadas é aplicado hoje em dia, com um nível de
competição muito alto, onde qualquer detalhe pode fazer a grande diferença.

Atualmente, o marketing é uma ferramenta mais complexa, a propaganda e a promoção fazem parte do
marketing, mas essa pratica vai além. Se bem aplicado na organização, seus benefícios vão além do lucro,
satisfação e reconhecimento do cliente é um dos objetivos do marketing. Tudo o que foi aprendido durante
décadas é aplicado hoje em dia, com um nível de competição muito alto, onde qualquer detalhe pode fazer
a grande diferença.

Assim começa uma fase de criar produtos e serviços que possuem um diferencial, um produto que tenta
persuadir o consumidor pelas campanhas de envolvimento e interação. A análise do comportamento
humano, a mente, coração e espírito são sentimentos em questão para solucionar desejos e anseios de um
público cada vez mais exigente e com mais opções. O fato é que o marketing bem elaborado pode ser uma
grande vantagem competitiva em qualquer segmento, comercial ou não.

1.1 - Marketing Mix
O marketing mix pode ser definido como elementos que compõe o marketing, o conceito se baseia nos
estudos de Neil Borden que usou este termo, pela primeira vez em 1949 nessa época o marketing era
entendido como algo que se fazia antes da venda para que esta fosse facilitada foi criada a partir de estudos
sobre obras de James Culliton que chamava os executivos de liquidificadores (mixers) já que a sua função
era a de materializarem receitas, seja misturando os ingredientes, mudando suas quantidades ou inventando
novos elementos. A partir daí o conceito de marketing mix (mistura de marketing) ou composto de
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marketing como é mais conhecida no Brasil começou a ser muito bem aceita e atualmente é a ferramenta
mais usada para o marketing tático ou operacional. O professor da universidade Michigan, Jerome
McCarthy separou quatro grupos que representam o marketing composto.

1. Produto (refere-se ao o que está sendo oferecido ao cliente sendo um produto como um celular, ou um
serviço como uma consulta medica)
2. Preço (refere-se no desembolso financeiro envolvidos na aquisição de um bem ou serviço)
3. Promoção (refere-se aos meios utilizados para informar e convencer o cliente a levar o produto)
4. Praça (refere-se aos meios que são utilizados para fazer o produto chegar até o cliente)

O composto de marketing ficou conhecido internacionalmente como (Os 4ps de marketing), devido à
grande necessidade vários países fizeram suas traduções sobre o assunto, foi gerado a idéia de incluir outros
temas que poderiam ser muito importantes também, porem foi provado que apenas os 4 ps originais
englobariam todos os outros temas.

Produto: serviço, característica, design, embalagem, qualidade, devolução, etc.
Preço: financiamento, formas de pagamento, descontos, crediários etc.
Promoção: propaganda, relações públicas, marketing, promoções e publicidade.
Praça: lojas, logística, transporte, armazenamento, distribuição, estoque entre outros.

Os 4 ps tem como objetivo fazer com que os profissionais lembrem que o marketing não está só relacionado
ao produto e que para uma venda de bem ou serviço seja efetuada é necessário se preocupar com todos os
4ps. Com a evolução do marketing constantemente surgiram muitas críticas sobre o assunto, pelo fato de
não deixar claro alguns fatores tão importantes quanto os outros, por exemplo: o atendimento ao público
(SAC - serviço de atendimento ao cliente ou outro qualquer), a postura ou imagem que o vendedor transmite
a imagem da empresa fabricante, o posicionamento frente à concorrência, o desempenho do "produtor" do
serviço no ato de consumo (ex: o médico competentíssimo, capacitado, mas que não sabe comunicar-se
com o "paciente"-cliente). Os 4ps mostram a visão do vendedor em relação ao produto, onde a empresa é
o foco principal, mas havia a necessidade de criar uma ferramenta sobre a visão do consumidor daí então
Robert Lauterborn criou os 4cs, por volta de 1990, com uma visão mais orientada ao cliente.
Produto (necessidades e desejos do cliente)
Preço (Custo para o cliente)
Promoção (Comunicação)
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Praça (Conveniência)

Os 4cs são sem dúvida um grande avanço, pois a partir daí começa a ser valorizado o que o cliente realmente
precisa, quais são suas reais necessidades, o que pode ser feito para superar todas as suas expectativas.
Assim como os 4ps, os 4cs tem suas falhas e ainda é insuficiente. Logo quando os 4ps foram criados a idéia
de marketing era para ser feita antes da venda com a finalidade de facilitar a mesma, o grande foco era a
empresa, hoje o foco passou a ser o cliente, satisfazer e suas necessidades viraram lei. Os clientes
aprenderam a comprar, sabem o que querem, são instruídos. O boca a boca pode criar um novo serviço, ou
matá-lo irremediavelmente, a simples satisfação do cliente não é mais suficiente. Hoje o sucesso no
mercado exige algo mais que satisfação, exige a superação das expectativas: o encantamento do cliente essa
superação das expectativas vem através de fornecer o serviço desejado, almejado.

1.2 - O Marketing Hoje Se Faz Antes, Durante E Depois Das Vendas.

Vivemos em uma época em que a demanda virou lei no mercado uma idéia bastante forte é do livro de
Kelly Mooney e Laura Bergheim, Editora Campus, 2002.
"Os 10 Mandamentos Da Demanda’’
1. Ganhe minha confiança
2. Inspire-me.
3. Facilite minha vida.
4. Dê-me o controle.
5. Guie-me
6. 24 horas por dia, 7 dias por semana.
7. Conheça-me.
8. Supere as minhas expectativas.
9. Recompense-me.
10. Fique do meu lado.
A divulgação hoje é voltada a ajudar o cliente a perceber que suas expectativas podem ser superadas, a
mera transação se tornou em relacionamento entre vendedor e consumidor, as vendas se transformaram em
compras, as empresas vendem o que seus clientes querem e colocam pessoas para facilitar ao máximo essas
compras, as argumentações são sempre os benefícios para os seus clientes.
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Em dias atuais se falar em marketing é logo pensar em vendas, seja de produtos ou serviços, mas por
de trás disto existem vários fatores que são necessários para que este setor exista em uma empresa, o setor
de marketing não é algo que só ocupa um lugar por status ou cargo, ele é necessário pelo fato de uma
empresa precisar vender e lucrar, e os clientes adquirir o produto ou serviço, e ser uma empresa constante
e tão normal não ajuda nesse retorno aos investimentos, o marketing é o que faz a diferença, ou seja, ele
existe para inovar, e as empresas se destacarem com o produto ou serviço em questão.

As ferramentas mais atuais do marketing são todos os processos existentes para satisfazer um cliente como,
por exemplo, o call Center, muitas vezes pensamos que esse processo serve para solucionar somente nossos
problemas momentâneos, mas na verdade isso ajuda a própria empresa a fazer melhorias e a resolver
problemas de centenas de clientes, temos também como exemplo as cores, elas definitivamente mexem
com o emocional de qualquer pessoa, isso são técnicas usadas para chamar a atenção dos clientes.

Hoje em dia um simples treinamento de vendedores pode mudar o caixa de uma empresa, pois se os
vendedores identificarem os perfis dos clientes eles irao usar as palavras e gestos o para fazer uma venda
que aos olhos da empresa é extremamente técnica e para os clientes são impactantes, ou seja, ele comprara
naquele momento e voltara por conta do atendimento, fora essas ferramentas existem muitas outras que
realmente fazem a diferença uma palavra bem usada como uma frase de duplo sentido com exemplo temos
a C&A a frase „ABUSE, ABUSE, ABUSE C&A”, nessa frase o nosso cérebro capita logo o “USE C&A”,
isso faz com que os clientes entenda a frase de uma forma e a absorva de outra, tudo isso engloba os
processos de marketing.

Essas formas de persuasão com o cliente servem não somente nas áreas de vendas, como o exemplo citado,
funciona na prestação de serviços, o marketing fica mais focado na qualidade do atendimento e na resolução
dos problemas do consumidor, criando um vínculo com o cliente, fazendo-o seu promotor, e ganhando sua
fidelidade lucrativa para a empresa em questão.

O marketing é algo que mexe com as pessoas de dentro para fora, fazendo com que elas realmente sejam
induzidas e incentivadas a adquirir um determinado produto ou serviço.
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2.

CAPÍTULO II - A ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

HISTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Como falar de administração hospitalar sem antes conhecer um pouco da história dos hospitais? Temos os
primeiros indícios dos hospitais estruturados a partir do século 18, pois antes disso um hospital só servia
para separar os doentes da sociedade que o cercava, para que a doença não passasse para outras pessoas, e
nesses hospitais não havia nenhum tipo de intervenção para curar as pessoas. No século 18 a academia de
ciências da França começou a estudar formas para melhorar os hospitais existentes que na verdade eram
depósito de ‘’doentes’’ como eram chamados, procuravam uma maneira de transformar esses depósitos em
hospitais, onde poderiam praticar a medicina e mudar o quadro de pessoas transformando doença em saúde.
Com o passar dos anos os hospitais foram se estruturando, e com isso foram se criando cargos,
departamentos, e etc., no geral a medicina foi se ampliando e nos dias atuais ela é absurdamente a área mais
necessária para a sociedade.

Com todas essas mudanças ocorridas no decorrer dos anos, foi se entendendo que um hospital não era só
um lugar para doentes ele também gerava empregos, a partir dele novas pessoas se interessavam a se formar
na área, a fazer pesquisas, fazendo com que a medicina avança-se com muita rapidez, e isso aquecia a
economia do pais, até que se entendeu que um hospital pode se ser considerado como empresa, o que
realmente é hoje em dia, não uma empresa comum ,mas sim uma empresa diferenciada onde a saúde é o
objetivo, mas apesar de seus princípios ainda assim ele é considerado uma empresa por causa de suas
características estruturais.

E finalmente no dia 25 de março de 1963 foi fundada a Academia Brasileira de Administração Hospitalar,
na cidade do Rio de janeiro, entre seus fundadores estão Rosa e Silva, Teophilo Muñoz Piñero, Oberdan
Perrone, Delcides Baumgratz, Jarbas Karman e outros tantos mestres, de diversas áreas, que formaram a
complexa área da administração hospitalar. Em seus primeiros anos de funcionamento o seu carro chefe foi
eventos voltados à área da saúde, patrocínios e por fim e mais importante, cursos relacionados área a
administração hospitalar, criou-se os departamentos, os setores, separou-se as especialidades como
enfermagem, médicos, auxiliares e etc.

A administração hospitalar tem por objetivo buscar aperfeiçoamento para a instituição, quanto a sociedade,
quanto as exigências sanitárias e ao avanço tão avassalador da medicina. A ABAH (Academia Brasileira
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de Administração Hospitalar) tem reuniões rotineiras, essa é uma das propostas do ambiente acadêmico,
tornando-o mais dinâmico e prático.

Para ser um membro titular da ABAH (Academia Brasileira de Administração Hospitalar) é preciso passar
por minuciosas avaliações de qualidades do candidato, embora todos que estejam dispostos a passarem por
isso, já têm que de alguma forma ter contribuído com a medicina.

2.1 - Gestão Pública
No século XX o Brasil passou por uma grande revolução político-econômica, foi à entrada do país para o
mundo globalizado e a economia ainda estava de atualizando. Assim surgiu a obrigação das empresas de
controlar seus custos de produção, qualidade de produtos e serviços. Essa mudança chegou a área da saúde,
atingindo a organização dos hospitais brasileiros, que foram obrigados a modernizar seus processos
administrativos, atualizar a tecnologia e dar capacitação aos profissionais da área.

A mudança do mercado não ocorreu de forma fácil e linear, devido à crise econômica que os hospitais
passaram na década de 80 e 90. Quando a atenção do governo estava voltada a implantação do SUS, outros
problemas na gestão da saúde estavam surgindo devido a essa crise, como defasagem tecnológica,
necessidade de utilização de instalações e equipamentos sucateados, desvalorização e diminuição na renda
dos profissionais da área e falta de leitos hospitalares que atendessem a demanda do país.

Foi nessa época que surgiram as grandes dificuldades que os hospitais públicos sofrem hoje em dia.
Segundo um levantamento da Associação Médica Brasileira (GOES, 2005), aproximadamente 60% dos
hospitais brasileiros está em situação precária no que se refere a sua estrutura operacional física e financeira.
Devido a essas dificuldades o governo teve condições apenas para realizar pequenas reformas, ampliações
e algumas alterações, que não sustenta a pressão da sociedade contemporânea, que pede a redução de custos,
implantação de novas tecnologias, rapidez e eficácia no atendimento.

Como consequência desse período de precariedade dos hospitais os gestores de saúde encontram grandes
dificuldades em equilibrar o preço, custo e a qualidade dos atendimentos, pois muitas vezes a equipe medica
necessita de materiais diferenciados e consequentemente mais caros, não é a função do médico, do
enfermeiro ou do auxiliar cortar os gastos e fornecer os equipamentos, esta função fica para o administrador
que precisa oferecer um bom serviço dentro dos seus orçamentos.
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2.2 - Responsabilidades E Desafios Da Gestão Hospitalar
A administração hospitalar é uma das áreas mais complexas para um gestor, não só por sua natureza, cheia
de setores e a responsabilidade de unificar essas áreas, mas por se tratar de vidas. Quando o assunto é tão
importante, toda e qualquer decisão tem um impacto na organização.

As ferramentas para desenvolver essa gestão, são especificas e complexas, é raro encontrar outro segmento
que necessite da mesma organização que o hospital. Toda a instituição hospitalar, por lidar com o que há
de mais importante para seus clientes, a saúde, a vida deles e daqueles que se preocupam, deve sempre
procurar a melhoria permanente da qualidade de sua gestão e assistência de tal forma que consiga uma
integração com harmonia das áreas médica, tecnológica, administrativa, econômica, assistencial, e também
área de pesquisa e docência no caso de alguns estabelecimentos. Lembrando que todos esses setores devem
ter como objetivo o bem-estar do cliente, fornecendo atenção e informações adequadas.

No quesito de administração os hospitais particulares estão em vantagem, ganhando cada vez mais
importância no sistema de saúde brasileiro. O grande desafio para o profissional da área é desenvolver um
diferencial capaz de fidelizar aqueles que um dia precisarão de assistência medica.

A escolha do sistema de gestão nos hospitais públicos e privados brasileiros é uma dificuldade a mais.
Conseguir um sistema que comporte toda a atividade do hospital, proporcionando mais rapidez, praticidade,
integração, facilidade, entre outros requisitos importantes para esse programa, não é tarefa fácil, existem
diversos sistemas e cada um deles se encaixa em uma forma de trabalhar de cada hospital, o gestor deve
encontrar aquele que se adapta melhor a suas exigências. O setor de TI de um hospital deve ser visto como
uma área estratégica e ser explorada a seu máximo, não apenas como uma área de apoio para os requisitos
básicos da organização.

Hoje em dia existem treinamentos para administradores da área da saúde, sua responsabilidade é muito
grande para que entre nesse ramo sem nenhum preparo especial. Normalmente um hospital é administrado
por um médico, que estuda um pouco essa área da gestão. Em um programa de treinamento, há alguns
tópicos essenciais a serem trabalhados, como, Gestão dos serviços em saúde, Aspectos jurídicos em saúde,
gestão de pessoas em saúde, marketing em organizações de saúde, responsabilidade social e ética na saúde,
qualidade e acreditação em saúde, logística aplicada a saúde, gerenciamento de casos e medicina baseada
em evidencias, gestão de espaço físico em clinicas e hospitais, negociação, administração de conflitos e
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gestão da mudança em estabelecimentos de saúde. Com o conhecimento sobre esses temas o administrador
da saúde este melhor preparado para levar uma clínica ou hospital à frente, mantendo a qualidade e
conseguindo a fidelidade daqueles que precisam dos seus serviços.

Para posicionar o hospital muito bem no mercado, essas aplicações devem ser bem-feitas, trazendo uma
melhor lucratividade, menor propensão ao erro da inovação, melhor atendimento das necessidades do
cliente e uma melhor imagem perante a sociedade, o que acarreta uma maior agregação de valor na marca
do hospital.

2.3 - Gestão De Qualidade
A gestão de qualidade é voltada para a harmonia de três fatores de grande importância para o administrador
hospitalar são eles: a satisfação dos clientes, a eficiência econômica das operações e as condições de
trabalho do pessoal.

Para que essa missão seja cumprida o gestor tem certos objetivos específicos, que devem ser cumpridos na
implantação da ‘’gestão de qualidade’’.

Primeiramente avaliar as condições de a estrutura hospitalar, de todos os processos realizados no hospital,
a capacitação dos profissionais do estabelecimento, e a assistência em saúde fornecida, para o bem-estar e
satisfação dos pacientes.

Após essa avaliação haverá uma ideia das necessidades de mudança, abrir as portas para a adoção de um
novo modelo de serviço e a introdução de investimentos gerenciais que conduzem a uma maior eficácia e
eficiência. É importante diretoria, administração e funcionários estarem sempre em busca da melhoria e
desenvolvimento.

Prestar atenção nos custos e equilibrá-los com a qualidade sem que prejudique o caixa da instituição.
Introduzir ferramentas para auxiliar na gestão é o fator chave para que o projeto seja um sucesso. Se voltar
para a qualificação do atendimento contando o apoio dos profissionais deve ser o foco dessas ferramentas.
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2.4 - Ferramentas De Qualidade
Nenhuma instituição é perfeita, o aperfeiçoamento tem que ser continuo, e com isso em os hospitais usam
ferramentas para que seus aperfeiçoamentos sejam constantes e interruptos, dessas ferramentas podemos
citar algumas que são de suma importância, como:

• Informações: ou seja, todo o processo de comunicação existente dentro da instituição seja ele interno que
engloba processar as informações dos pacientes para o sistema do hospital, elaboração de prontuários,
verificação, comunicação entre funcionários e outrem. Ou externa que engloba: dar notícia aos parentes do
paciente, dar diagnósticos, esclarecer ao paciente sobre serviços, tirar dúvidas entre tantos outros tipos de
comunicação existente.
• Marketing: apesar de ainda ser considerado um tabu em relação à saúde, quando ele é usado dentro de
uma instituição de saúde, ele consegue alavancá-la em relação a outras instituições que não utiliza dessa
ferramenta. Pois a partir dele podemos identificar vários aspectos de fora para dentro da instituição, como:
expectativas do pacientes e verificação de público alvo (segmentação).
• Medições e estatísticas: um hospital se alto avalia baseando se em pesquisas de satisfação e estatísticas,
como exemplos temos: fluxogramas, diagramas de Ishikawa, diagramas de causa e efeito, diagramas de
Pareto entre outras.
• Avaliação dos clientes: essa ferramenta tem por objetivo „ouvir a voz do cliente‟ fazendo com que ele
participe do ambiente e de sua opinião para melhorias para o hospital.

2.5 - Melhorias Da Qualidade Do Sistema Hospitalar
O primeiro passo para a melhoria da qualidade da saúde é ter o comprometimento, o respeito, sensibilidade,
humildade e tolerância com os clientes.
Avedis Danabedian fundou a ideia da qualidade nos serviços médicos separaram em três categorias
„estrutura, processo e resultado‟. A estrutura seria os recursos que serão utilizados para a realização dos
serviços. Processo se refere ao atendimento e todos os procedimentos que o paciente será submetido, e por
fim os resultados que são as consequências do processo como exemplo: o alivio da dor.
Donabedian destacou os sete atributos essenciais para se obter qualidade, são eles: eficácia, efetividade,
otimização, aceitabilidade, legitimidade equidade. Atingir a excelência depende de múltiplos fatores como,
competência dos médicos e cirurgiões, informações corretas aos pacientes/cliente, equipamentos adequados
entre outros.
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Segundo o livro ‟ melhorando a qualidade dos serviços médicos, hospitalares e de saúde „as 10 lições para
a melhoria são:
1. As ferramentas de melhoria da qualidade podem funcionar-nos serviços de saúde (é necessário aplicar
continuamente a gestão para obter resultados);
2. As equipes interfuncionais são valiosas na melhoria dos processos do serviço de saúde (o ideal seria criar
grupos de funcionários de cada setor, para melhorar atividades voltadas ao marketing);
3. Dados úteis para melhoria da qualidade abundam nos serviços de saúde (para essa melhoria existem
recursos que servem para guardar dados dos pacientes e facilitar seu atendimento);
4. Métodos de melhoria da qualidade são divertidos de usar. "Alegria no trabalho" (Deming);
5. Custos da má qualidade são elevados e economias estão ao alcance;
6. Envolver os médicos é difícil (O médico precisa fazer parte do processo para a melhoria da qualidade no
hospital);
7. Necessidades de treinamento surgem logo (não adianta ter um bom planejamento de marketing com
profissionais que não são qualificados);
8. Os processos não clínicos chamam a atenção inicial (Atendimento na recepção, pelos funcionários, o
ambiente de espera entre outros são fatores importantíssimos na melhoria da qualidade);
9. Organizações de saúde podem necessitar de uma definição mais ampla de qualidade;
10. Nos serviços de saúde, como na indústria, o destino da melhoria da qualidade está, acima de tudo, nas
mãos dos líderes.

CAPÍTULO III - MARKETING HOSPITALAR VOLTADO AO ATENDIMENTO.

CONCEITO DE MARKETING HOSPITALAR
Como já vimos no primeiro capitulo o professor da universidade Michigan, Jerome McCarthy separou
quatro grupos que representam o composto de marketing ou também conhecido como marketing mix. Que
é composto por: Produto; Preço; Promoção; Ponto. Esses compostos são utilizados para a organização
atingir seus objetivos de acordo com seu público-alvo. Segundo Mário Maluf o produto é o mais importante
dos quatro elementos, pode ser definido como ‘’algo que pode ser oferecido para satisfazer a uma
necessidade ou desejo’’. Esta definição pode ser usada para produtos e serviços que incluem o serviço
médico.
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No caso do hospital o que é oferecido é o serviço, hospitais tendo uma estrutura como quaisquer outras
organizações precisam e sentem a necessidade de ter um diferencial, que pode ser demonstrado no
atendimento, agilidade, rapidez, eficácia e eficiência por parte de toda equipe hospitalar.

O objetivo do marketing hospitalar é passar uma boa imagem para sociedade e aos clientes. O hospital
sendo bem visto pela sociedade, com pacientes bem tratados e satisfeitos é capaz de despertar curiosidade
em pessoas que ainda não utilizaram do serviço, um paciente satisfeito torna-se promotor de um
estabelecimento, e esse marketing boca-a-boca é capaz de trazer inúmeros retornos para o hospital/clinica.

Ainda é novidade ouvir que um hospital utiliza o marketing, uma vez que as pessoas têm outro conceito de
marketing e jamais imaginam que uma instituição hospitalar necessite de um. O marketing é uma ótima
ferramenta para um hospital, mas o que fará com ele que realize melhorias no hospital será se essa
ferramenta está sendo bem utilizadas ou não. O marketing deve ser feito de maneira estruturada e
estratégica, pode ser feito de forma direta (mostrar a marca do hospital em todos os materiais utilizados,
envelope, cartão de visita, sacolas, toalhas etc.) ou indireta (atendimento, agilidade, local apropriado e
confortável, aparelhagem moderna etc.).

O marketing sendo feito de maneira incorreta e com descontinuidade pode causa o efeito reverso. Pois não
basta aplicar um dia, uma semana ou um ano e depois abandonar a ferramenta. Caso isso seja feito ao em
vez de tragar a boa imagem para os clientes, fará com que os mesmos procurem outros serviços, o que no
caso pode comprometer a existência do hospital/clinica.

É necessário sempre lembrar que o paciente não sabe tudo sobre um consultório e que existem diversas
oportunidades de reforçar a boa imagem no momento em que ele ainda está na recepção.
Segundo Rathmell (1974) os serviços prestados em um hospital podem ser definidos de modo geral ‘’É
uma mercadoria comercializável isoladamente, é um ‘produto’ intangível que não se pega, não se cheira,
não se apalpa, e geralmente não se experimenta antes da compra, mas permite satisfações que compensam
o dinheiro gasto na realização de desejos e necessidades dos clientes’’.
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3.1 - Os Setores De Prestação De Serviços Possuem 4 Características Fundamentais

1. Intangibilidade – a formação, a produção, a construção do produto ocorre somente durante o ato da
aquisição, do seu consumo.
2. Inseparabilidade - o cliente participa da construção do produto ‘’serviço’’
3. Variabilidade – por ser realizada por pessoas, e pelas mesmas pessoas em momentos diferentes e com
clientes diferentes, a prestação de serviços apresenta muitas variações.
4. Perecibilidade – os serviços, por serem intangíveis, não podem ser estocados. O prazo de validade é
igual à zero.

3.2 - Características Do Marketing Hospitalar
O marketing hospitalar voltado no atendimento serve para que o hospital/clinica tenha uma boa imagem
dentro o fora da organização, para que isso aconteça é fundamental que o paciente esteja plenamente
satisfeito com o serviço, e nos dias de hoje isso se torna cada vez mais difícil, pois os clientes estão cada
vez mais exigentes, sabem o que querem e gostam de ser tratados com atendimento personalizado. Pelo
fato de um hospital ter como foco o lado humano, essa satisfação do cliente torna-se a base.

Para que um hospital tenha marketing forte ele precisa de algumas características base:
• O marketing tem que ser um compromisso de todos no hospital;
• O foco será sempre o ‘’paciente’’;
• O relacionamento com o cliente, cria vínculo com a instituição;
• Continuamente existira uma verificação para saber se todos estão entendendo e aplicando o marketing na
rotina de trabalho.
• Flexibilidade nos processos internos e externos.
• Parcerias com fornecedores de qualidade reconhecidos no mercado.
• Treinamentos e aperfeiçoamentos para todos colaboradores do hospital.
O paciente é o principal alvo a ser explorado pelo marketing hospitalar, tanto na fidelização quanto na
captação. Na fidelização podemos utilizar algumas práticas que agregam imenso valor no atendimento ao
paciente, é necessário lembrar-se que o paciente é o cliente e deve ser tratado desta forma desde seu 1º
contato com a clínica/ hospital, independentemente de o atendimento ser por telefone, e-mail, site ou outro
canal de comunicação.
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• Padronização e agilidade no atendimento telefônico, passando informações corretas sobre cobertura dos
planos e horários disponíveis nas agendas médicas.
• Comunicação visual de qualidade e padronizada na identificação dos setores e na exibição do logotipo da
clínica ou hospital;
• Direcionamento correto pelo pré-atendimento;
• Rapidez no atendimento de cadastro;
• Infraestrutura confortável e ambiente tranquilo, organizado e limpo;
• Oferecimento de alimentação básica como água, sucos e bolachas;
• Acesso à informação (tempo de atendimento e procedimentos a realizar);
• Questionário de avaliação da qualidade, com espaço para dúvidas e reclamações.
• Ferramentas de comunicação como e-mail marketing e torpedos para lembrar-se do dia da consulta, do
aniversário, da chegada de resultados dos exames etc.;
• Oferecer atendimento clínico de qualidade.

3.3 - O Trabalho Em Equipe É Fundamental

Antigamente os médicos eram a chave de tudo dentro de um hospital, todos trabalhavam ao redor dele, hoje
isso não existe mais, os médicos trabalham com o todo, e devem conhecer missão, visão e todos os objetivos
do hospital, implantando o marketing da instituição em seu atendimento. Todos dentro da instituição devem
trabalhar em um comum objetivo, a comunicação interna é essencial, ela deve ocorrer de forma coerente,
eficaz e sincronizada. Uma vez que um setor depende do outro para a realização dos procedimentos, para
que o processo passe todos os níveis hierárquicos da organização e consiga envolver os funcionários é
necessário investir na comunicação.

Para se estabelecer um trabalho em equipe eficaz, o envolvimento de todos é fundamental, a busca
incessante pela satisfação no trabalho, e o desenvolvimento de profissionais competentes.
3.3.1 - Os Profissionais Da Saúde Como Seres Humanos

O profissional da saúde assim como qualquer outro ser humano também possui necessidades humanas.
Muitas vezes são defensores da saúde e da vida saudável dos seus pacientes e incoerentes consigo próprio.
Como é possível uma autoridade na saúde ter a própria saúde comprometida, aí está uma grande contradição
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na área da saúde. Infelizmente o desenvolvimento da rotina hospitalar para os profissionais da saúde ao em
vez de trazer o prazer pela profissão, traz o desgaste e estresse. O problema não se dá devido ao convívio
com a doença, mas com a administração com a própria vida pessoal e profissional. Segundo um estudo de
American Heart Association. ‘’. Dentre os fatores que potencializam o estresse que aflige a classe médica,
destacamos:
• Em primeiro lugar, o excesso de trabalho/multiemprego, com 27%;
• Em segundo lugar, a baixa remuneração, com 17%;
• As más condições de trabalho, em terceiro lugar com 16%;
• Em quarto lugar, com 12%, a responsabilidade com a vida. ’’
Estresse contribui de forma negativa para qualquer profissional sendo ele da área da saúde ou não. „‟ Todos
nós sabemos que somos mais produtivos nas primeiras horas do dia. Após dez horas, o nosso rendimento
cai para 20%. Já depois de doze horas, com muita sorte, consegue-se manter uma eficiência de 10%.
Existem cinco segredos para se trabalhar com qualidade em um hospital:

• Horas de trabalho razoáveis;
• Sono suficiente;
• Uma dieta nutritiva;
• Exercício regulares;
• Horas livres regulares.

Sendo assim não podemos esquecer que para um bom desenvolvimento no hospital é necessário cuidar dos
profissionais em primeiro lugar e dar condições para um trabalho saudável. Caso contrario nem marketing,
nem quaisquer outras ferramentas irão trazer retornos.
3.4 – Processo De Implantação Do Marketing Hospitalar Voltado No Atendimento.

A implantação do marketing em um estabelecimento de saúde não é fácil, seu foco não é em promoções ou
comerciais, é um tanto mais complexo, pois procura a fidelização de seu cliente, tarefa nada fácil, já que na
era das informações os clientes estão cada vez mais exigentes e questionadores. Além dessa tarefa difícil o
administrador também deve se preocupar com a ética da medicina, que estabelece limite às ações do
marketing.

22

Para que o uso do marketing hospitalar seja bem-sucedido, é preciso que seja observado um conjunto de
pré-requisitos, os quais apresentam muita dificuldade para alguns hospitais.

O primeiro deles é a segmentação do mercado, ou seja, definição de cliente, dimensionamento do mercado,
conhecimento das suas expectativas e do que é de valor dentro da sua percepção. Nessa fase há uma analise
criteriosa do mercado, tanto qualitativa quanto quantitativa, definindo também o público alvo.

A importância desse planejamento é grande, pois traz alguns benefícios, como a otimização dos recursos
financeiros disponíveis, do tempo da equipe envolvida, da utilização dos recursos internos. Também
possibilita construir e desenvolver junto a cada segmento selecionado uma personalidade, uma imagem
diferenciada e superior frente à concorrência, principalmente, oferece maior perspectiva de sucesso pelo
conhecimento maior do interesse do público.

Após conhecer o mercado, é importante saber o posicionamento do hospital perante o publico. O
reconhecimento daqueles que passaram pelo estabelecimento e sua “fama” comparado a outro hospital,
uma espécie de Benchmarking. Depois de reconhecido, procurar melhorar a qualidade daqueles setores não
tão bem vistos pelo publico e trabalhar nas áreas que já tem um reconhecimento, assumindo essas áreas
como o maior diferencial da organização.

A visão de um bom hospital para o cliente esta na atenção e gentileza do atendimento, tanto de médicos,
enfermeiros e funcionários em geral, no nível de conforto das instalações, a disponibilização dos serviços
que forem necessários e principalmente a solução dos problemas. Os hospitais precisam criar um ambiente
que forneça todos esses requisitos para assumir um posicionamento efetivo na preferência dos clientes.

Mais um fato de grande importância nesse processo é a comunicação, cada um dos setores do hospital deve
ter um plano diferente, de acordo com suas necessidades e características. Como por exemplo, os médicos,
precisam ser acessados por meios e por uma linguagem específica, diferente dos pacientes e seus familiares,
ou ainda funcionários, fontes pagadoras, acionistas, entre outros.

Nessa comunicação é importante passar informações a respeito do hospital, seus diferenciais, seus serviços
recentemente criados, suas inovações tecnológicas, seus novos projetos em implantação, tudo aquilo que a
administração do hospital considera importante. Cada informação pode ser passada para todos os públicos,
contando que seja de acordo com a forma adequada a cada grupo. Compartilhar informações que interessam
aos seus clientes aumenta a confiabilidade. O plano de comunicação precisa, então, equacionar com
23

criatividade e bom gosto essas expectativas, e também ser elaborado com muito critério buscando equilibrar
a melhor utilização das ferramentas disponíveis nesta área, com um orçamento possível de ser assimilado
pelo hospital.

Um dos maiores problemas para a implantação de qualquer programa de marketing em hospitais,
principalmente aqueles que visam criar vantagens competitivas duradouras para a instituição, reside na
visão de curto prazo que muitos diretores ainda têm.

Uma grande dificuldade para o administrador hospitalar é a espera de resultados, um medico é um
profissional preparado para tomar decisões de maneira rápida, pois a vida de uma pessoa pode depender de
tal agilidade. Então, quando o médico se torna gestor, essa rapidez na tomada de decisões gera, em muitos
casos, precipitação, carência de analises estruturadas, ausência de visão de futuro, erros e prejuízos.

O foco do hospital esta totalmente no paciente, seu conforto e a resolução de seu problema. Já o foco do
marketing hospitalar se expande aos familiares/acompanhantes, pois o relacionamento medico-paciente tem
certa tensão, o paciente não esta ali por que quer, e o hospital nunca será o lugar ideal para o enfermo, para
o acompanhante torna-se cansativo estar muito tempo em um ambiente hospitalar, o marketing deve pensar
nessa situação e trabalhar junto com a hotelaria para proporcionar o maior conforto possível, para que a
estada no hospital não seja pior do que já é para aqueles que devem ficar.

Portanto, pensar em fidelizar clientes envolve a definição de quais são os públicos que o hospital precisa se
relacionar bem para atingir o sucesso por um longo período. Para que de certo, é necessário implantar uma
filosofia de relacionamento a qual permita a todos aqueles que trabalham no hospital aprender a como servir
melhor e superar as expectativas de todos os públicos que o hospital eleger como prioritários. Todos os
departamentos do hospital devem estar comprometidos com esse compromisso, para isso precisam
compreender a sua importância, cientes dos objetivos de longo prazo do hospital.

Um relacionamento efetivo e duradouro não se constrói da noite para o dia. É necessário cultivar uma
relação de confiança dia após dia, ano após ano.

Muito mais do que ações dispersas e ocasionais junto aos clientes, são as experiências vividas por eles
através de uma marca durante todo o ciclo de vida do seu relacionamento, que desenvolvem nele os
sentimentos de fidelidade e de lealdade a ela. Assim se constroem relacionamentos duradouros e lucrativos,
para ambos os lados.
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3.5 - Marketing Através Da Informação
Em sua definição genérica „‟marketing é o conjunto de atividades humanas dirigidas para a satisfação das
necessidades e que tem por objetivo facilitar e consumar as relações de troca‟‟. Ou seja, o marketing é uma
ferramenta que tem a finalidade de atrair e conquistar seus clientes, uma vez que o encantamento do cliente
se tornou fundamental por questões de sobrevivência das organizações e com os hospitais não foi diferente,
pouco a pouco os profissionais da saúde percebem que para o sucesso dentro de uma organização hospitalar
é necessário envolver mais que suas técnicas. Pois as técnicas dos profissionais é apenas uma parte de todo
o processo que o paciente será submetido, a responsabilidade do bom atendimento não poderá jamais recair
para o medico uma vez que o paciente anteriormente passou pela recepção, profissionais e pelo ambiente
de espera do hospital. Os pacientes na sua maioria não cursaram medicina e não saberão avaliar os
procedimentos médicos feitos, o que será levado em conta será o atendimento, uma que vez que os mesmos
criarão seus próprios mecanismos para julgar estar sendo bem atendido ou não, já que para um cliente a
primeira percepção de qualidade é o atendimento e o preço. Para conseguir oferecer um bom atendimento
em um hospital alguns itens tornam-se indispensáveis: Baixo tempo de espera, ambiente agradável,
preocupação com o paciente pelo medico, secretarias e toda equipe hospitalar, com o comprometimento em
solucionar os problemas do seu cliente.
Não é comum encontrar alguém em um hospital sem que haja necessidade de estar ali, e isso sem duvida
torna a atenção, imagem e qualidade nos serviços indispensável.

3.5.1 - Mantendo O Contato Com O Cliente

O processo de produção passou por diversas fases, antigamente acreditava-se que quanto mais se produzia
mais venderia e assim se ganharia mais dinheiro, atualmente o foco passou a ser a venda, as organizações
deixaram de lado a preocupação de apenas produzir e se deram conta que é necessário ser escolhido pelo
cliente, vender tornou-se a palavra chave, e isso é feito através da fidelização e satisfação plena dos seus
clientes. E é justamente essa fase da satisfação que estamos vivendo atualmente, onde os profissionais da
saúde para competir no mercado precisam ter como objetivo tornar seus pacientes em clientes. Para isso é
necessário o contato constante com o cliente, uma das ferramentas que pode ser utilizada é a mala-direta
que pode ser impresso como folhetos, cartas, folders, que são enviadas pelo correio ou eletrônica com os
fins de divulgar que nesse caso pode também servir para informar os serviços do hospital/clinica.
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Esta sendo cada sendo cada vez mais comum o uso de cartões avisando sobre a abertura de uma nova loja,
ou parabenizando o cliente pelo seu aniversario, são ações simples voltadas para agradar os clientes, que é
tendência nas organizações.

3.5.2 - Abordagem
O primeiro processo para a fidelização de um cliente é a abordagem, este primeiro contato é especial, pois
será realizado o primeiro cadastro ou suas atualizações. Nesta abordagem será criado o conceito inicial
sobre o consultório e os profissionais, será também o momento em que a recepcionista irá obter as
informações que alimentarão os processos de manutenção do cliente. Alguns são:
Nome completo;
Endereço;
Telefone;
Data de aniversario;
Estado civil e filhos;
Onde trabalha; Entre outros.
Este também é o momento em que o profissional e o cliente irão estabelecer alguns acordos como horários
e aviso prévio de possíveis faltas ao consultório.

3.5.3 - Materiais Escritos São Fundamentais
Uma das ferramentas mais antigas e fundamentais do marketing é a escrita, que se bem utilizada torna-se
uma das mais eficazes. Diariamente recebemos folhetos, jornais, revistas, informativos e diversos outros.
Um hospital pode fazer o uso desse material não apenas para divulgar, mas principalmente para informar
seus serviços e especialidades, isso facilita a procura os pacientes para suas necessidades e facilita a
comunicação.
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3.5.4 - Guardar Informações É Essencial
Essencial devido a dois motivos, a praticidade de ter em mãos um cadastro e poder utilizá-lo quando
necessário, e a memória, pois com tantos pacientes seria impossível o bom atendimento sem uma ficha
clinica, além disso, facilita para o profissional na hora de dar continuidade do tratamento de cada paciente.
Guardar informações é necessária para inúmeras aplicações de marketing, essas informações podem ser
guardadas através de um banco de dados, ‟‟que é o conjunto organizado em que podemos inserir excluir,
atualizar dados e extrair informações‟‟. Este cadastro pode ser feito pela recepcionista ou pelo próprio
paciente mediante ao preenchimento um de uma ficha. O uso correto desta ferramenta é essencial para a
fidelização do cliente.
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RESUMO
Esse trabalho tem a finalidade de abordar os principais temas psicológicos abordados em filmes infantis
da empresa Walt Disney Company, que não são assimilados por crianças, mas quando é feita uma análise
profunda, veremos que filmes infantis não são tão infantis assim. Serão citadas diversas películas, porém
o trabalho terá ênfase em “O Rei Leão”.
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INTRODUÇÃO

A Disney é uma empresa muito conhecida e querida pela grande maioria da população mundial. Todos se
encantam pelas histórias animadas onde o bem triunfa sobre o mal, onde a magia existe e o poder do amor
é maior do que qualquer maldade, desespero ou tristeza.

Analisar as animações da Disney não pode ser apenas de uma forma tão rasa, como "a sereia que queria
ser humana", "o leão que fugiu, voltou e vingou a morte do pai", "a nativa-americana que se apaixonou
pelo colonizador europeu". Esses filmes têm muito mais profundidade do que se vê a primeira olhada.

Através das análises, descobrimos que comportamentos e situações comuns a adultos são adequados ao
público infantil com a finalidade de apresentar às crianças que nem sempre a vida é colorida e feliz. Os
filmes retratam a importância de fazer as crianças crescerem sabendo que coisas ruins acontecem, mas
sempre há um meio de “dar a volta por cima” é representada magicamente e fantasiosamente pela Disney,
tornando o “difícil” em “vamos continuar em frente”.

CAPÍTULO I – AS ANIMAÇÕES E O CINEMA
1.1 O CINEMA DA DISNEY

O cinema de animação é muito antigo, começou praticamente junto com o cinema. E foi se desenvolvendo
paralelamente ao aperfeiçoamento da sétima arte: cinema mudo, cinema sonoro, cinema colorido e,
depois, cinema digital. Tudo isso interferiu na popularização e na qualidade do cinema de animação.

Walt Disney, nos EUA, compreendeu a importância de criar narrativas com personagens bem construídas
e com personalidade facilmente identificada com o público. Após ter sido passado para trás, por não ter
registrado seus primeiros personagens (o Coelho Osvaldo e Alice), criou Mickey Mouse, em 1928, para
competir com o Gato Félix. O sucesso foi imenso que em seguida criou Minnie Mouse, a namorada de
Mickey. Depois vieram Pato Donald, Pateta e Pluto. Disney aproveitou que estava surgindo o cinema
sonoro e o cinema em cores, desenvolvendo sua carreira já com essas tecnologias. Realizou vários curtas
metragens premiados como Os Três Porquinhos (1933) e O Touro Ferdinando (1938). Foi dele o
primeiro longa-metragem de animação sonoro e colorido: Branca de Neve e os Sete Anões, até hoje um
clássico! Outros longas metragens de Disney se tornaram clássicos na década de 1940: Pinóchio
(1940), Fantasia (1940), Dumbo (1941) e Bambi (1942).

É clara a ligação de Disney com a política governamental dos EUA, incluindo a Política de Boa
Vizinhança, que o Presidente Roosevelt implementou para conquistar o mercado da América Latina, com
destaque para o mercado cultural. Dois filmes que Disney realizados no período revelam esse
compromisso de aproximação: Alô, Amigos (1942) e Os Três Cavalheiros (1944), esse último integra o
episódio você já foi à Bahia? O personagem Zé Carioca, estereótipo do brasileiro que gosta de samba,
cachaça e pouco trabalho é criado para este filme. As músicas são de Ary Barroso (Aquarela do Brasil) e
Zequinha de Abreu (Tico-tico no fubá). Em Alô, Amigos aparecem, pela primeira vez, personagens reais
contracenando com desenhos. Aurora Miranda, que interpreta a irmã Carmen Miranda, interage com os
desenhos, com absoluto sucesso.

Os estúdios Disney continuaram produzindo longas de animação, mas a qualidade estética, o cuidado
com o roteiro e a profundidade das histórias dificilmente alcançaram os clássicos já citados. Alguns deles
merecem destaque, pois marcaram época: Aristogatas (1970), A Pequena Sereia (1989), A Bela e a
Fera (1991) e O Rei Leão (1994).

Os filmes da primeira fase revelam valores e comportamentos da época (anos 1940 a 1960), portanto,
trazem abordagens às vezes ingênuas para os tempos de hoje. Embora
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A narrativa não seja simplificadora, o enfoque é maniqueísta, com vilões e heróis muito marcados. Os
educadores podem perfeitamente trabalhar essas tramas com crianças de várias idades, trazendo a questão
para os tempos atuais. Por exemplo, será que as meninas de hoje ainda sonham com um príncipe encantado
como Cinderela? Será que o exemplo de uma boa dona de casa como Branca de Neve cabe nos tempos
atuais? Diante da reconfiguração das famílias contemporâneas, será que a ideia de madrasta má também
não precisa ser reavaliada? Nada disso tira a legitimidade do uso dos filmes, desde que contextualizados,
o que contribui profundamente para a leitura crítica dos desenhos.

Muitos dos filmes da Disney são adaptações de contos de fadas escritos ou compilados principalmente
por Charles Perrault e pelos Irmãos Grimm. Muitos desses contos vêm da tradição oral e narravam
histórias muito dramáticas, de maus tratos, sem final feliz e que foram amenizados nos desenhos de
Disney. As crianças de hoje estão mais acostumadas com narrativas de final feliz, o que não impede de se
trabalhar com as versões originais, identificar e trabalhar as diferenças. Um exemplo da diversidade das
narrativas é a Cinderela ou A Gata Borralheira, adaptado de um conto chinês por Charles Perrault em
1697, reescrito pelos Irmãos Grimm, no século XIX.

Branca de Neve, conto alemão compilado pelos Irmãos Grimm, entre 1812 e 1822;
A Bela Adormecida, rescrito pelos Irmãos Grimm, no século XIX;
Os Três Porquinhos, escrito por Joseph Jacbobs, em 1890;
A Bela e a Fera, escrito por Andrew Lang, 1889;
Peter Pan, escrito por J. M.Barrie, 1911;
A Pequena Sereia, história de Hans Chrstian Andersen, século XIX;
Pinocchio – romance italiano, escrito por Carlo Collodi, em 1881;

1.2 O PODER DOS DESENHOS ANIMADOS

Os desenhos animados que seus filhos assistem a toda hora podem influenciar a vida. As crianças não
voarão como o Peter Pan. Quero dizer que depois que passam os créditos há um significado para ficar na
sua vida: dar utilidade ao entretenimento.
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Queremos que o herói vença, que a mocinha case com ele, que o mal seja destruído no final. Vivemos a
história seguros em nosso sofá, e essa emoção pode fixar um significado. Talvez você se sinta motivado
a mudar algumas coisas na vida depois de um bom filme.

Assistir a desenhos animados possibilita e motiva a criação e a construção do imaginário infantil acerca
do mundo que as crianças fazem parte. Possibilita novas formas de criar e imaginar o mundo, oferecendo
ferramentas para construí-lo e favorecem a problematização e resolução visual de temáticas que, no espaço
“real”, a criança tem dificuldades de compreender, como nascimento, morte, família e relacionamentos.
Os desenhos têm o poder de influenciar o comportamento das crianças já que, assistindo-os, elas tendem
a imitar seus personagens favoritos. As narrativas, o desfecho dos episódios e as temáticas colocadas em
evidência compõem importante espaço pedagógico que, de forma prazerosa, lúdica e envolvente,
organizam e difundem uma gama importante de significados, que balizam as formas de ser, estar e se
relacionar em sociedade. É como quando a criança aprende a falar. O modelo que ela segue são os pais e,
imitando a fala deles, ela desenvolve a própria habilidade.

Não há uma idade certa para que as crianças possam ser expostas à influência da programação televisiva,
visto que, tanto elas quanto os adultos buscam personagens das telinhas para se espelharem na vida real.
O problema maior são os tipos de conteúdo aos quais os pequeninos são submetidos.

Embora os desenhos animados ocupem uma grande parte do psicológico das crianças, eles não são os
únicos. Estudos mostram que a influência da televisão no comportamento das crianças é relativa. Família,
escola, grupos sociais são variáveis que afetam e interferem na forma como as crianças assimilam o
conteúdo expresso nas narrativas das programações.
Os desenhos animados, além da função de entretenimento e lazer, têm também a função mítica e
fabuladora característica das obras de ficção. Os desenhos, ao mesmo tempo, que podem servir à
consciência, servem à alienação, tanto pode levar ao conhecimento como a escamoteação da realidade;
tanto é criativa como também paralisadora. Pesquisas desenvolvidas na década de 80 (PACHECO, 1985;
FUSARI, 1985) apontavam os desenhos animados como os líderes de preferência entre crianças de
diferentes faixas etárias. Entre um sortido repertório de temas, os desenhos veiculam imagens de ciência,
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violência e expressão de poder. Com esses argumentos, pode-se notar que os desenhos, assim como as
histórias em quadrinhos foram conquistando um público mais velho que inclui adolescentes e adultos.
Seguindo a lógica da indústria cultural que produz os desenhos, periodicamente, novos personagens e
enredos são lançados. Como modismo, os de maior sucesso ganham versão para cinema e vídeo e passam
a ilustrar uma série de outros produtos: capas de cadernos, mochilas, chaveiros, camisetas e bonés. Os
personagens principais tornam-se bonecos. Assim, vem ocorrendo com vários desenhos, como: U.S.
Manga, Smurfs, He-Man, She-Ra, Cavalheiros do Zodíaco, X-Men, Street Fighter, Dragon Ball,
Digimon, Pokémon, Power Rangers, Os Super-heróis e os personagens da Disney.

Trazendo embutidos padrões culturais e de consumo, os desenhos animados fazem parte de quadro
pertinente em um contexto cultural que se expressa como “globalizante” e no qual a televisão revela sua
importância, à medida que a imagem assegura espaço como elemento fundamental na cultura.

CAPÍTULO II - A PSICOLOGIA EM FILMES INFANTIS

2.1 - Quais principais casos psicológicos abordados em filmes infantis

2.1.1 A morte dos pais
As animações da Disney tratam problemas que, eventualmente, todos nós iremos enfrentar. É o caso de
“Bambi”, por exemplo, em que mostra o trauma da vivenciada morte da mãe por caçadores, e que se deve
superar o trauma e entender que a vida continua. Essa cena, em específico, é extremamente impactante
tanto para crianças quanto para adultos. O filme retrata como o jovem cervo é acolhido pelo pai (o mais
inteligente entre os cervos) e como deve lidar, já adulto, com os caçadores que retornam para a floresta e
pretendem matar seus amigos e família. No final do filme, Bambi se torna o novo príncipe - ocupando o
lugar do pai – e constitui sua própria família.

Diversas animações da Disney trazem para seu desenvolvimento a morte de um dos pais do personagem
principal. Isso pode ser explicado por uma teoria que diz que o próprio Walt Disney, ao comprar uma casa
para seus pais, se sentiu responsabilizado pela morte da mãe, que morreu em um acidente de gás na casa
recém comprada, mas que isso foi necessário, pois ele aprendeu com suas responsabilidades e
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amadureceu. Após isso, Walt Disney colocava sempre uma situação parecida em seus filmes para fazer o
personagem principal “crescer” e arcar com suas responsabilidades.

Alguns filmes que mostram o desenvolvimento do personagem após a morte do pai ou da mãe são, além
de “Bambi”, “Irmão Urso”, “O Cão e a Raposa”, “A Princesa e o Sapo”, “Frozen”, “Tarzan” e, claro, “O
Rei Leão”.

2.1.2– Preconceitos
Existem outras psicologias abordadas nas animações da Disney, como a injustiça e preconceito que vemos
em “O Corcunda de Notredame”, quando o Juiz da cidade mata os pais de Quasímodo e diz que ele é um
monstro por ser deformado. O filme mostra que as pessoas são mais do que a aparência, como nos diz a
canção do próprio filme “quem é o monstro? E o homem, quem é? ”, nos ensinando que devemos olhar
por dentro, quando o deformado é o mocinho e o Juiz é o vilão.

Além do preconceito de aparência física, também existe preconceito por cor de pele e cultural no filme
“Pocahontas”. Antes dos colonizadores chegarem no Novo Mundo, já sabiam que iriam matar os índios,
até que o chefe da expedição se apaixona pela princesa da tribo, causando uma grande comoção em ambos
os lados, mas, no fim, o amor deles vence qualquer obstáculo. Vale ressaltar que, apesar do amor do casal
ter vencido, não foi o suficientemente forte para que a princesa deixasse sua terra e sua família, o que a
faz se separar de seu amado pelo bem dele.

2.1.3– Madrastas
Filmes como “Branca de Neve e os Sete Anões” e “Cinderela” abordam o tema da “madrasta malvada”.
Existe muita semelhança entre os dois filmes, começando que as duas princesas são órfãs e acolhidas
por suas madrastas. A madrasta de Branca de Neve é, de fato, uma bruxa cega pela beleza e não aceita
que é a segunda mais bela do mundo, perdendo para sua afilhada. A Rainha Má faz de tudo para destruir
a menina, e lança um feitiço em que dormirá para sempre até que seja beijada por seu verdadeiro amor.
Cinderela também sofre com as maldades de sua madrasta, feita de escrava para ela e suas meias-irmãs
por inveja de sua beleza e bondade. Nas duas histórias as princesas, sendo boas e gentis, casam-se com
seus amados e têm um final feliz.

10

2.1.4– Amizade
Uma das mais belas histórias da companhia é “O Cão e a Raposa”. O filme retrata a amizade entre dois
seres que, sem a inocência de quando se é criança, seria simplesmente impossível. O Raposo Dodó é
separado de sua mãe quando filhote, morta por caçadores e seus cães de caça. Ele é acolhido por uma
senhora que o encontra na cerca de sua fazenda e é criado como bicho de estimação. Porém o vizinho da
senhora é um caçador de raposas, e tem um filhote de cachorro da raça Hound (caçador), Tobby.

Após uma brincadeira entre as duas criaturas, eles prometem que seriam amigos para sempre, brincando
no rio e se divertindo, até que o caçador viaja para a temporada de caça e leva o filhote, voltando tempos
depois, quando o cão e a raposa estão adultos.

Em seu reencontro, a raposa quer ver seu velho amigo, mas o cachorro entende que a amizade deles é
impossível. No decorrer do filme acontece um acidente, causado pela raposa, envolvendo o outro cão do
caçador. Após a quase morte desse outro cachorro, Tobby e o caçador juram que vão caçar a raposa da
vizinha, nem que seja a última coisa que eles façam, o que a obriga a deixar seu companheiro numa reserva
distante para viver com outras raposas.

Após uma despedida dolorosa, Dodó começa a superar seu abandono quando conhece uma bela raposa
por quem se apaixona e vivem felizes por um tempo, até que o caçador e seu ex-amigo cão aparecem para
tentar mata-lo. A perseguição acaba chamando a atenção de um urso pardo, o que faz com que o raposo
proteja o cão, fazendo-o cair de um penhasco que resulta na morte do urso. O raposo sobrevive e, ao
levantar a cabeça, se depara com a arma do caçador apontada para ele, mas seu velho companheiro,
reconhecendo a valentia e a amizade que ainda sentiam um pelo outro, se posiciona entre o raposo e a
arma, fazendo com que o caçador desista de sua vingança e vão embora.

Mesmo não estando mais juntos, tanto o cão quanto o raposo compreendem que sua amizade não será
a mesmo, mas ela continua existido em seus corações.
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2.1.5– “A Bela e a Fera”
Esse clássico da Disney merece uma atenção especial por trazer diversos temas para o trabalho. É um
sucesso de bilheteria que encantou crianças e adultos com suas músicas e seus personagens cativantes.
Conta a história de uma bela jovem, criada pelo pai inventor que, ao serem separados, ela cria coragem e
vai atrás dele, descobrindo que está sendo feito de prisioneiro em um castelo. Ela troca de lugar com o
pai, tornando-se prisioneira da Fera, dono do castelo. Os dois não se dão bem no início, mas a convivência
os faz ficarem próximos um do outro.

A Fera é um personagem muito bem explorado, sendo tratado como vilão no início do filme, por ser
desesperado pelo fato de estar preso a um feitiço que mudou completamente a sua vida e de todos que
viviam no castelo. Ele foi enfeitiçado por não dar abrigo da chuva a uma senhora idosa, não sabendo ir
além das aparências. A senhora era uma feiticeira e “fez o príncipe provar de seu próprio veneno”: apenas
sairia de sua maldição se tivesse seu amor correspondido estando no corpo de uma besta. Ao perceber que
Bela poderia quebrar o feitiço, muda seu tratamento para com ela e se apaixona. Bela, por sua vez, não
consegue amar fera por completo, já que ainda é feita de refém e está vivendo longe da pessoa mais
importante no mundo para ela: seu pai.

Fera, mesmo desesperado para quebrar o feitiço, dá sua maior prova de amor, libertando Bela e aceitando
viver como fera para sempre. Bela o deixa e volta para seu pai, e descobre que ele é taxado como louco
por espalhar pela cidade que sua filha era refém de um monstro. Bela confirma a existência do príncipe
enfeitiçado, criando uma revolta na aldeia, liderada por Gaston (apaixonado por Bela, mas é belicoso e
violento) com fins de matar a fera.

No final do filme, após a vitória dos seres do castelo e da morte de Gaston, a Fera está extremamente
ferida e Bela, ao seu lado, diz que tudo aquilo foi culpa dela. O príncipe morre no momento que Bela
declara seu amor, quebrando o feitiço e tornando todos no castelo humanos novamente. O príncipe revive
e os dois vivem felizes para sempre.

A película, apesar de encantar a todos, tem teorias psicanalíticas meio obscuras por trás, como a Síndrome
de Estocolmo (quando o refém se apaixona por seu agressor). Assim como em outros filmes, Bela assume
novas responsabilidades ao se separar do pai, pendendo ser comparado com o crescimento de “Bambi”
após a morte da mãe.
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O filme nos ensina que, além dos opostos se atraírem (se completam), passa a mesma mensagem de “O
Corcunda de Notredame”: devemos ir além das aparências e olhar o interior das outras pessoas.

2.1.6– Identidade
Além de “O Rei Leão”, existem outros filmes que abordam a identidade como tema principal da trama,
como é o caso de “A Pequena Sereia”, quando Ariel não quer ser mais sereia para poder ficar junto de seu
amado humano.
Também é o caso de “Tarzan”, onde o humano criado por gorilas se depara com a mesma espécie e deseja
“saber sobre os estranhos como ele”.

Esse tema é extremamente frequente em filmes de desenvolvimento de personagem, pois faz parte do
crescimento após assumir novas responsabilidades.

2.2 O Feminismo Na Disney
A Disney foi evoluindo aos poucos, quando o assunto é o feminismo. Antes a mulher era retrata apenas
como frágil e indefesa, servindo para ser salva por um príncipe e casar-se com ele.

Em “A Bela Adormecida”, a princesa Aurora é afastada de sua família devido a uma maldição, e
aparentemente, sua salvação está em um beijo de amor verdadeiro.

Em “Cinderela”, a personagem principal simplesmente não é capaz de se livrar de sua madrasta, mesmo
que ela seja a herdeira da casa em que vive. E toda humilhação vivenciada por ela acaba quando o príncipe
(homem, que ela mal conhece) a resgata e os dois se casam.
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Filmes da Disney eram e são vistos por crianças, que cresciam acreditando que deveriam ser salvas um
dia por um príncipe montado em um cavalo branco com quem se casariam e passariam o resto da vida. E
a mídia contribuía cada vez mais para o papel da mulher doméstica e obediente ao marido, seu herói, com
propagandas em que as esposas eram aconselhadas a deixar o jantar quente e servido ou seriam castigadas,
por exemplo.

Essa imagem feminina que a Disney passava começou a mudar com a estreia de “A Pequena Sereia”, que,
apesar de ainda existir um príncipe, Ariel é curiosa, aventureira e costuma questionar as regras (chegando
a desobedecer ao pai), ela tem atitude, e o mais interessante: a princesa é quem salva o príncipe e todo o
seu reino.

Pouco tempo depois a Disney lançou o longa “Mulan”, aclamado pelo movimento feminista por expor a
tão desejada igualdade de gênero, quando Mulan entra para o exército chinês da China Imperial no lugar
do pai para protegê-lo, disfarçando-se de homem mesmo sabendo que isso poderia causar sua morte.
Mulan se torna o melhor soldado e derrota sozinha, praticamente um exército inteiro dos inimigos, mas
tal feito causa um ferimento e todos descobrem que ela não era homem. Apesar das regras serem claras,
seu oficial não a mata, apenas a abandona, deixando-a para trás. Após a partida de seus companheiros,
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Mulan descobre que alguns inimigos sobreviveram e tem a coragem de avisar a o exército chinês sobre
um possível ataque. O problema é que na época da China Imperial, as mulheres não tinham o direito de
falar em público, o que dificultou sua missão. Os inimigos Hunos atacam e sequestram o imperador,
confirmando as suspeitas de Mulan e faz com que seus amigos soldados a sigam para uma missão de
salvamento. Ela, no final, mata o líder Huno e salva o imperador, tornando-se heroína apesar de seu
descumprimento com as regras impostas pela sociedade. Mulan volta para casa com presentes para honrar
sua família e, de bônus, se casa com seu ex-comandante.
No século XXI, a Disney nos trouxe novas princesas: A Mérida, por exemplo, se recusa a se casar com
quem não ama e ela luta por ela mesma, pelo seu direito de dizer não ao casamento arranjado. Também
temos a Rapunzel, que dá um jeito de fugir de casa para ir atrás de seu sonho.

Frozen veio para fazer uma atuação marcante no feminismo mundial, de um lado existe a Anna, que é
uma típica princesinha que acredita em contos de fada e amor à primeira vista, do outro, temos a Elsa,
uma rainha independente e de personalidade forte, que esconde seus talentos com uma luva. O fato de
ambas compartilharem um laço por serem irmãs e serem completamente o contrário uma da outra, reforça
a trilha por onde a Disney caminhou até chegar aqui: a menina sonhadora e a mulher que luta pelo que
acredita, as duas em uma mesma trama, em um mesmo momento, exatamente o que acontece na realidade,
pois nossa sociedade ainda se encontra em uma transição, há quem lute por igualdade dos sexos e há quem
acredite que a submissão seja adequada. Ademais, esse longa musical possui em sua canção ‘’Livre
Estou’’ um recorte da mulher da atualidade, quase um hino feminista.

A Disney é muito influente na formação de personalidade de seus espectadores, sendo essencial que haja
uma mudança no pensamento masculino e feminino em relação à importância da mulher.

Os dois últimos filmes da Disney (2017) foram “Moana” e “Zootopia”. Além dos dois filmes serem
indicados ao Oscar como melhor animação em longa-metragem (“Zootopia” venceu) e outras categorias
como melhor canção original (“Moana”), seus protagonistas são mulheres fortes, determinadas e
independentes. Em “Zootopia”, existe uma coelha que, por causa de seu senso de justiça e de sua vontade
em fazer a diferença, viaja para uma cidade onde todos os animais vivem em comunidade para se tornar
a primeira oficial coelha da história. Ela consegue, com a ajuda de uma raposa muito astuta, descobrir o
principal mistério da cidade e torna-se ícone de inspiração para todos na cidade. A música tema da película
chama-se “Try everything”, e diz que devemos tentar, mesmo se falharmos, atingir nossos objetivos,
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mesmo que nos digam que é impossível. Moana é a personagem principal da história, vive numa ilha onde
todos seguem as regras da sociedade. Uma menina sempre foi conectada com o mar, que sonha em saber
o quão longe poderá chegar e em conhecer o que tem além de seus recifes, apesar de ser proibido. Existe
a lenda que um deus roubou o coração da deusa da natureza e que o mundo está morrendo. Apenas quem
for escolhido pelo oceano poderá restaurar o coração e trazer equilíbrio para o mundo. Moana é a escolhida
e desobedece ao pai (chefe da ilha), embarcando para além “da linha onde o mar encontra o céu”. A
personagem atinge seu objetivo, se tornando numa lenda e faz sua tribo voltar a navegar e explorar novos
horizontes.

2.2.1 – Classificação das princesas feministas
Se classificarmos as princesas de acordo com seu feminismo, teríamos esse hanking (da mais feminista
até a menos feminista):
- Moana (“Moana – Um Mar de Aventuras”)
- Mulan (“Mulan”)
- Elsa (“Frozen – Uma aventura congelante”)
- Pocahontas (“Pocahontas”)
- Mégara (“Hércules”)
- Esmeralda (“O Corcunda de Notredame”)
- Merida (“Valente”)
- Tiana (“A Princesa e o Sapo”)
- Jasmine (“Aladdin”)
- Rapunzel (“Enrolados”)
- Bela (“A Bela e a Fera”)
- Ariel (“A Pequena Sereia”)
- Cinderela (“Cinderela”)
- Branca de Neve (Banca de Neve e os Sete Anões”)
- Aurora (“A Bela Adormecida”)

De novo, vale ressaltar que a Disney está em desenvolvimento, juntamente com a população mundial.
Uma vez que a empresa tem grande influência no meio infanto-juvenil, é dever mostrar o que é o certo e
o que é o errado, causando impacto positivo no desenvolvimento de crianças e jovens.
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CAPÍTULO III – POR DENTRO DE “O REI LEÃO”
3.1 – Sobre o Filme
Sendo uma das histórias mais queridas, o filme cativa até hoje pessoas de todas as idades, por seus
personagens, suas músicas e seu enredo. A história é inspirada em “Hamlet”, tragédia atemporal do autor
William Shakespeare. Conta a trajetória do jovem Simba, um leão que é criado para se tornar o líder de
seu reino, sucessor de seu pai (Mufasa). O filhote recebe ensinamentos de como a vida funciona (o ciclo
da vida) e tem seu pai como herói, que mostra o tamanho de reino e explica com uma metáfora que um
dia irá morrer e que Simba deverá assumir o controle.

Scar, irmão de Mufasa, sempre ficou à sombra da família, em segundo plano, sempre desejando o poder,
mas nunca podendo alcançá-lo. Scar decide se posicionar e arma um plano para conseguir subir ao poder.
A primeira vez que tenta se livrar de Simba é frustrada, pois o filhote e sua melhor amiga, Nala, são
atraídos para um cemitério de elefantes fora dos limites do reino. Ambos quase são mortos após se
depararem com hienas (por ordem do tio), mas o rei Mufasa aparece e salva as crianças. Nesse momento,
apesar do pai ficar bravo com Simba por tê-lo desobedecido, a situação aproxima ainda mais os dois, pois
a ideia de que o rei poderia perder seu filho herdeiro o fez sentir medo e abriu seus medos e inseguranças,
mostrando que “até mesmo reis sentem medo”, mas devem ser corajosos o suficiente para enfrenta-los.

Após a primeira tentativa, Scar bola um outro plano, ainda mais mirabolante, e obtém sucesso. Ele atrai
seu sobrinho para um desfiladeiro dizendo para esperar por uma surpresa. Durante a espera, Simba ruge
para um inseto que passava perto de onde estava e no mesmo momento, o vilão da a ordem aos seus
lacaios (hienas) provocarem uma debandada de gnus. Vendo o bando de animais se aproximar, o filhote
foge em desespero enquanto seu tio, com falsa preocupação anuncia a Mufasa que houve uma debandada
e que seu filho estaria envolvido. O rei corre em desespero para resgate do filho, e, ao deixar Simba em
segurança, é arrastado pela manada até um ponto em que consegue se pendurar e pedir ajuda ao único que
estava apto a ajuda-lo: seu irmão. Scar olha nos olhos de Mufasa e o solta no penhasco causando sua
morte.

Simba acha o corpo do pai e se sente culpado (acha que o rugido causou a debandada). Scar aparece e
confirma que a culpa foi do filhote e o aconselha a fugir e nunca mais voltar, pois será culpado pelo seu
crime. Simba foge e em sua fuga, encontra Timão e Pumba, que o ajudam a se fortalecer e dizem que seria
bom ter um leão para protegê-los. A dupla tem um lema: “Hakuna Matata”, que significa apenas esquecer
seus problemas e deixar o seu passado para traz, o que cai bem para simba em sua triste situação. Após o
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desaparecimento do filhote, Scar diz aos outros leões que Simba e Mufasa morreram com a debandada,
assumindo o controle do reino.

Os anos se passam e Simba, criado por Timão e Pumba, é um adulto despreocupado que leva ao pé da
letra o lema “Hakuna Matata” Mas um certo dia uma visitante aparece no território e o leão reconhece sua
antiga amiga Nala, também já adulta e uma leoa de personalidade. Nala conta que foi tao longe para caçar
pois Scar tinha levado o reino à miséria. Ela pensava que seu amigo tinha morrido e ficou encantada em
vê-lo vivo.

Surge um romance entre os dois leões, mas Simba está determinado a não assumir a culpa a Nala, pois
não aceita o seu passado. Após uma briga, Simba se afasta e encontra com Rafiki, um “guru” das selvas.
Ele, ao descobrir que o príncipe estava vivo, foi a sua procura, determinado em dar uma luz em sua vida.
O Babuíno mostra a Simba que Mufasa não morreu completamente, que uma parte do pai ainda vivia
dentro dele. A Imagem espectral do Rei aparece para seu filho, dizendo-lhe que este não sabe mais quem
ele é. Ele fala a Simba para olhar para dentro de si mesmo, pois ele é muito mais quem ele pensa que é.

O fantasma de Mufasa desaparece, deixando Simba sozinho e confuso, mas Rafiki lhe dá a solução: Em
vez de fugir de seu passado, deve aprender com ele. O leão volta para seu reino, a fim de conquistar seu
lugar de direito.

Depois de tanto tempo longe e mesmo com as informações de Nala, Simba fica abismado com a situação
do reino. Ele conta com a ajuda da leoa e de Timão e Pumba para conquistar o trono. Eles armam um
plano e o colocam em prática.

Ao ser identificado por Scar, o tio joga na cara de todos que Simba foi responsável pela morte de Mufasa,
o que desestabiliza a situação, deixando o príncipe inseguro e aflito por carregar a culpa e não poder mudar
o passado. Scar empurra Simba para a beira do penhasco, colocando-o numa situação similar a quando
matou Mufasa, e confessa seu crime. Num acesso de fúria, Simba consegue se desvincular e faz o tio
assumir publicamente a culpa, causando uma guerra entre o bem (leões) e o mal (hienas e Scar).

Antes de Simba acabar com Scar, ele percebe que nçao pode carregar a culpa de mais uma morte, e da a
mesma alternativa que Scar lhe deu anos antes: fugir e nunca mais voltar. O vilão, na tentativa de baixar
a guarda de seu oponente, coloca a culpa de tudo nas hienas, dizendo que elas o influenciaram a fazer
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todas as maldades. Porém as hienas ouviram tal traição e, após ser arremessado por Simba no meio delas,
sofre as consequências de sua desonestidade, morrendo pelas garras de suas “amigas”.

Simba consegue seu lugar de direito, assumindo o trono como novo rei, levando, com o tempo, o reino à
prosperidade e constituindo uma família com Nala, dando continuidade ao Ciclo da Vida.
3.2 – A Psicologia do Filme
Com uma resenha da história, já é possível fazer uma análise profunda. Comecemos com a cena mais
triste dentre todas as animações, a morte do rei e seu filho chorando sob seu cadáver. Para muitos, essa
cena é extremamente impactante, pois nos deparamos com uma situação a qual ninguém quer passar:
vivenciar a morte de um ente querido. A imagem de Simba chorando sob o corpo de seu pai é , para a
maioria, a primeira experiência traumática de morte para os espectadores que, por empatia, entendem o
que Simba passa (ninguém gostaria de vivenciar a morte desse jeito). A culpa do príncipe irá atormentálo pelo resto de sua vida.

Vemos também que há a presença maniqueísta em que o bem (Mufasa/Simba) se sobrepõe ao mal
(Scar/hienas). Tem uma cena que faz alusão aos exércitos nazistas, em que Scar, na posição de ditador,
revela seu plano às hienas, que marcham em formação similar às marchas nazistas de Hitler.

Dentre os temas psicológicos presentes no filme, um extremamente proeminente é a fuga de identidade
do personagem principal. Simba não aceita que causou a morte do pai e, em sua fuga forçada, também
foge de si mesmo, usando a desculpa de “Hakuna Matata” para se esconder do resto do mundo. O jovem
cresce se escondendo, não revelando nem para seus novos amigos (Timão e Pumba) quem era antes de
encontra-los, fazendo-o esquecer-se de seu verdadeiro propósito na vida. Foi necessário que seu pai e
Rafiki lhe dissessem para voltar, aceitar quem era, e lembrar-se de seu passado para enfrenta-lo, pois
nunca conseguiria viver em paz sem sua real identidade.

O filme também aborda que nem sempre, relações familiares são confiáveis, pois o vilão era seu próprio
tio, que causou a morte de seu pai e jogou a culpa em um filhote inocente.

Timão e Pumba vêm para dissolver o estereótipo de que tudo está acabado e que não vale à pena chorar.
Eles têm toda a solução para os problemas: deixar o passado para trás (o que funciona por um certo tempo).
A dupla ajuda na criação de Simba e o transformam em um leão adulto bom e justo.
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Dentre todas as mensagens que “O Rei Leão” transmite, a mais digna, bela e atemporal é a passagem em
que Simba fala com seu pai, através da ajuda do babuíno. Grandes diálogos surgem desse encontro, como
Rafiki perguntando constantemente a Simba: “quem é você? ”. O macaco afirma que Simba não se
conhece e posteriormente mostra que Mufasa vive dentro dele, fato que o faz enxergar o pai dizer:
“lembre-se de quem você é! ” e o filho diz: “eu não sou mais quem eu fui”, o que faz com que o jovem
aceite sua condição e mude seu caminho. A lição é de que existem duas opções: tentar fugir para sempre
do passado ou aprender com ele para seguir em frente.

A Moral do filme é que sempre teremos a opção de qual caminho tomar. Nem sempre o mais fácil é o
certo, e o difícil (muitas vezes visto como impossível) deve ser feito. “O Rei Leão” é um conto atemporal,
que encanta até hoje gerações de pessoas de todas as idades. Além disso, é um filme que aborda uma
questão sociológica que sempre estará na mente de todos: qual é o seu propósito nessa vida. O filme foi
feito para ser visto diversas vezes, pois apesar da trama pesada, a Disney (como sempre) faz com maestria
a adaptação para o público infantil, tornando o filme divertido, bonito, bom e, por falta de palavra,
clássico.

CONCLUSÃO
Com o término desse trabalho, podemos chegar à conclusão da importância que os filmes da Disney têm
para o público infantil. O desenvolvimento do cinema e da população fazem com que todos se adaptem
às mudanças, fazendo parecer que os filmes antigos são “antiquados”, já que existe quase 90 anos que a
primeira animação em longa-metragem foi exibida. Porém, os filmes “antiquados” fazem parte da história
do cinema e não perdem seus méritos por seus enredos.
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Vale citar também que filmes infantis são lotados de mensagens subliminares que não são captadas de
imediato pelas crianças. Alguns filmes são tão profundos que assustam até mesmo adultos, no momento
em que param para assistir à película com outros olhos. Uma análise meticulosa nos informa que, mesmo
passando a idade do público alvo, ainda somos passíveis de aprendizagens através de filmes da Disney.
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INTRODUÇÃO
As razões podem ser bem diferentes, porém muito mais gente do que se imagina já teve uma intençaõ
em comum. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 883 mil pessoas se matam no mundo a cada
ano. É mais gente do que todos os mortos em guerras, vítimas de homicídios e desastres naturais –
coisas que, somadas, tiram 669 mil vidas por ano. E de acordo com um estudo realizado pela Unicamp,
17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida e, desses,
4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Na maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que
esses pensamentos suicidas virem realidade.
Um novo estudo também indica que o ritmo dos suicídios está se acelerando. A Universidade de
Oxford estudou os efeitos da crise econômica global, que começou em 2008, sobre as taxas de suicídio
nos EUA, no Canadá e na Europa. Em todos os casos, elas apresentaram crescimento: de 4,8%, 4,5%
e 6,5%, respectivamente. Os suicídios no mundo já vinham aumentando (o número global de casos
cresceu 60% desde a década de 1970), mas agora assumiram um ritmo mais intenso.
E mesmo assim, com as milhares de morte por suicidio e com a taxa que vem aumentando pouco se
fala sobre suicidio, e por esse motivo que escrevo esse trabalho, para conscientizar e mostrar um pouco
do que o suicídio é capaz e como podemos lidar com outrem que precisa de ajuda.

CAPÍTULO I: SUICÍDIO
1.1 - Definição e diferentes visões
A palavra suicídio foi criada em 1737 por Desfontaines. Tem sua origem no latim, onde "sui" é si
mesma e "caederes" significa ação de matar e ela aponta para a necessidade de buscar a morte como
um refúgio para o sofrimento que se torna insuportável. Esta ação voluntária e intencional parte do
ponto de vista que a morte significa o fim de tudo, um mergulho no nada, visão esta acentuada pelo
viés materialista que envolve a nossa civilização.
Não apenas o ato extremo de tentar se matar concluído com êxito, mas, também, outros pequenos atos
contra a própria vida podem ser entendidos como parte de uma tentativa suicida, embora nem sempre
se possa dar conta disso. Embora esses pequenos gestos passem quase despercebidos no cotidiano das
pessoas, eles servem como sinais de alerta de que “as coisas não andam boas” para esse indivíduo e
que a possibilidade de uma tentativa suicida deve ser considerada, ainda que isso possa proporcionar
desgaste aos que estão ao seu redor.
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Porém, quando falamos de suicídio devemos considerar sua abrangência e as diferentes visões sobre
ele.
Visão filosófica
Para os filósofos, o suicídio é o maior problema filosófico. A vida é absurda, uma bolha vazia no mar
do nada, e é uma questão séria quanto à sua continuação ou não.
O suicídio, diz Sartre, é errado porque é um ato de liberdade que destrói todos os atos futuros de
liberdade. É uma afirmação do ser mediante a qual a pessoa finalmente nega seu ser. É um ato arrazoado
que destruiria o raciocínio da pessoa. Na realidade, não há nenhuma razão verdadeira para o suicídio.
É um ato anti-racional ao qual falta uma verdadeira base lógica.
Conforme Agostinho, o suicídio é um fracasso da coragem, é o “escapismo” existencial. Os homens
não tentam o suicídio porque é a coisa mais razoável para fazer, mas sim, porque é a saída “fácil” do
seu problema.
Para Platão, o suicídio se constitui numa injustice praticada contra si mesmo, já para Descartes, a vida
sempre oferece mais bens do que males, todos os bens são incertos, exceto a vida que é o único bem
certo, então suicidar-se é fazer mau uso do livre arbítrio. Para Rousseau, o suicídio é um roubo feito
ao gênero humano, pois sempre fica uma boa ação por fazer já que todo o homem é útil à humanidade
pelo simples fato de existir.
No entanto, Durkheim foi o primeiro a argumentar que as causas do suicídio eram encontradas em
fatores sociais e personalidades não individuais. Ele olhou para o grau em que as pessoas se sentem
integradas na estrutura da sociedade e em seu meio social como fatores sociais produtores do
fenômeno, e argumentou que as taxas de suicídio são afetadas pelos diferentes contextos sociais nos
quais eles emergem, assim dividiu o suicídio em três tipos, anômico, altruísta e egoísta.

O suicídio anômico é bem representado em situações de anomia social, ou ausência de regras que
mantinham a coesão social. O caos provocado por grandes mudanças em uma sociedade, como por
exemplo uma crise econômica, pode provocar o aumento do número de suicídios, muitas vezes
motivados por desemprego e perda de poder aquisitivo. Então esse tipo de suicídio acontece quando as
forças desagregadoras da sociedade fazem com que os indivíduos se sintam perdidos ou sozinhos.

Suicídio altruísta ocorre quando há excesso de regulamentação dos indivíduos pelas forças sociais. Um
exemplo é alguém que comete suicídio por causa de uma causa política ou religiosa, como os
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sequestradores dos aviões que se chocaram com o World Trade Center, o Pentágono e um campo na
pensilvânia em 9/11/2001. As pessoas que cometem suicídio altruísta subordinam-se às expectativas
coletivas, mesmo quando a morte é o resultado.

Suicídio egoísta acontece quando as pessoas se sentem totalmente separadas da sociedade.
Normalmente, as pessoas estão integradas na sociedade por papéis de trabalho, laços com a família e
comunidade, e outras obrigações sociais. Quando esses laços são enfraquecidos através de
aposentadoria ou perda de familiares e amigos, a probabilidade de ocorrência aumenta. Os idosos que
perdem estes laços são os mais suscetíveis ao suicídio egoísta.

Visão biológica

Alguns estudos moleculares têm sido realizados e a maioria destes estudos focalizou o gene que
codifica a enzima Triptofano Hidroxilase (tph)

que é a enzima cuja atividade controla a taxa de

síntese da serotonina. Este interesse seguiu-se em grande parte ao relato de uma associação positiva
entre um polimorfismo deste gene e a presença de comportamento suicida entre indivíduos
alcoolistas com problemas criminais. Apesar de que outros estudos encontraram dados consistentes
com este primeiro relato, uma certa controvérsia existe a respeito da validade desta associação, já que
alguns relatos foram negativos. Entretanto, é interessante observar que a maioria dos resultados
consistentes com a presença de associação provém de estudos que investigaram pacientes com
comportamento suicida que também apresentavam história de comportamento impulsivo e
impulsivo-agressivo. Isto é congruente com a hipótese de que os fatores genéticos devem
provavelmente modular a predisposição ao suicídio e talvez, a outros comportamentos suicidas,
através de um aumento na manifestação de comportamentos do tipo impulsivo e impulsivo-agressivo.

Visão religiosa
O Catolicismo condena e vê o suicídio como um pecado, um desrespeito às leis de deus. O catolicismo
assumiu um posicionamento segundo o qual cristãos não podem cometer suicídio, pois compreendia
que o mandamento ‘não matarás’ (êxodo 20.13) proíbe matar a nós mesmos.
O Espírita, em o livro dos espíritos, parte quarta, capítulo I – penalidades e prazeres terrenos, Allan
Kardec pergunta aos espíritos superiores, através de outros médiuns:
“O homem tem o direito de dispor de sua própria vida?
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Não, apenas Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O espiritismo
vai contra o suicídio por se tratar de uma transgressão à lei divina. A doutrina crê na vida após a morte
e acredita que o espírito suicida passa por muitos tormentos após o desencarne (morte do corpo).”

O Judaísmo tradicionalmente vê o suicídio como um pecado. Não é visto como alternativa a se cometer
certos pecados capitais que justificariam abandonar a vida ao invés de cometê-los, sendo assim,
proibido pela lei Judaica.

No Islã, a recente onda de atentados de fundamentalistas islâmicos no ocidente por suicídio pode levar
a se pensar que o suicídio seja amplamente aprovado pelo Islã, mas isso não é verdade. De acordo com
o Corão, Sura 4, "E não se matem. Certamente Alá será mais misericordioso convosco."

O Hinduísmo mantem uma crença estranha de que o suicídio é permitido em alguns casos,
principalmente se cometidos por gurus como um ato de auto sacrifício ou imolação. De acordo com tal
crença, casos de imolação por fogo (agnipravesa), fome lenta (prayopavesa) ou por suspensão da
respiração (entrada no estado de samadhi) são considerados suicídios válidos. Portanto, para o
Hinduísmo, apenas é condenável o suicídio por razões banais ou por auto ilusão, outro caso é visto
como um ato desprezível e um pecado.

Como o primeiro preceito determina que não se tire a vida de ninguém - inclusive a própria - o suicídio
é considerado um ato negativo pelo Budismo. De acordo com a crença, alguém que cometa suicídio
por razões negativas pode renascer em condições bastante tristes como consequência de seus
pensamentos negativos.
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1.2 - Suicídio no mundo e no Brasil

Esse é um dos tópicos mais delicados de abordar com segurança porque as taxas de suicídio que
chegam à organização mundial de saúde (OMS) são pouco confiáveis, com exceção dos países que
levam a sério a prevenção e o acompanhamento da morte voluntária. De um total de 172 países
membros, a OMS considera que apenas 60 enviam dados de boa qualidade, na maioria, nações
desenvolvidas. E é justamente nos 112 restantes que se encontram 71% dos suicídios registrados no
mundo.

Estima-se que 800 mil pessoas morram desta forma anualmente, uma a cada 40 segundos, o que
equivale a 1,4% dos óbitos totais. Cerca de 75% ocorrem em países de renda média e baixa. Segundo
a OMS, apenas 28 países possuem estratégia nacional de combate à morte voluntária. A média global
é de 11,4 por 100 mil habitantes, sendo 15/100 mil entre homens e 8 entre as mulheres.

A região que apresenta os índices mais altos é o Sudeste Asiático, com 17,1 suicídios por 100 mil,
seguido pela Europa, que chega a 13,8 por 100 mil. Quando avaliamos a taxa dos países africanos, que
é de 7 a cada 100 mil, ou das américas, 8,9 por 100 mil, fica evidente que há distorções associadas à
subnotificação. É o caso do Brasil, cujo índice é considerado baixo, 6/100 mil, mas que ainda precisa
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melhorar a qualidade de seus dados. Estima-se que entre os anos de 2000 e 2012, passamos de 7.726
para 10.321 suicídios no país.
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Os 10 países com as maiores taxas de suicídio do mundo:
10) Cazaquistão – 23,8 (40,6 homens – 9,3 mulheres)
O país localizado na Ásia Central já sofre há muito tempo com o alto índice de suicídios. Geralmente,
quem tira sua própria vida por lá são estudantes na faixa dos 15 aos 19 anos. Em um relatório divulgado
em 2011 pela OMS, foi apontado que 3,23% de todos os suicídios do planeta ocorriam no Cazaquistão.
9) Nepal – 24,9 (30,1 homens – 20,0 mulheres)
Localizado na Ásia, este país montanhoso também possui um longo histórico de altas taxas de suicídio,
mas as coisas vêm piorando ao longo dos últimos anos.
8) Tanzânia – 24,9 (31,6 homens – 18,3 mulheres)
Embora desconhecida por muitos brasileiros, a República Unida da Tanzânia é um país da África
Oriental cercado por Uganda, Quênia e Moçambique. Novamente, quem se suicida lá, na maioria das
vezes, são os jovens que não conseguem lidar com os problemas sociais da região (pobreza, fome,
violência, falta de estrutura de saúde pública e ensino público etc.).
7) Moçambique – 27,4 (34,2 homens – 21,1 mulheres)
Localizado ao lado da Tanzânia, Moçambique sofre exatamente com os mesmos problemas de seu
vizinho. Os moçambicanos possuem uma curtíssima expectativa de vida, já que doenças como AIDS
são extremamente comuns por lá e falta infraestrutura para cuidar dos enfermos. Quase 3 mil indivíduos
se suicidam anualmente na região.
6) Suriname – 27,8 (44,5 homens – 11,9 mulheres)
Suriname é um de nossos vizinhos, fazendo divisa com os estados Pará e Amapá. Mesmo tendo uma
população de apenas 570 mil pessoas, o país possui uma altíssima taxa de suicídio, frequentemente
associada a problemas sociais, como crises econômicas, violência doméstica, desemprego e abuso de
álcool.
5) Lituânia – 28,2 (51,0 homens – 8,4 mulheres)
Além de ser o quinto em escala mundial, a Lituânia possui outro recorde igualmente triste: é o país
com o maior número de suicídios na Europa! Felizmente, a taxa vem baixando lentamente desde a
década de 90, mas já é um bom sinal. Tal como nos países anteriores, as principais causas para que os
9

lituanos tirem suas próprias vidas são os problemas socioeconômicos que a região enfrenta.
4) Sri Lanka – 28,8 (46,4 homens – 12,8 mulheres)
O mais bizarro é que ninguém sabe explicar ao certo por que há tantos suicídios no Sri Lanka. Ainda
assim, muitas pessoas vêm se matando desde que o país alcançou a independência em 1948.
Enforcamento e envenenamento são os métodos mais comuns usados pelos suicidas de lá.
3) Coreia do Sul – 28,9 (41,7 homens – 18,0 mulheres)
Sim, o lar de empresas famosas do ramo de tecnologia – como Samsung e LG – fica em terceiro lugar
no ranking de países com mais suicidas. Os sul-coreanos costumam tomar veneno para tirar a própria
vida, visto que o governo local adota uma política extremamente rígida para a posse de armas de fogo.
É bem provável que o fenômeno esteja ligado às pressões sociais típicas do país.
2) Coreia do Norte– 38,5 (45,4 homens – 35,1 mulheres)
A Coreia do Norte está em uma situação ainda pior do que a do Sul. Mais de 10 mil norte-coreanos se
suicidam todos os anos. O país é famoso por suas políticas rígidas de exclusão, várias violações aos
direitos humanos e turbulências econômicas – alguns dos motivos que levam tanta gente a desistir de
viver.

1)

Guiana – 44,2 (70,8 homens – 22,1 mulheres)

Sim, o país com o maior número de suicídios do mundo é nosso vizinho, fazendo divisa com Roraima
e Pará. Assim como a maioria dos lugares citados nesta lista, a Guiana sofre com problemas de saúde
pública, pobreza rural e abuso de álcool, e é por isso que vários de seus cidadãos tiram suas próprias
vidas.

Brasil

O Brasil é o oitavo país em número absoluto de suicídios, atrás de Índia, China, Estados Unidos, Rússia,
Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Em 2012 foram registradas 11.821 mortes, cerca de 30 por dia, sendo
9.198 homens e 2.623 mulheres. Entre 2000 e 2012, houve um aumento de 10,4% na quantidade de
mortes, sendo observado um aumento de mais de 30% em jovens. E se estima que, até 2020, haverá
um aumento de até 50% no número total de mortes por suicídios.
Esses dados equivalem a aproximadamente 32 casos por dia, 1 a cada 45 minutos no Brasil e no mundo
1 a cada 40 segundos.
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1.3 - Perfil predominante
Um estudo feito pelos pesquisadores Daiane Borges Machado e Darci Neves dos Santos, da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), analisou dados do Sistema de Informações sobre a
Mortalidade Brasileira (SIM), Datasus e IBGE entre os anos 2000 e 2012 no Brasil. As pessoas que
mais se suicidaram foram as menos escolarizadas, indígenas (132% mais casos que na população em
geral) e homens maiores de 59 anos (29% a mais que as outras faixas etárias).
O Mapa da Violência de 2014 (levantamento mais recente) também aponta uma alta de 15,3% entre
jovens e adolescentes no Brasil, de 2002 a 2012. O suicídio é predominante no sexo masculino, com
exceção da Índia e China e que os homens brasileiros têm 3,7 vezes mais chances de se matar que as
mulheres, de acordo com o estudo da UFBA.
11

“A diferença [de taxas] entre os gêneros é geralmente atribuída a maior agressividade, maior intenção
de morrer e uso de meios mais letais entre os homens”, concluiu o estudo da UFBA. Ainda segundo o
texto, as mulheres “são mais religiosas, o que pode se tornar um fator de proteção”.
O psiquiatra Rubens Pitliuk, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, diz que a principal razão para
os homens conseguirem efetivamente tirar a própria vida é a forma como eles tentam se matar.
"Suicídio em homem é mais violento que em mulher. As mulheres em geral tentam [se matar] tomando
comprimidos. É mais difícil a mulher se jogar de uma janela", explica.
Atualmente, os perfis de suicida que ouve o maior aumento nos índices foram dos jovens(adolescentes)
e dos idosos.

O relatório da OMS afirma que "as tentativas de suicídio de adolescentes estão muitas vezes associadas
a experiências de vida humilhantes, tais como fracasso na escola ou no trabalho ou conflitos
interpessoais com um parceiro romântico. ”
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Estudos feitos na cidade de São Paulo sugerem que a falta de perspectivas de vida para muitos jovens
-- insegurança física e econômica, desemprego ou falta de acesso -- aliada à desatenção e ao despreparo
do sistema público de saúde agravam ainda mais a situação.
Já A psicóloga Karen Scavacin considera que há, também, características do perfil dos jovens que
devem ser levadas em consideração. “Tanto a criança quanto o jovem tem uma impulsividade alta (...),
ele ignora a irreversibilidade da morte”.
O acesso fácil a meios de incentivo também foi apontado pela psicóloga, que vê uma alta nos casos de
cyberbullying - bullying feito pelas redes sociais e internet - e que é fator contribuinte para o aumento
das taxas entre adolescentes. “Hoje em dia é muito fácil você pesquisar como cometer um suicídio em
qualquer mídia social. As pessoas não levam em consideração quando um adolescente ou uma criança
fala que pretende se matar e isso deve ser uma das coisas que mais influencia”. Além de que pais e
amigos tendem achar que um comportamento agressivo é apenas uma fase difícil, típica de um
adolescente.
Apesar do suicídio de adolescentes também estar aumentando, o de idosos é ainda o que possui a maior
taxa.

De acordo com Bertolote, nessa idade observamos o acúmulo de problemas de saúde, em sua maioria
doenças crônicas e incuráveis, muitas vezes dolorosas ou de tratamento penoso, associado a um
isolamento social progressivo, causados pela viuvez, separações, distanciamento de filhos e netos, por
exemplo.
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Para Scavacin, há o fato de que os idosos planejam por mais tempo e por isso conseguem concluir o
ato. “Para cada quatro tentativas do idoso, temos um suicídio completo. Se a gente pensar em um
adolescente, são 200 tentativas para cada um suicídio completo. Ou seja: o adolescente tenta mais, mas
o idoso chega a cometer mais o suicídio” disse.

CAPÍTULO II: FATORES DE RISCO
2.1 - Transtornos mentais
Estudos em diferentes regiões do mundo têm demonstrado que, na quase totalidade dos suicídios, os
indivíduos estavam padecendo de um transtorno mental. A figura abaixo resulta da compilaçaõ de
15.629 casos de suicídio realizada pela OMS.
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Esquizofrenia
Este transtorno afeta cerca de 1% da população, destes, aproximadamente 10% falecem por suicídio.
A esquizofrenia é um transtorno que afeta diversas áreas, como o afeto, a sensopercepção e a cognição,
acarretando prejuízos importantes nas esferas social, profissional e familiar. Os sintomas mais comuns
são as alucinações, os delírios, o discurso desorganizado e o embotamento afetivo, levando ao
isolamento social na maioria das vezes.
Pacientes com esquizofrenia exigem uma ampla variedade de recursos terapêuticos, com enfoques
diferentes, pois o cotidiano deles costuma ser bastante esvaziado de atividades e de sentido. Ações que
visam a autonomia, o pertencimento ao grupo, a estimulação cognitiva e a remissão dos sintomas
psicóticos são sempre bem-vindas ao paciente. É importante destacar que não se deve manter um alto
grau de exigência a eles, pois isto tem sido relacionado a um maior número de suicídios. Como a
principal forma de prevenir tentativas de suicídio, o vínculo bem estabelecido é capaz de promover
tranquilidade ao paciente, fazendo-o aderir às propostas terapêuticas. Nesses casos é fundamental que
ele esteja vinculado a uma instituição de referência (como os CAPS) e em uso de medicação, pois
quando não utilizam antipsicóticos as alucinações auditivas são comuns, podendo levar ao suicídio por
seguir as vozes de comando.
Depressão
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Afeta, ao longo da vida, entre 10% e 25% das mulheres e entre 5% e 12% dos homens. Quanto mais
precoce o tratamento, mais rápida a remissão e menor a chance de cronicação, dentre os gravamente
deprimidos, 15% se suicidam.
Caracteriza-se por um conjunto de sintomas que envolvem um importante sentimento de tristeza, a
perda de prazer em atividades que antes lhe eram gratificantes, alteração no sono e apetite, ansiedade,
desesperança, sentir-se um peso para os outros e pensamentos de morte.
Uso de substância
A síndrome de dependência está bastante associada a casos de suicídio e isto se deve a alguns fatores.
O estreitamento do repertório de atividades do sujeito, que passa a obter prazer quase exclusivamente
através da droga, somado ao fenômeno de tolerância (ter que aumentar a dose para alcançar o mesmo
efeito) e a impulsividade compõem um cenário no qual o suicídio é tido como a única salvação para
cessar o sofrimento.
Podemos dizer que uma pessoa está em síndrome de dependência quando ela apresenta prejuízos
significativos

em

decorrência

do

uso

da

substância,

sendo

incapaz

de

reduzir

o

consumo. Diferentemente da depressão, o suicídio relacionado ao uso de substância não segue
necessariamente uma graduação, em que é possível perceber um agravamento do quadro. Por conta do
componente impulsivo, é comum que “de repente” aconteça o suicídio.
Transtornos de personalidade
Existem diversos tipos de transtornos de personalidade, cada um com sua especificidade. De modo
geral, essas pessoas possuem grande dificuldade em manter relacionamentos pessoais, costumam
estabelecer vínculos desmedidos e intensos, sem haver grande preocupação com o outro, além de
apresentarem defesas psíquicas primitivas, marcadas pela ambivalência.
Geralmente, há um maior risco de comportamento suicida em pessoas com as características de
personalidade descritas no quadro a seguir:
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2.2 - Bullying
Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de
maneira repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem
na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português,
é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato.
Tal forma de violência realizada dentro desse fenômeno pode ser associado à sensação de poder no
indivíduo que pratica o bullying e afeta a vítima trazendo dor, desconforto, insegurança e angústia,
podendo causar danos, sendo um deles, o suicídio.
Segundo Calbo casos de homicídios e suicídio acontecem muito constantemente nos adolescentes por
conta da pressão que o adolescente vítima do bullying sofre. Alguns estudos indicam que o bullying
ocorre entre a faixa etária de nove e quinze anos de idade. Efeitos decorrentes da violência causada na
criança ou no adolescente, sendo a mesma direta ou indireta, trazem, muitas vezes, consequências para
a vida adulta da vítima do bullying.
A maioria das vítimas desse fenômeno encontra-se em estado de pressão psicológica. É a partir dessa
pressão sofrida que o adolescente se vê sem saída e a única maneira de poder aliviar este sofrimento
seria tirando sua própria vida ou matando o causador de tudo isso. Para ser considerado bullying, a
vítima tem que ter sofrido entre dois ou mais episódios consecutivos. A sequência desses episódios
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pode levar o indivíduo que sofre desse fenômeno a se estressar e não suportar mais tal pressão sofrida.
Por isso, bullying e suicídio são dois fenômenos totalmente interligados, pois, quando um acontece,
provavelmente o outro acontecerá. Vários casos no mundo todo já foram confirmados em que a maioria
dos jovens se suicida por conta de não suportarem mais a pressão sofrida pelo bullying.
"Edimar Aparecido Freitas, de 18 anos, invadiu a escola onde havia estudado, no município de
Taiúva, em São Paulo, com um revólver na mão. Ele feriu gravemente cinco alunos e, em seguida,
matou-se. Obeso na infância e adolescência, ele era motivo de piada entre os colegas."
Este caso percorreu em sites de jornais. Segundo o site Último Segundo Brasil (2011), Edmar havia
acabado de se formar no ensino médio, entrou na escola durante as férias, atirou em seis estudantes,
em uma professora e no caseiro. Ninguém morreu, somente o atirador, pois o mesmo suicidou-se após
o ocorrido, porém deixou feridos e sequelas nas vítimas.
Nesses casos em que alunos armados invadiram as escolas e atiraram contra colegas e professores,
esses jovens eram vítimas de bullying e recorreram às armas para combater o poder que os afetavam.
Segundo o site G1 (2014), o bullying motivou um garoto chamado Hawkins, de 14 anos, ao suicídio
nos EUA. Segundo sua mãe, o garoto era vítima de abuso físico e emocional e teria usado a arma do
pai para se matar, pois havia sofrido bullying por muitos anos pelos alunos da escola aonde estudava e
não conseguiu suportar. O mesmo foi encontrado morto no banheiro da sua escola, a Greenwood Lakes.
O site Último Segundo (2012) relatou outro caso muito grave, submetido a uma jovem de 15 anos de
idade que se jogou em uma linha de trem na cidade de Nova York, cujo nome da vítima seria Felícia
Garcia. A mesma teria reclamado assédio de jogadores do time de futebol americano da escola a qual
frequentava. Alguns de seus amigos declararam para o site que a Felícia era afetada, pois usava
piercings e viveu em um orfanato e outros afirmaram que os jogadores de futebol americano haviam
espalhado boatos sexuais sobre a mesma.

2.3 - Influência da mídia
Um ponto importante acerca dos determinantes do suicídio refere-se ao papel da mídia. Será que a
divulgação de uma notícia referente a suicídio estimula outras pessoas de grupos similares a tirarem a
própria vida?
Os resultados de um estudo mostram que existem grupos de pessoas suscetíveis ao suicídio, em
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decorrência do efeito da mídia. Isto é, elas são infuenciadas por algum tipo de comportamento de grupo,
por exemplo, alguma tribo de jovens e adolescentes que propaga suas ideias por meio de mídias sociais.
Estes canais permitem a interação social a partir do compartilhamento e da criação colaborativa de
informação, nos mais diversos formatos, via internet. Além disso, há outras formas de propagação de
ideias por meio de veículos tradicionais de comunicação, como televisão e rádio.
Observa-se que o índice de mídia é o terceiro motivador de suicídios, depois do desemprego e da
violência, para todos os grupos de pessoas. O modelo estimado por pooled regression mostra que o
aumento de 1% na mídia eleva a taxa de suicídio de jovens do sexo masculino entre 15 e 29 anos em
5,34%.
O mais recente exemplo disso é a nova série original da Netflix, baseada em um livro homônimo escrito
por Jay Asher, que gira em torno dos motivos pelos quais a protagonista Hannah Baker opta pelo
suicídio.
No Manual para Profissionais da Mídia a respeito da prevenção do suicídio, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) cita uma das primeiras associações entre os meios de comunicação de massa e o suicídio
através da publicação de Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Johann Wolfgang von Goethe. A partir
dessa obra foi possível observar o aumento de relatos de suicídios reais cometidos através da imitação
do método utilizado pelo personagem da ficção, culminando na expressão “Efeito Werther”.
Na penúltima página do documento, a OMS resume, em um quadro, uma série de recomendações sobre
o que NÃO deve ser feito nos casos de exposição do suicídio pela mídia, a fim de evitar esse efeito e
que foram ignoradas pela série. São elas:
• Não publicar fotografias do falecido ou cartas suicidas.
A história gira em torno das fitas deixadas pela protagonista ao planejar sua morte, que podem ser
comparadas às cartas suicidas.
• Não informar detalhes específicos do método utilizado.
Os realizadores da série optaram por detalhar e representar fielmente o suicídio de Hannah, justificando
essa escolha pela finalidade de deixar o público desconfortável.
• Não fornecer explicações simplistas.
Há grande detalhamento dos motivos que levam Hannah à sua decisão, com destaque para o
comportamento das pessoas a sua volta, mas pouco se explora sobre os possíveis transtornos mentais
(como a depressão, por exemplo) e os tratamentos dessas condições.
• Não glorificar o suicídio ou fazer sensacionalismo sobre o caso.
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A trama representa Hannah como uma alguém que busca uma vingança em sua morte, uma forma de
causar dano aos demais, em vez de alguém que busca aliviar a sua própria dor, o que pode novamente
ser desconfortável para quem se encontra em situação de vulnerabilidade emocional.
• Não usar estereótipos religiosos ou culturais.
Os estereótipos culturais estão em toda parte, desde a escolha das músicas* aos personagens clichês de
high school norte-americanos (os atletas, os nerds, as cheerleaders, os góticos).
• Não atribuir culpas.
A culpa é o sentimento central da trama, onde cada pessoa que esta na fita é culpa do suicídio da
protagonista.

O primeiro caso baseado na série foi no Peru, dia 04 de maio deste ano. Um jovem engenheiro
industrial, Alonso Franco Lazo Medrano, de 23 anos, se jogou do quarto andar do seu apartamento
localizado na cidade de Arequipa, no sul do Peru, deixando duas notas suicidas que a polícia encontrou
em seu quarto.

Na primeira nota ele deu indicações e os nomes de algumas pessoas que deveriam ouvir os áudios que
ele gravou no seu computador, enquanto na segunda nota se despediu de uma mulher chamada Claudia,
a quem amava e a desejou “boa sorte”, segundo informações dos meios locais.
Outra influência da mídia e que gerou uma enorme repercurssão no mundo é o jogo virtual Baleia Azul.
É composto por um total de 50 desafios diários, e que deve, portanto, ser completado no final de 50
dias. Cada desafio é enviado diariamente por um “curador” ou “administrador” que pede provas (como
fotografias ou vídeo) de que o desafio foi cumprido na íntegra pelos jogadores que são, por norma,
adolescentes com problemas de depressão ou isolamento. Uma das premissas do jogo é que se deve
jogar até ao fim, sem desistências e sem contar a ninguém. Este jogo acaba por ser, na realidade, um
incentivo ao suicídio, já que grande parte dos desafios envolve automutilação e o último desafio é “Tira
a tua própria vida”.
O nome “Baleia Azul” vem de um dos desafios – em que é pedido ao jogador que se mutile e desenhe
uma baleia azul no braço – com base na crença de que as baleias azuis (os animais) dão à costa
voluntariamente com o intuito de perderem a vida.
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Este é jogado sobretudo na famosa rede social russa VKontakte; noutros países, o fenómeno tem-se
propagado por outras redes sociais. Alguns adolescentes são “identificados” pelos curadores através
do uso de determinadas hashtags ou por fazerem parte de certos grupos nas redes sociais (como grupos
sobre depressão ou suicídio). Depois de serem contactados por esse “administrador” ou por se
voluntariarem para jogar, o jogador recebe um desafio diário que deve ser cumprido e registado.
De acordo com uma notícia publicada no jornal russo Novaia Gazeta, este jogo pode ter causado 130
suicídios na Rússia entre novembro de 2015 e Abril de 2016.
Mais recentemente, na Colômbia, a polícia detectou que uns 3200 jovens com perfil no Facebook
participaram no jogo. No Brasil foram noticiadas dezenas de suicídios cometidos por adolescentes com
ligações à participação no jogo Baleia Azul

CAPÍTULO III: PREVENÇÃO

3.1 - Aspectos psicológicos no suicídio
Existem estágios no desenvolvimento da intençaõ suicida, iniciando-se geralmente com a imaginaçaõ
ou a contemplaçaõ da idéia suicida. Posteriormente, um plano de como se matar, que pode ser
implementado por meio de ensaios realísticos ou imaginários até, finalmente, culminar em uma açaõ
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destrutiva concreta. Contudo, naõ podemos esquecer que o resultado de um ato suicida depende de
uma multiplicidade de variáveis que nem sempre envolve planejamento.
Existem três características próprias do estado em que se encontra a maioria das pessoas sob risco de
suicídio:
1. Ambivalência: é atitude interna característica das pessoas que pensam em ou que tentam o suicídio.
Quase sempre querem ao mesmo tempo alcançar a morte, mas também viver. O predomínio do desejo
de vida sobre o desejo de morte é o fator que possibilita a prevençaõ do suicídio. Muitas pessoas em
risco de suicídio estaõ com problemas em suas vidas e cam nesta luta interna entre os desejos de viver
e de acabar com a dor psíquica. Se for dado apoio emocional e o desejo de viver aumentar, o risco de
suicídio diminuirá.
2. Impulsividade: o suicídio pode ser também um ato impulsivo. Como qualquer outro impulso, o
impulso de cometer suicídio pode ser transitório e durar alguns minutos ou horas. Normalmente, é
desencadeado por eventos negativos do dia-a-dia. Acalmando tal crise e ganhando tempo, o prossional
da saúde pode ajudar a diminuir o risco suicida.
3. Rigidez/constriçaõ : o estado cognitivo de quem apre- senta comportamento suicida é, geralmente,
de constriçaõ . A consciência da pessoa passa a funcionar de forma dicotômica: tudo ou nada. Os
pensamentos, os sentimentos e as ações estaõ constritos, quer dizer, constantemente pensam sobre
suicídio como única soluçaõ e naõ saõ capazes de perceber outras maneiras de sair do problema.
Pensam de forma rígida e drástica: “O único caminho é a morte”; “Naõ há mais nada o que fazer”; “A
única coisa que poderia fazer era me matar”. Análoga a esta condiçaõ é a “visaõ em túnel”, que
representa o estreitamento das opções disponíveis de muitos indivíduos em vias de se matar.
A maioria das pessoas com idéias de morte comunica seus pensamentos e intenções suicidas. Elas,
freqüentemente, daõ sinais e fazem comentários sobre “querer morrer”, “sentimento de naõ valer pra
nada”, e assim por diante. Todos esses pedidos de ajuda naõ podem ser ignorados. Por trás destes estaõ
os sentimentos de pessoas que podem estar pensando em suicídio.
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Frases de alerta
“Eu preferia estar morto”.
“Eu naõ posso fazer nada”.
“Eu naõ agüento mais”.
“Eu sou um perdedor e um peso pros outros”.
“Os outros vaõ ser mais felizes sem mim”.
Além das falas de uma pessoa que pensa em se suicidar, existem alguns sinais que podemos procurar
na história de vida e no comportamento das pessoas. Esses sinais indicam que determinada pessoa tem
risco para o comportamento suicida. Portanto, deve-se ficar mais atento com aqueles que apresentam:
1.

Comportamento retraído, inabilidade para se relacionar com a família e amigos, pouca rede social;

2.

Doença psiquiátrica;

3.

Alcoolismo;

4.

Ansiedade ou pânico;

5.

Mudança na personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressaõ ou apatia;

6.

Mudança no hábito alimentar e de sono;

7.

Tentativa de suicídio anterior;

8.

Odiar-se, sentimento de culpa, de se sentir sem valor ou com vergonha;

9.

Uma perda recente importante – morte, divórcio, separaçaõ , etc;

10. História familiar de suicídio;
11. Desejo súbito de concluir os afazeres pessoais, organizar documentos, escrever um testamento,
etc.;
12. Sentimentos de solidaõ , impotência, desesperança;
13. Cartas de despedida;
14. Doença física crônica, limitante ou dolorosa;
15. Mençaõ repetida de morte ou suicídio.

3.2 - Como lidar e abordar o paciente?
A melhor maneira de descobrir se uma pessoa tem pensamentos de suicídio é perguntar para ela. Ao
contrário da crença popular, falar a respeito de suicídio naõ inocula a idéia na cabeça das pessoas. Elas
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até ficaraõ muito agradecidas e aliviadas de poder falar abertamente sobre os assuntos e as questões
com as quais estaõ se debatendo.
Necessariamente, você também naõ terá de “carregar” o problema da pessoa caso naõ se sinta
momentaneamente capaz: poderá pedir ajuda para outros profissionais da equipe de saúde. Pois, a
maioria das pessoas acredita que naõ é fácil perguntar para o outro sobre ideaçaõ suicida e naõ se sente
preparada para lidar com isso.
Algumas questões úteis saõ :
• Você se sente triste?
• Você sente que ninguém se preocupa com você?
• Você sente que a vida nao
̃ vale mais a pena ser vivida?
• Já pensou que seria melhor estar morto ou tem vontade de morrer?

Essas perguntas abrem espaço para as pessoas falarem de si mesmas e de como estaõ lidando com as
dificuldades. A partir daí, se a pessoa demonstra estar cansada de viver, parece estar querendo fugir,
acha a morte atraente, ou quando a equipe de saúde suspeita que exista a possibilidade de um
comportamento suicida, os seguintes aspectos necessitam ser avaliados:
• Estado mental atual – Parece estar sob efeito de alguma substância? Apresenta discurso coerente,

porém com pensamentos sobre morte e suicídio?
• Plano suicida atual – Quao
̃ preparada a pessoa está, grau de planejamento e quaõ cedo o ato está para

ser realizado.
• Sistema de apoio social da pessoa (família, amigos, etc.).

Se a pessoa teve alguns pensamentos suicidas, como “eu naõ consigo continuar”, “eu gostaria de estar
morto”, mas naõ fez nenhum plano, ela apresenta baixo risco. Então deve:
• Oferecer apoio emocional. O ideal seria ter alguém na equipe treinado para orientar o indivíduo a

falar sobre as circunstâncias pessoais e sociais emergentes que o colocam sob risco.
• Trabalhar sobre os sentimentos suicidas. Quanto mais abertamente a pessoa fala sobre perda,

isolamento e des- valorizaçaõ , menos confusas suas emoções se tornam. Quando essa confusaõ
emocional cede, a pessoa pode se tornar re exiva. Esse processo de re exaõ é crucial, ninguém senaõ o
próprio indivíduo pode revogar a decisaõ de morrer e tomar a decisaõ de viver.
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• Focalize nos aspectos positivos da pessoa, fazendo-a falar sobre como problemas anteriores foram

resolvidos sem recorrer ao suicídio. É uma forma de motivá-la e ao mesmo tempo recuperar a confiança
em si mesma.
• Se você nao
̃ conseguir identificar uma condiçaõ tratável e/ou a pessoa naõ demonstrar melhora, naõ

conseguir refletir sobre sua condiçaõ , encaminhe-a para um prossional de saúde mental.
• Pelo menos até que ela receba tratamento adequado, encontre-a em intervalos regulares e mantenha

contato externo.
• Nem todos os pacientes com pensamentos suicidas serao
̃ encaminhados aos serviços especializados,

portanto esses pacientes com baixo risco naõ deveraõ ser a maioria nesses serviços.
Se a pessoa tem pensamentos e planos, mas naõ tem planos de cometer suicídio imediatamente, ela
tem um risco médio e deve ter as seguintes ações:
• Ofereça apoio emocional, trabalhe com os sentimen- tos suicidas da pessoa e focalize nos aspectos

positivos (já descritos anteriormente). Em adiçaõ , continue com os passos seguintes.
• Focalize os sentimentos de ambivalência. O profissional da saúde deve focalizar na ambivalência

sentida pelo indivíduo em risco de suicídio entre viver e morrer, até que gradualmente o desejo de viver
se fortaleça.
• Explore alternativas ao suicídio. O profissional da saúde deve tentar explorar as várias alternativas ao

suicídio, até aquelas que podem naõ ser soluções ideais, na esperança de que a pessoa vá considerar ao
menos uma delas.
• Faça um contrato, negocie, aqui é o momento para usar a força do vínculo existente entre você e o

paciente. Extraia uma promessa sincera do indivíduo de que ele ou ela naõ vai cometer suicídio: 1.
Sem

que

se

comunique

com

a

equipe

de

saúde;

2.

Por

um

período

específico.

O objetivo é ganhar tempo até conseguir ajuda especializada ou até que as medidas tomadas comecem
a dar resultado.
• Encaminhe a pessoa ao psiquiatra da equipe ou agende uma consulta o mais breve possível dentro do

período em que foi feito o contrato.
• Entre em contato com a família, os amigos e/ou colegas e reforce seu apoio. Antes de fazer esse

contato, peça autorizaçaõ ao paciente, para deixá-lo ciente sobre quais informações seraõ dadas,
preservando seu direito ao sigilo. Oriente sobre medidas de prevençaõ ao suicídio que poderaõ ser
realizadas pelos familiares/ amigos/colegas, como:
- Impedir o acesso aos meios para cometer suicídio. Exemplos: esconder armas, facas, cordas, deixar
medicamentos em local que a pessoa naõ tenha acesso, de preferência trancados, e com alguém
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responsável em administrá-los. Tudo isso também deve ser esclare- cido ao paciente, solicitando sua
autorizaçaõ . Explicar que essas medidas saõ temporárias, até que ele/ela melhore o suficiente para
reassumir o controle.
E o último e mais preocupante, o de alto risco. A pessoa tem um plano definido, tem os meios para
fazê-lo e planeja fazê-lo prontamente. Muitas vezes já tomou algumas providências prévias e parece
estar se despedindo.

Ações necessárias:
• Estar junto da pessoa. Nunca deixá-la sozinha.
• Gentilmente falar com a pessoa e remover pílulas, faca, arma, venenos, etc. (distância dos meios de

cometer suicídio). Explicar que você está ali para ajudá-la, protegê-la e que no momento ela parece
estar com muita dificuldade para comandar a própria vida.
• Fazer um contrato, como descrito anteriormente, e tentar ganhar tempo.
• Informar a família e reafirmar seu apoio, já descritos.
• Se onde você trabalha o psiquiatra nao
̃ está acessível ou naõ tem hospitalidade diurna e noturna, esta

é uma situaçaõ de emergência. Entre em contato com um profissional da saúde mental ou do serviço
de emergência mais próximo. Providencie uma ambulância e encaminhe a pessoa ao pronto-socorro
psiquiátrico, de preferência. Explique ao profissional que irá recebê-la o resultado da sua avaliaçaõ ,
pois é indispensável que ele entenda o motivo do encaminhamento. Além do mais, você já conseguiu
obter informações importantes.
• Se no local em que você trabalha pode ser feita a avaliaçao
̃ psiquiátrica ou existe hospitalidade diurna

e noturna, um acolhimento pode ser feito, seguido de investigaçaõ inicial e posterior tratamento. Tente
convencer a pessoa a permanecer no serviço para receber ajuda e os cuidados necessários. Mesmo em
um ambiente protegido, ela deverá car sob maior observaçaõ , pois ainda existe o risco de ela tentar o
suicídio utilizando os meios que estiverem ao seu alcance.

3.3 - Mitos e verdades
MITO: Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se suicidarem
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Fato: Pessoas que conversam sobre suicídio podem estar procurando por ajuda ou suporte. Um número
significativo de pessoas cogitando suicídio passam por ansiedade, depressão e falta de esperança e
podem pensar que não existe outra opção.
MITO: A maioria dos suicídios acontecem repentinamente e sem aviso.
Fato: A maioria dos suicídios foram precedidos por avisos ou sinais, sejam verbais ou
comportamentais. Há alguns casos em que suicídios acontecem sem qualquer aviso. Mas é importante
entender o que são os sinais e procurar por eles.
MITO: Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer.
Fato: Ao contrário, pessoas com propensão ao suicídio agem de forma ambivalente sobre continuar
vivendo ou morrer. Alguém pode agir impulsivamente ao ingerir pesticidas, por exemplo, e morrer
alguns dias depois, apesar de desejarem continuar vivendo. Acesso a suporte emocional no momento
certo pode prevenir suicídios.
MITO: Alguém que deseja se matar, continuará desejando se matar em todos os momentos.
Fato: Os maiores riscos de suicídio são a curto-prazo e em situações específicas. Pensamentos suicidas
não são permanentes e um indivíduo que teve pensamentos suicidas anteriormente pode seguir vivendo
por um longo tempo.
MITO: Somente pessoas com distúrbios mentais podem cometer suicídios.
Fato: Comportamento suicida indica profunda infelicidade, mas não necessariamente distúrbio mental.
Muitas pessoas vivendo com problemas mentais não são afetadas por comportamento suicidas, e nem
todas as pessoas que tiram a própria vida têm distúrbios mentais.

MITO: Conversar sobre suicídio é uma má ideia e pode ser interpretada como encorajadora.
Fato: Por causa do estigma sobre suicídio, a maioria das pessoas que estão cogitando tirar a própria
vida não sabem com quem falar. Ao invés de encorajar, conversar abertamente pode dar outras opções
ou o tempo para que a decisão seja repensada, e assim prevenir o suicídio.
MITO: Quando um indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa está fora de
perigo.
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Fato: Na verdade, um dos períodos de maior risco é o que surge durante o internamento ou após a alta.
A pessoa continua em risco.
MITO: O suicídio só acontece aos outros.
Fato: O suicídio pode ocorrer em todas as pessoas, independentemente do nível social ou familiar.
MITO: Após uma tentativa de suicídio a pessoa vez nunca mais volta a tentar matar-se.
Fato: Uma pessoa que tem uma tentativa prévia ou comportamentos autolesivos de menor
letalidade apresenta um muito maior risco de cometer suicídio.
PRECONCEITO TERRÍVEL E ERRADO: Quem se magoa de propósito é louco.
Fato: Quem se magoa de propósito ou considera o suicido está em sofrimento e pode ser ajudado!!
3.4 Setembro Amarelo
Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo
direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de
prevenção. Ocorre no mês de setembro, dia 10 (Dia Mundial de Prevenção do Suicídio), desde 2014,
por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de
informações.
Foi iniciado no Brasil pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de
Medicina) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), o Setembro Amarelo realizou as primeiras
atividades em 2014 concentradas em Brasília. Em 2015 já conseguiu uma maior exposição com ações
em todas as regiões do país. Mundialmente, o IASP – Associação Internacional para Prevenção do
Suicídio estimula a divulgação da causa, vinculado ao dia 10 do mesmo mês no qual se comemora o
Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.
O CVV - Centro de Valorização da Vida (uma das principais mobilizadoras do Setembro Amarelo) é
uma entidade sem fins lucrativos que atua gratuitamente na prevenção do suicídio desde 1962, membro
fundador do Befrienders Worldwide e ativo junto ao IASP – Associação Internacional para Prevenção
do Suicídio), da Abeps (Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio) e de outros órgãos
internacionais que atuam pela causa.
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Alguns destaques em 2015 foram a iluminação de monumentos como Cristo Redentor no Rio de
Janeiro/RJ, o Congresso Nacional e a ponte Juscelino Kubitschek em Brasília/DF, o estádio Beira Rio
em Porto Alegre/RS, a Catedral e o Paço Municipal de Fortaleza/CE, Ponte Anita Garibaldi em
Laguna/SC, e o Palácio Campo das Princesas em Recife/PE.

Também foram feitas ações de rua,

como caminhadas, passeios ciclísticos, motoatas e abordagens em locais públicas em cidades.
O Setembro Amarelo é muito importante, pois o suicídio ainda é um assunto tabu em nossa sociedade,
mesmo levando mais de 800 mil vidas por ano. As pessoas não falam sobre isso, mas não impede
que seja uma prática comum.

CONCLUSÃO
Podemos ver que o número de suicídios no mundo é muito alto, e essa taxa só aumenta. Acontece 1
suicídio a cada 40 segundos e no Brasil 1 a cada 45 minutos. Porém, não podemos esquecer que para
cada 1 suicídio tem 20 tentativas e que apenas 60 paises coletam dados de boa qualidade, geralmente
as nações bem desenvolvidas e é justamente nos outros 112 que possuem as maiores taxas, ou seja,
esse numero deve ser bem maior do que imaginamos.
Não existe apenas uma explicação para a causa, vários fatores são associados, fatores psicológicos,
fatores pessoais, fatores sociais, culturais e genéticos. Além de fatores ambientais, situação do país,
desemprego, entre outros.
Portanto, esse trabalho tem como objetivo orientar aqueles que precisam de ajuda, pois de 10 suicídios,
9 podem ser previnidos, e parar com esse tabu de que não pode se fala sobre suicídio, devemos
perguntar, analisar, ajudar aqueles que precisam, e estes procurar ajuda e atenção também.
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INTRODUÇÃO

Muito se tem discutindo, recentemente, sobre a tecnologia em nossas mãos. Estou falando dos ultras
novos smartphones, que possuem a capacidade de baixar diversos aplicativos que ficarão salvos no seu
aparelho. Isso quer dizer que poderemos ficar 24h por dia com diversas ferramentas que nos auxiliarão
no nosso dia-a-dia dentro do nosso bolso.

São esses aplicativos que nos permitem por exemplo observar a previsão do tempo instantaneamente
em qualquer pais do mundo, ou olhar se está transito em alguma rodovia e principalmente são eles que
nos conectam em nossas redes sociais, que já fazem parte da nossa vida hoje em dia.

O número de smartphones hoje em uso no Brasil chega a 168 milhões, em relação a maio do ano
passado, teve um aumento de 9%, ou seja, a tendência é aumentar cada vez mais. Segundo a pesquisa,
a projeção é que em 2018 o numero de celulares chegara a 236 milhões e que a densidade de
dispositivos conectados a internet será de dois por habitante, alcançando 416 milhões de aparelhos
entre computadores, tablets e smartphones.
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CAPÍTULO I: A ERA DOS APLICATIVOS

Novos aplicativos surgem todos os dias, como um flash, promovendo grandes mudanças na rotina das
pessoas. O casamento entre internet e telefones celulares com a origem dos smartphones, motiva essa
realidade, que leva conforto, praticidade e segurança aos mais conectados.

No Brasil, está um dos grandes mercados consumidores de smartphones e consequentemente de app`s.
Hoje, a penetração de smartphones na população brasileira está próxima de 29%, praticamente um em
cada três brasileiros usa um mobile. O país é o líder na América Latina e o sexto no mercado mundial.

O sucesso dos app`s para equipamentos móveis vem das facilidades que os usurários têm para
desenvolver atividades pessoais e profissionais em qualquer ponto do planeta, desde que se encontre
conectado à internet.

Entre essas ações, profissionais podem levar suas apresentações em um tablet/smartphone, solicitar um
táxi mais próximo sem ter que aguardar traçar a melhor rota de deslocamento visualizando o trânsito,
pesquisar os melhores restaurantes, hotéis, passagens, conectar-se às redes sociais, etc.

De acordo com diretor da empresa de tecnologia, também desenvolvedora de app`s, ressalta que é
comum as pessoas consultarem seus dispositivos até 150 vezes por dia. “Gastamos cerca de duas
horas, por dia entretidos com esses produtos. Hoje, as pessoas incorporam os dispositivos móveis e os
aplicativos em sua rotina. Os smartphones e tablets caíram no gosto das pessoas, que não largam seus
aparelhos de jeito nenhum”, esclarece Ronan.

Neste cenário, o mercado de desenvolvimento de aplicativos móveis se expande rapidamente. No ano
de 2013, atingiu uma receita global de 27 bilhões de dólares, com crescimento de 100% ao ano.
Pesquisas recentes da Gartner preveem que o mercado represente US$ 77 bilhões em 2017

1.1 O que é um aplicativo ou app?
“App” pode ser a sigla para várias coisas no mundo, mas em se tratando do mundo mobile app é uma
abreviação para “application”, do inglês, que significa aplicativo, programa, software. Esta definição
simples acaba por ser muito genérica se consideramos que existem app`s para celulares, tablets,
navegadores e até mesmo sistemas operacionais de desktop.
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Ao se referir às app`s o mais comum é que o assunto seja relacionado aos vários softwares e programas
disponíveis para Android, iOs, Symbian e outros sistemas operacionais voltados para telefones
celulares. No Android, por exemplo, os app`s são oficialmente distribuídos através de um app especial
chamado Android Market, que acessa uma loja virtual de mesmo nome. Na loja Android Market são
oferecidos aplicativos gratuitos e pagos. Qualquer um que tenha um telefone Android e uma conta do
Google pode comprar ou baixar app`s gratuitos do Android Market. Os aplicativos comprados são seus
para sempre, ficando atrelados à sua conta do Google e não ao seu aparelho. Algo parecido ocorre com
o iOs e mesmo com o Symbian na loja virtual de aplicativos da Nokia.

O mercado de app`s é tão grande que só para Android já são mais de 400 mil aplicativos existentes no
Android Market, sem contar outros que são distribuídos por outras fontes ou mesmo diretamente via
download. O novo sistema operacional da Microsoft para computadores virá também com uma loja
virtual chamada Windows Store que irá vender software no estilo das atuais lojas virtuais de app`s. O
navegador Chrome também uma loja virtual de app`s, a Chrome Web Store.

No Android Market as melhores app para Android são em geral listadas na página inicial. A qualidade
de cada app vem dos conceitos dados por usuários ao longo do tempo.

Portanto app`s são simplesmente programas voltados para utilização em celulares e tablets, mas o
termo tem se tornado mais geral e começa a englobar softwares também usados em sistemas
operacionais de PC e navegadores.

1.2 Importância do conteúdo dos app`s
Cada vez mais pessoas utilizam os seus dispositivos móveis para navegar na web, acessar sites e, claro,
utilizar aplicativos! Muitos app`s se tornaram indispensáveis para o dia a dia dos usuários,
simplesmente por serem úteis. Mas para um aplicativo ter sucesso, além de se mostrar útil, ele precisa
de conteúdo relevante.

É necessário ter em vista se esse aplicativo aumenta o engajamento do publico, ou seja, as pessoas
utilizam aplicativos para as mais diversas funções: planejar viagens, organizar sua agenda diária, se
relacionar com outras pessoas e por aí vai.
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Se o seu conteúdo ajudá-las a realizar essas tarefas e, ainda por cima, facilitar esse processo, você cria
um canal de comunicação direto com o seu público e cria um incentivo para que eles interajam com o
seu conteúdo. Outro fato muito importante é saber se o próprio conteúdo desse app pode promove-lo,
muitas vezes pelo meio de propaganda mais simples e barato que existe, a famosa propaganda boca a
boca e claro a indicação de demais usuários.

Para muitos desenvolvedores, anúncios são a maior fonte de renda dentro dos seus app`s. O conteúdo é
um meio interessante para colocar anúncios, tanto como parte do conteúdo quanto uma forma de
complemente. Também é possível inserir CTA’s (call-to-action), direcionando para um anunciante ou
para alguma área do seu próprio site. A inserção deles no seu app fica mais natural e mais amigável se
o conteúdo que você compartilhar por lá for relacionado com o que está sendo anunciado.

Uma característica levada muito em consideração é a mobilidade dos dispositivos moveis, ou seja, o
conteúdo do seu app pode ir pra qualquer lugar, assim o aplicativo é mais divulgado gerando mais
downloads.

CAPÍTULO II: NECESSIDADE DOS APP’S NA SOCIEDADE
Os App’s surgiram pela necessidade de se criar aplicações ou softwares para os smartphones. Esses
celulares inteligentes além de conseguir conectar pessoas através de sua função primária, que é realizar
uma ligação, conseguem conectar várias pessoas através dos inúmeros App’s disponíveis no mercado.
Além disso, o usuário consegue realizar tarefas as quais antes precisava se deslocar para tal.

Atualmente, há App para quase tudo que possa imaginar. Você consegue realizar transações bancárias,
ler os jornais preferidos, acompanhar a Bolsa de Valores, publicar fotos e status em Facebook,
Instagram de forma imediata, ler e responder e-mails, jogar etc. Consegue escrever em blocos de notas
e/ou falar em App próprio e depois enviar o arquivo por e-mail, whatsapp.
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O Whatsapp é uma ferramenta estrategicamente utilizada, hoje, até como ferramenta de trabalho.
Deixou de ser, e muito rapidamente, um App para conversas entre amigos e familiares. Para você que
não conhece muito dos App`s, vamos apresentar algumas categorias.
❖ Cuidados Médicos
❖ Bancários
❖ Livros
❖ Música
❖ Vídeo
❖ Saúde e Fitness
❖ Viagem
❖ Compras
❖ Utilidades
❖ Notícias e revistas
❖ Jogos
2.1 – Como a sociedade é influenciada
Fato é que as redes sociais estão presentes em nosso dia a dia. Mas, afinal, até onde elas podem
influenciar a sociedade? São apenas simples aplicativos que permitem a troca de ideias e fotos, bate
papo, onde se procura por amigos e colegas de escola e se promove encontros, incentivando
relacionamentos? Eles permitem uma nova maneira de participação da sociedade, com interessantes
aplicativos que dão suporte e facilitam os relacionamentos, com intensa e diversificada participação de
todos, de olhos nas mudanças no mundo, mas em um mínimo espaço de tempo, tudo muito rápido, em
um clique apenas.

A nova geração que está aí já começa a vida teclando e vivenciando um mundo rápido, instantâneo,
com troca de informações a cada instante, convivendo com um enorme volume de informações. Eles
sabem o quanto as redes sociais são importantes no seu dia-a-dia. Tem de tudo, da troca de
informações e opiniões aos encontros de ex-alunos, disponibilização de fotos, dicas de todo o tipo e até
mesmo propostas de namoro e de emprego. Muitos dizem ser mais um modismo da internet, e
geralmente quem é mais velho fala que é “coisa da garotada”. Mas está cada vez mais claro que não é
nada disso.
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Porém é importante estar atento sobre a memória humana que foi substituída pela memória dos
eletrônicos. Poucas pessoas guardam seus compromissos ou números de telefones em suas memórias.
Há aplicativos que substituem agendas de compromisso, agendas de telefones entre tantos outros.

Vivemos em uma mega rede de informações que circulam pelas diversas vias e formatos. É notável
essa evolução humana, mas tomemos cuidado com a segurança de nossas informações. Imprescindível
saber utilizar para o Bem tanta tecnologia.

Vale lembrar, que o telefone celular não apresenta riscos ao meio ambiente, pelo contrário, em muitos
casos substituem os transportes, grandes emissores de gases de efeito estufa. O único problema que os
smartphones apresentam atualmente é a constante dependência causada pelo mesmo, uma prova disso
é o frequente uso em salas de aula de várias instituições de ensino, mesmo sendo proibido em quase
todo Brasil.

Apesar do vício que o celular causou em escala global, atualmente, é impossível pensar como seria a
vida sem esse aparelho. A crescente necessidade por informações faz o celular indispensável a
qualquer atividade profissional.
2.2 Papeis dos app’s na economia
A “economia dos aplicativos”, existente a apenas 2 anos, circula diariamente milhões de dólares.
Alcançou esse patamar tão rapidamente, pois já existem mais de 100.000 softwares criados, grande
parte na App Store da Apple, a economia dos aplicativos tornou-se um negócio altamente lucrativo
para startups como Zynga, Playfish e Playdom. Além da atenção de investidores, as três companhias,
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juntas, geram um valor estimado em 300 milhões de dólares anuais com a venda de bugigangas
digitais.

A receita é simples: conquiste muitos usuários com diversão gratuita, incentive a viralização natural, e
venda itens digitais para permitir que os jogadores subam de nível. E acredite: qualquer jogador é
obcecado por níveis.

De acordo com a revista Business Week, o app nessa linha de jogo social mais popular é o
“FarmVille”, da Zynga, que já tem 20 aplicativos do mesmo tipo lançados. No último mês foram cerca
de 60 milhões de jogadores em busca de ter a fazenda mais próspera do Facebook. A matéria da BW
ainda brinca: “Existem 20 vezes mais pessoas nos campos virtuais de FarmVille do que nas fazendas
reais dos Estados Unidos. ”

Cada produto da Zynga, que eles próprios preferem chamar de serviço, serve como laboratório de teste
para novas ideias. Todo e qualquer clique dentro dos aplicativos são registrados, o que permite aos
desenvolvedores perceberem o impacto de cada pequena mudança. Quando começaram a vender
sementes de batata-doce digitais em “FarmVille”, por U$ 5 o “pacote”, ganharam 400 mil dólares em
três dias.
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Fazer dinheiro com bens digitais não é nenhuma novidade, a internet e o universo dos games contam
com dezenas de exemplos de conteúdo sendo vendido por um punhado de dólares. E não estamos
falando de jogos on demand, expansões para games high-end, canções para jogos musicais, e sim de
objetos com custo quase zero de produção. A grande diferença, agora, é que as possibilidades nunca
foram tão amplas, sociais e lucrativas.

CAPÍTULO III: ANÁLISE DOS PRINCIPAIS APLICATIVOS

3.1. Aplicativos mais baixados no Brasil em 2016
A febre dos aplicativos está cada vez mais séria e participativa em nossas vidas no dia a dia, muitas
vezes sem nem notarmos. Já existem diversos artigos de revistas com nomes renomados listando top
10 aplicativos mais baixados mundialmente, trazendo informações cruciais para fazer um balanço de
quais são os app que todos devemos ter em nossos celulares.

A Apple revelou quais são os app’s para iPhone e iPad mais baixados no Brasil em 2016. A lista
mostra que os usuários brasileiros continuam baixando aplicativos de troca de mensagens. O
WhatsApp aparece na primeira colocação e o Messenger, na segunda. O dono das duas plataformas, o
Facebook, figura na terceira posição. Além dos três, outros dois app’s de redes sociais são
mencionados na lista: Instagram (em 6º lugar) e Snapchat (em 5º lugar). O Snapchat aparece em
primeiro lugar no ranking mundial da Apple, revelando que os brasileiros ainda não foram totalmente
fisgados pelo app.

10

Um aplicativo que chama a atenção por estar na lista é o Telegram (10ª posição). O serviço de
mensagens instantâneas começou a ficar popular entre os brasileiros após diversos bloqueios da Justiça
contra o WhatsApp, seu principal concorrente por aqui.

O hit do ano, o jogo de realidade aumentada Pokémon GO, ficou na quarta posição, ele aparece na
terceira posição no ranking mundial. Outros app’s que aparecem na lista são o Uber (8ª colocação) e o
Spotify (9º lugar). O serviço de streaming de músicas é o décimo aplicativo mais baixado no mundo,
segundo a Apple — uma vitória, se considerarmos que ele não apareceu na listagem do ano passado.

1.

WhatsApp

2.

Messenger

3.

Facebook

4.

Pokémon GO

5.

Snapchat

6.

Instagram

7.

YouTube

8.

Uber

9.

Spotify

10. Telegram
Essa seria a lista do top 10 app’s mais baixados no Brasil em 2016, é importante deixar bem claro que
essa lista pode variar com muita facilidade, pois nuca sabemos o que o mundo digital está nos
preparando.

3.2. Como alcançaram esse patamar
Muitas pessoas vivem se perguntando como esses aplicativos conseguiram alcançar tal patamar de
sucesso, e tão rapidamente no mercado. A melhor resposta que pode ser dada é que Com a chegada do
mobile e adoção massiva desta tecnologia, fizeram-se possíveis os aplicativos fenômenos, que viram
sucesso da noite para o dia, tornando as empresas donas o que chamamos de ‘unicórnios’. Parece
acaso, mas há muita ciência por trás de sucessos como o Pokémon GO, por exemplo, que conquistou
um público mais abrangente do que os assíduos gamers ao oferecer facilidade de acesso e manuseio, e
por ter uma base de dados de localização de dar inveja em qualquer GPS.
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Há várias técnicas para construir um aplicativo de sucesso e a mais importante delas é entender o
consumidor: antes, durante e depois do lançamento. A melhora e iteração tem que ser contínua, já que
a disputa pela atenção do usuário é constante e acirrada. Além disso, por meio de testes gradativos
junto ao público desejado, é possível detectar se há adesão ao aplicativo, permitindo às empresas
definir se desejam continuar ou não seu desenvolvimento. Este tipo de feedback rápido e contínuo é
fundamental para corrigir e melhorar app’s.

Outros fatores cada vez mais decisivos para o sucesso de aplicativos são as metodologias ágeis e o
processo de Entrega Contínua, que possibilitam dividir um único projeto em partes menores, sob
constante revisão, atualização e melhoria, mesmo depois de lançado. Desta forma, problemas são
isolados mais rapidamente e com menor impacto na experiência de uso, assim como melhorias são
desenvolvidas em um prazo cada vez menor. Afinal, foi-se o tempo em que um produto demorava
meses ou até anos para receber uma nova versão.

O mundo hoje acontece em tempo real e vivem constantes mudanças: uma vez disponibilizado para o
mercado, um aplicativo produz uma imensa base de dados, que possibilita mapear o percurso feito pelo
usuário, quanto tempo ficou em cada tela e onde posicionou seu dedo, por quanto tempo, etc. Detalhes
como acompanhar a evolução dos celulares, cujas telas têm se tornado cada dia maiores, e entender
que o alcance dos polegares começa a se limitar até o meio da tela, faz com que o desenvolvedor
atento posicione os botões importantes na metade inferior da tela, melhorando a navegabilidade. Da
mesma forma que uma app desenhada para o celular tem que ser repensada para um tablet e,
naturalmente, para um smart watch. Cada dispositivo necessita de um novo design da app para
entregar uma experiência excepcional e, com isso, destacar a marca, influenciando no aumento de sua
receita.

3.3. Funções dos principais aplicativos

Agora que já sabemos quais são os aplicativos que devemos baixar em nossos aparelhos celulares, é
ainda mais importante saber a função de cada aplicativo. Pois não faz sentido baixar um aplicativo sem
saber sua função.

Se seguirmos a lista citada acima, na primeira posição está o WhatsApp. Sem duvida a maioria ou
praticamente todos conhecemos. Esse app foi criado em 2009, como uma alternativa para os envios de
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mensagem SMS, o Whatsapp se consolidou rapidamente como principal aplicativo de troca de
mensagens para os smartphones.

De acordo com o atual proprietário da marca e também fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, o
app está no caminho para conectar 1 bilhão de pessoas nos próximos três anos. Atualmente, mais de
1000 milhões de pessoas usam o programa em seus aparelhos.

A popularidade do Whatsapp se explica pela facilidade de uso e capacidade de mobilizar as pessoas.
As vantagens começam na instalação do programa, que é simples em todas as plataformas: Android,
BlackBerry, iPhone, Nokia e Windows Phone. Além disso, o aplicativo é gratuito, fato que também
contribui na adesão de usuários.

O envio de mensagens de texto é, sem dúvida, a função mais usada do app. Com o programa, é
possível se comunicar através de caracteres ou ainda pelos emojis, aquelas carinhas e imagens que
tornam a conversa mais divertida. O Whatsapp também permite o envio de qualquer foto que já esteja
na sua biblioteca de imagens.

Também é possível gravar uma mensagem em voz e enviar diretamente para o seu contato. E por
incrível que pareça já existe a possibilidade de fazer uma ligação telefônica ou ainda uma vídeo
chamada gratuitamente.

Em seguida na segunda posição esta o aplicativo Messenger, e logo atrás o facebook. O Messenger
nada mais é do que um aplicativo para usar o chat do facebook, é onde estarão todas suas conversas,
logo no aplicativo do facebook estará sua página e seu feed de notícias. Algo interessante entre esses
app’s é que estão conectados um ao outro, ou seja, sua conta esta logada em ambos app’s.

O próximo aplicativo na lista dos mais importantes é o Snapchat, um aplicativo de troca de mensagens,
fotos e vídeos bastante similar ao Whatsapp, sendo o foco a troca dos famosos Snaps que são as fotos
ou vídeos instantâneos gravados através do próprio aparelho. O grande diferencial do aplicativo é a
obrigação de determinar um tempo duração de 1 a 10 segundos a serem exibidas ao seu destinatário,
sendo assim o conteúdo não ficará salvo no dispositivo alheio.
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Outro aplicativo que vemos muitas pessoas usarem é o Instagram, é uma rede social de fotos para
usuários de Android e iPhone. Basicamente se trata de um aplicativo gratuito que pode ser baixado e, a
partir dele, é possível tirar fotos com o celular, aplicar efeitos nas imagens e compartilhar com seus
amigos. No Instagram, os usuários podem curtir e comentar nas suas fotos e há ainda o uso de hashtags
(#) para que seja possível encontrar imagens relacionadas a um mesmo tema, mesmo que as pessoas
que tiraram essas fotos não sejam suas amigas.

E não podemos nos esquecer do aplicativo que se fixou na tela de nossos celulares em pouco tempo e
ganhou espaço rapidamente, o Uber. É uma empresa multinacional norte-americana, prestadora de
serviços eletrônicos na área do transporte privado urbano e baseada em tecnologia disruptiva em rede,
através de um aplicativo E-hailing que oferece um serviço semelhante ao táxi tradicional, conhecido
popularmente como serviços de "carona remunerada". Cerca de cinco anos após sua fundação a
empresa foi avaliada em 18,2 bilhões de dólares, em junho de 2014, contando com investidores como a
Google e Goldman Sachs.

CAPÍTULO IV: CRIAÇÃO DOS APLICATIVOS

4.1 - Como criar um aplicativo de sucesso
O primeiro passo para ter um app de sucesso é se preocupar se ele tem uma boa aparência, isso pois
todos sabemos que a primeira impressão é sempre a que fica, portanto é crucial que o aplicativo tenha
boas imagens e ótima resolução. É bom verificar se os ícones foram bem desenhados e se estão
combinando entre si. Antes de ler qualquer linha de texto seu usuário vai julgar a qualidade do seu app
a partir das imagens que encontrar.
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Logo o segundo passo é ter um bom texto, e obviamente não ter erros de grafia dentro do seu
aplicativo, é necessária toda atenção nessa etapa.

Todo app que você cria passa a ser uma vitrine do seu trabalho. Imagine que seus futuros clientes vão
se basear no seu trabalho atual para decidir se contratam você ou não.

Seu aplicativo deve estar constantemente sofrendo atualizações, ninguém gosta de notícias velhas. Não
importa se a pessoa está lendo um jornal, site ou aplicativo. Faça com que seu app seja útil e atual,
senão ele perde sua função. Adicione novas informações, notícias e vídeos. Faça o que for preciso, mas
não deixe o app com a mesma cara de sempre!

A frequência de atualização vai depender do seu público e do tipo de app que você criar. Quer um
exemplo? Se for um app de restaurante, com cardápio diário, seria legal você atualizar todos os dias.
Tudo parece ser muito obvio, mas se concentre no obvio de primeira instância.

É de extrema importância oferecer um conteúdo descente para as pessoas. Isso faz com que você seja
visto como profissional em qualquer área.

Algumas dicas para criar novas ideias de atualizações são:
❖ Conhecer público novo
❖ Ler novos blogs e livros
❖ Veja vídeos diferentes

O importante é não cair na tentação de entulhar seu aplicativo com informações inúteis só para mantêlo atualizado. Ofereça conteúdo relevante para as pessoas e elas o verão como alguém de valor.

Mesmo criando o melhor app do mundo, ele não vai saltar sozinho para dentro do smartphone das
pessoas. É preciso contar para seus possíveis usuários que você criou um app interessante. É
necessário fazer uma divulgação de forma planejada.

Um dos meios são as redes sociais, é legal criar uma boa apresentação do seu link e QR Code. Usar
boas imagens, texto bem escrito e adequado ao público que quer atingir. Publicar as mensagens
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divulgando seu app em dias e horários diferentes. Medir os resultados e faça testes com novas
imagens, novos textos e novas cores. Experimente e veja qual a combinação de tudo isso produz os
melhores resultados.

Portanto, serão listadas abaixo 5 dicas para obter sucesso na estratégia de marketing do seu aplicativo.

1. Conheça seu público alvo
A primeira etapa de qualquer estratégia de marketing, independente do produto ou serviço, é conhecer
o seu público. Faça um levantamento de informações reais e relevantes sobre os possíveis usuários. A
melhor maneira de sintetizar e agrupar estas informações é a persona. A persona é uma representação
fictícia do seu público ideal. Com ela você vai saber exatamente como se comunicar da melhor
maneira com os usuários do seu app.

Alguns exemplos práticos de informações fundamentais para qualquer planejamento de marketing são:
• Sexo
• Idade
• Cargo
• Tipo de empresa que trabalha
• Rede social que usa
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• Principais problemas
• Como minha empresa pode ajudar

Porém, para uma estratégia de marketing para aplicativos, algumas informações são fundamentais para
te ajudar não só na comunicação com o público, mas para a própria otimização do aplicativo. Você
deve entender como sua persona utiliza os dispositivos móveis, como por exemplo:
▪ Android ou iOS ou Windows Phone?
▪ Apenas smartphones?
▪ Usa tablet?
▪ Que tipo de aplicativos ele costuma utilizar?

2. Conheça seus concorrentes
Sabe aquela frase: “Mantenha seus amigos perto, e seus inimigos mais perto ainda”? A ideia é
basicamente essa. Não perca seus concorrentes de vista. Saiba o que eles fazem de bom, de ruim, e o
que deixam de fazer. Isso vai te dar ótimos insights de ações de marketing, e vai te ajudar a entender
como o seu público reage a determinadas situações.

Logo, faça o download dos aplicativos dos seus concorrentes. Entenda o que já é bom, o que pode
melhorado e, principalmente, qual é seu principal diferencial em relação a eles. A principal dica para
descobrir onde suas correntes acertam e erram é olhar os reviews destes apps nas lojas de aplicativos.
Lá você vai encontrar o que há de mais valioso para o seu aplicativo: as vontades reais dos usuários.

3. Conheça ASO
ASO é uma sigla para App Store Optimization. É o equivalente ao SEO, mas para as lojas de
aplicativos (App Store, Google Play). Na internet, as pessoas utilizam os mecanismos de busca para
encontrar informações sobre um assunto específico. Nos dispositivos móveis, as pessoas utilizam
principalmente as lojas de aplicativos para encontrar um app com a função que desejam.

Por isso conhecer o ASO é tão importante. Não basta apenas lançar o seu aplicativo e colocá-lo nas
lojas. É preciso fazer com que eles sejam encontrados com mais facilidade. Temos um post com
algumas dicas fundamentais de ASO, e a principal delas é analisar as palavras-chave.
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As palavras-chave irão ajudar a trazer mais resultados tanto nas lojas de aplicativos como no próprio
Google. Tenha certeza que a palavra-chave principal está no nome do aplicativo, e que as demais
estejam na descrição. Colocar um slogan do aplicativo no título é outra dica importante. E aproveite
esse slogan para colocar sua palavra-chave principal. Por exemplo: Zumpy – Caronas de verdade.

4. Conheça os canais de atração e relacionamento
Além das app stores, é inevitável que as pessoas façam pesquisas sobre aplicativos na internet. Ou
seja, você precisa de um site. Cada vez mais as pessoas utilizam seus celulares para acessar a internet,
e se o seu negócio é um aplicativo, você deve assumir que seu público alvo vai acessar o seu site dessa
forma. Isso significa que além de ter um site, ele precisa ser otimizado e responsivo. Invista em SEO
para fazer com o que o seu site seja bem rankeado pelo Google, e tenha certeza que ele é otimizado
para dispositivos móveis. Mantenha seu site atualizado, produza conteúdo relevante para o seu público.

Além do site, estar presente nas redes sociais é quase obrigatório para o sucesso de qualquer negócio
hoje em dia. Elas são fundamentais para a construção da marca, para se relacionar com os usuários do
seu aplicativo, e para que estes usuários possam compartilhar o aplicativo com os amigos.

E já que o assunto é aplicativo, uma boa forma de se comunicar com seu usuário é através das push
notificativos. Elas podem ser utilizadas com diferentes objetivos. Notificar que algum amigo se
cadastrou no app, informar sobre uma atualização, sobre promoções. Mas tenha cuidado com uma
coisa: o excesso de notificações não vai trazer uma boa experiência para o usuário. Então é importante
que as notificações sejam realmente relevantes para o seu usuário.

5. Conheça as métricas
Se não é possível gerenciar o que não se pode medir, a última dica mas não menos importante. É
conhecer o que você deve medir para avaliar os resultados das suas ações. Além das métricas básicas
de marketing, que estão relacionadas aos canais de tração (site, redes sociais, etc.), existem várias
informações que se relacionam ao uso do aplicativo em si.

Alguns exemplos de informações que devem ser medidas são:
▪ Etapas do funil de vendas: o famoso funil de vendas também se aplica a aplicativos. Existem
aquelas pessoas que visitam seu site, as que fazem o download, as que usam o aplicativo gratuito e, se
for o caso, as que usam o app pago.
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▪ Engajamento: são as informações relacionadas ao uso do app. Tempo por sessão, frequência que os
usuários abrem o aplicativo, telas abertas por sessão. Estes são apenas alguns exemplos que podem
mostrar como os usuários interagem com o seu aplicativo.
▪ Retenção: esta medida depende totalmente de qual é o conceito de “usuário ativo” e o modelo de
negócio do aplicativo. Com ela você sabe a quantidade de usuários que continuam ativos em um
determinado período de tempo.
▪ Receita por usuário: é a divisão entre a receita total do aplicativo pelo número de usuários ativos do
seu app.
▪ Custos: existem alguns tipos de custos a serem medidos. Os que são relacionados diretamente aos
aplicativos são o custo por download e o custo por usuário ativo. O primeiro é a divisão entre o valor
gasto em um determinado tempo dividido pelo número de downloads. O segundo é esse mesmo valor
gasto dividido pelo número de pessoas que realmente usam o seu aplicativo.

É possível medir muitas coisas. Através do mobile app analytics você pode obter informações
muito valiosas sobre seu app. E além de medir, não se esqueça de de agir. Com os dados em mãos,
você pode fazer ações de marketing mais adequadas à situação do seu aplicativo.

4.2 Influência do layout dos aplicativos
O processo de criação e usabilidade de aplicativos para dispositivos móveis envolve muitos desafios.
No processo, os detalhes são cruciais: botões de ação com contraste maior, cores, ícones e imagens.
Todos os elementos de design são fundamentais se o seu objetivo for satisfazer o usuário.

Existem vários elementos que você precisa prestar atenção para seu aplicativo cumprir seu papel e não
confundir o consumidor. Um layout de aplicativos mobile ideal é fluido e garante boa usabilidade e
experiência ao usuário. Isso significa que a aplicação deve funcionar a qualquer momento, em
qualquer dispositivo móvel e para qualquer pessoa.

Muitos elementos de uma aplicação influenciam a boa ou má experiência do usuário. Existem alguns
elementos que irão ajudar o usuário a se engajar e não dar uma nota negativa para o seu app, por
exemplo: Em primeiro lugar é necessário ter atenção com a combinação de cores que sera usada no
design do seu aplicativo, cores são fundamentais em qualquer trabalho que envolva design. Você pode
usá-las para direcionar e incentivar ações (cores quentes, por exemplo, como vermelho e laranja) ou
mesmo se quiser passar uma imagem de classe e qualidade (azul e verde).
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Os ícones também são muito importantes porque indicam ações e por isso visam tornar as seções e
funções dentro do aplicativo mais claras para os usuários. A medida padrão geralmente é de 11×11
pixels, mas isso varia de acordo com a plataforma para a qual o app será desenvolvido. Por isso,
recomendamos sempre testar a medida para saber se é a ideal.

Como os smartphones têm as telas bem menores que computadores, verificar se o tamanho das fontes
e grafias são de fácil leitura é ainda mais importante. Você precisa encontrar um equilíbrio que
possibilite o usuário navegar pelo aplicativo confortavelmente, sem precisar se aproximar muito da tela
ou utilizar o zoom.

Os padrões de interação são fundamentais para seu aplicativo, logo arrastar, clicar, rolar e selecionar.
Essas ações já são esperadas por usuários, por isso, escolha sempre padrões de interação conhecidos,
ou seja, ações às quais ele já está familiarizado. Tente com cuidado algo muito novo ou diferente do
usual porque pode confundir o usuário e fazer com que ele abandone seu aplicativo. Ao utilizar menus
laterais, por exemplo, que ocupam apenas uma parte da tela, você pode prever a ação de arrastar, bem
conhecida dos usuários.

As pessoas querem fazer o que precisam rapidamente. Por isso, até o número de cliques em um
aplicativo para chegar a alguma tela é importante. Lembre-se da regra dos 3 cliques: toda ação deve ser
feita em, no máximo, três cliques.
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A maioria da população é destra, e por essa razão os botões são dispostos no lado direito da tela.
Imagine um botão de ação posicionado na esquerda. Nesse caso, o usuário destro teria que cruzar toda
a tela com o polegar. A sugestão é fazer de tudo para facilitar o uso do smartphone com apenas uma
das mãos. Além disso, o contraste do botão também pode ser utilizado para orientar o usuário, criando
uma hierarquia de informações.

Se o sucesso do seu produto depende de ações ou envolvimento dos usuários, é sua obrigação prevenir
erros ou falhas que dificultem a utilização do mesmo. Por causa disso, testar o layout de aplicativos é
imprescindível, já que reduz custos de desenvolvimento e têm um impacto direto na melhoria de
usabilidade do aplicativo e da experiência do usuário. Como consequência disso, a taxa de adoção,
conversão e retenção também irão aumentar.

4.3 Tecnologias na educação
Uma pilha de cadernos e livros para cada disciplina, pesquisas em enciclopédias e folhas de papéis
sendo distribuídas nas salas antes de terminar a aula, com exercícios para fazer em casa. Essa realidade
nas escolas tem ficado cada vez mais distante, pois as instituições de ensino estão abrindo espaço para
a tecnologia como uma nova metodologia de ensino e aprendizagem para os alunos.

Os pontos positivos de usar a tecnologia na educação é que aguça o interesse dos alunos, amplia o
horizonte de pesquisa e compartilhamento de informações e conhecimentos, estimula o trabalho
colaborativo e permite que o aluno seja o protagonista do processo de aprendizagem.
Disciplinas, como “Informática e Tecnologias” estão sendo inseridas como parte formal da grade
escolar. De acordo com mestrando em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento e professor,
Renato de Aguiar Corrêa, ministra essa disciplina no ensino fundamental e médio de um colégio
particular em Belo Horizonte e explica que os alunos desenvolvem projetos utilizando a informática
como ferramenta de aprendizado, o que potencializa o interesse e a criatividade dos estudantes. Além
disso, Corrêa diz que os projetos também são integrados a conteúdos das outras disciplinas,
potencializando o aprendizado.
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As informações não estão mais somente nos livros, a Internet é uma fonte inesgotável de
conhecimentos. Existem diversos sites que oferecem conteúdo para educadores e estudantes. O Google
Acadêmico é um exemplo. Ele disponibiliza vários livros, artigos, teses, resumos e disciplinas de
forma bastante abrangente e gratuita - saiba como utilizar a ferramenta do Google.

Hoje, os professores e alunos também estão lançando mão de aplicativos e softwares que
potencializam o aprendizado. Um exemplo é o Edmodo, um aplicativo gratuito para iOS e Android
que facilita a interação e conexão entre os educadores e alunos, pois permite o envio de mensagens,
trabalhos e confere os eventos quando os alunos estão fora da sala de aula. Além disso, professores
podem enviar alertas para os alunos e até armazenar as notas. Outro aplicativo muito útil e ideal para
estudar história e geografia é o History: Maps of World. Disponível para dispositivos iOS oferece
diferentes mapas em alta resolução de diversas partes do mundo e de vários períodos da história.

Já o The Elements: A Visual Exploration ajuda na aprendizagem da tabela periódica. Quando o aluno
tocar em qualquer elemento, aparecerá uma imagem 3D de diferentes objetos feitos a partir dessa
substância. E para os vestibulandos, o app Exercitando Matemática possui mais de 300 exercícios para
vestibular, Enem e até concursos públicos. O app foi criado por uma escola preparatória no Rio de
Janeiro e reúne tarefas das melhores universidades do Brasil: UFRJ, Unicamp, UERJ e PUC. Para os
professores, o aplicativo iStudiez Pro permite organizar cronogramas de aulas, controlar os trabalhos a
serem entregues e fazer listas de tarefas diárias.
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E para que a tecnologia seja aplicada de forma efetiva na metodologia de ensino, os professores
precisam estar capacitados. De acordo com o professor Corrêa, que também dá treinamento à
professores, os educadores de hoje se formaram em escolas tradicionais e há um choque de realidade
quando entram em uma sala de aula para lecionar para alunos tão acostumados com a tecnologia.

Um dos problemas que muitas instituições de ensino ainda temem, é o uso incorreto ou excessivo do
aparelho dentro da sala de aula, ou seja, apesar de ser uma ferramenta de auxilio estudantil, também
pode ser um instrumento que prejudica o rendimento do aluno na instituição, portanto, os celulares em
sala de aula têm o poder de melhorar sobremaneira a motivação e o nível de aprendizagem dos alunos.
Além disso, possuem a grande vantagem de serem ferramentas magníficas de apoio ao professor. Por
meio deles, é possível incrementar as aulas e oferecer conteúdos mais interativos e que despertem o
interesse genuíno do aluno em participar do processo.

Até mesmo as tão temidas redes sociais, como Facebook e Whatsapp, podem ser direcionadas para uso
em sala de aula. A criação de grupos de discussão e debates sobre determinado assunto é um bom
exemplo disso. Além de promover maior participação do aluno, elas permitem que a atividade se
expanda para além do período escolar e instigue os jovens a buscar referências na internet para
basearem seus argumentos e opiniões.

Por fim, além de todas as possibilidades que o celular apresenta somente por ter recursos digitais e
amplo acesso à internet, já existe também um sem número de ferramentas educacionais gratuitas,
especialmente desenvolvidas com o objetivo de auxiliar o professor. Tais ferramentas, como o
AppProva, por exemplo, além de aumentar sobremaneira o engajamento dos alunos em sala de aula,
acaba facilitando a vida do educador também. Isso porque é possível otimizar o tempo utilizado na
elaboração e correção de exercícios, assim como identificar de maneira mais certeira as dificuldades de
seus alunos, entre muitas outras funcionalidades.

CONCLUSÃO
Em virtude dos fatos mencionados, é com toda certeza que podemos afirmar que não falta muito
para todos os seres humanos possuírem ao menos um smartphone, isso, pois ao decorrer do
desenvolvimento do trabalho é possível perceber que quanto mais jovem a pessoa, mais ela está
fazendo tudo no smartphone. Ou seja, entre o celular e o computador, o jovem hoje em dia da
preferência para o celular, pois o consideram mais rápido e pratico de usar, e atualmente quando
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falamos de praticidade tudo fica mais interessante. Logo somos levados a acreditar que com o passar
de algumas gerações, os smartphones irão tomar conta do mercado tecnológico, até surgir algum novo
dispositivo mais capacitado.
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RESUMO

Este trabalho tem como foco apresentar aos leitores o mercado eletrônico e o e-sport, o mercado mais novo
que vem dominando o mundo, com dados, entrevistas e conteúdos sobre o assunto o trabalho tenta passar o
maior conhecimento sobre o mercado e como este pode ser usado a favor da sociedade e como ele pode
atrapalhar a mesma.
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INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje um mercado novo vem tomando forma e dominando multidões. Estamos falando do
mercado de e-sports, o mercado de jogos eletrônicos vem crescendo ano a ano e já tem uma grande
visibilidade no mercado mundial. No ano de 2016 o mercado de esportes eletrônicos arrecadou cerca de
460 milhões de dólares e com isso faturou mais do que o mercado do cinema e da música somados. O esports possui vários jogos diferentes que ajudam no rendimento do mercado, porém temos alguns jogos que
são os mais conhecidos e que consequentemente geram mais dinheiro. São eles: League of Legends, CS
GO e Fifa.

Top 20 países com a maior receita vinda dos jogos eletrônicos
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CAPÍTULO 1:

Final do campeonato mundial de League of Legends de 2015

1.1 O que é o e-sport?
O e-sport é um mercado novo que vem crescendo cada vez mais. Este mercado consiste em jogos
eletrônicos, a maioria deles de PC. Essa modalidade de competição profissional com videogames não é
muito nova, porém cresce a cada ano. O e-sport tem como origem na Coreia do Sul, lá os esportes
eletrônicos são reconhecidos oficialmente como uma modalidade competitiva desde 2000. Hoje esse
mercado já está mais difundido pelo mundo, a América do Norte e a Europa já possuem grande integração
com esse mercado. Um exemplo claro da dimensão que este mercado está tomando é que alguns jogadores
já conseguem visto de viagem para modalidade esportiva. Diferente dos esportes tradicionais o e-sport é
transmitido ao vivo na internet, porém este ano o SporTV fez uma parceria com a empresa Riot Games,
dona do League of Legends, e transmitirá os jogos na televisão.

Apesar de ser um esporte novo, o e-sport, como qualquer outro esporte, possui jogadores oficiais e com
eles uma legião de fãs. Um caso claro de um jogador de esporte eletrônico que conseguiu trazer milhares
de pessoas para perto dele é o Gabriel “Kami” Bohm, brasileiro e jogador de League of Legends foi
nomeado 3 anos seguidos como o melhor jogador do país e possui mais de 1 milhão de fãs em suas redes
sociais. Com a fama também surge a responsabilidade. Com apenas 20 anos Kami já possui uma enorme
responsabilidade com seus admiradores. Em uma entrevista dada ao Circuito Mato Grosso Kami diz que
tem consciência de seu poder em formar opiniões e que toma muito cuidado para conseguir passar aquilo
que realmente quer dizer. Acrescenta ele que acha o máximo a questão de ter fãs e que adora isso.
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Como em todo esporte, no e-sport também tem sua lenda. Lee “Faker” Sang-Hyeok, sul coreano, é
considerado o Pelé do League of Legends. Sites da Coreia do Sul apontam que o salário do jogador pode
chegar em 2.5 milhões de dólares por ano. Esse número pode parecer absurdo, porém deve se lembrar que
o esporte eletrônico já é reconhecido oficialmente na Coreia do Sul há 17 anos.

Para termos noção da dimensão que o e-sport tem, a final do campeonato mundial de League of Legends
do ano passado atingiu 47 milhões de telespectadores pelo mundo inteiro.

O site Omelete fez uma entrevista com a mãe do jogador de League of Legends, Kami onde ela responde
algumas perguntas sobre a sua relação com seu filho.
- Qual é a sua relação com o Kami, tratando ele como filho e também atleta?
Ultimamente está bem difícil, ele tem uma agenda bem corrida, consigo ficar muito pouco tempo com o
Gabriel. Só quando eu venho mesmo a São Paulo e o encontro nos eventos. Às vezes janto com ele, mas
sinto muita falta.
- Como vocês fazem para suprimir essa falta?
A gente se fala praticamente todo dia, mas mesmo assim... Ele é meu o único filho, sempre esteve comigo
e de repente saiu e ficou muito tempo fora. Ele vai uma vez por ano me visitar. Então venho, participo de
todos os eventos para poder ficar perto e criei o cosplay em homenagem a ele para ter essa proximidade
com os fãs também.
- Qual a dificuldade da criação com essa distância?
Eu me preocupo muito, mas ao mesmo tempo fico tranquila. O Kami é bem adulto, aprendeu a se virar e
como viaja muito, eu sei que ele se vira bem sozinho. A preocupação sempre existe, ele saiu de uma cidade
mais tranquila que é Florianópolis para viver em uma cidade grande como São Paulo. Mas ele se adaptou
bem, pelo que parece.
- Você pensa em se mudar para ficar perto do Kami?
Eu penso, mas eu tenho meu trabalho em Florianópolis e por enquanto não tem como. Daqui a 5 anos talvez,
se ele ainda estiver morando em São Paulo.
- Como você vê o futuro dele como jogador?
Acho que o Gabriel vai continuar porque ele gosta, é a profissão dele, ele escolheu isso como profissão. Ele
gosta muito, está focado nisso, então acho que vai seguir e continuar por um longo tempo, acredito. Se parar
de jogar, ele vai continuar trabalhando no cenário nessa área.
- Você se preocupa com a falta de uma faculdade nos estudos dele?
Me preocupa, tanto é que quando ele veio morar em São Paulo, eu batalhei muito para ele não parar de
estudar. Ele concluiu o segundo grau, mas a graduação agora vai esperar um pouco, porque não tem como
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conciliar em função das viagens que são muitas em um só ano. Mas eu tenho certeza que ele recupera isso
logo mais no futuro. Ele é muito inteligente, vai conseguir ainda fazer a graduação que quiser, ele tem
vontade de estudar matemática ou na área de engenharia. Por enquanto ele está focado no jogo e eu apóio
porque sei que ele gosta e todo mundo fala que ele é bom nisso e nós acreditamos nisso. Agora participou
no mundial, acredito que ele vai jogar ainda alguns anos e eu vou ficar longe por enquanto, só na saudade.
No começo da jornada dele como jogador, você o apoiou?
Eu me preocupava, mas ao mesmo tempo ficava tranquila dele ficar muito tempo no computador. Como
criei ele sozinha, enquanto ele estava jogando, estava dentro de casa. Eu ficava trabalhando então tinha
medo dele ficar na rua, sair em más companhias. Sempre ficava tranquila quando ele queria alguma coisa
do jogo como uma placa de vídeo melhor, uma CPU... Eu comprava pra ele permanecer dentro de casa - eu
preferia, meio que apoiava mesmo. Depois, quando ele começou a jogar mesmo e falou que teria que vir a
São Paulo participar de um jogo eu me surpreendi. Nunca tinha saído de casa e de repente tem que ir pra
São Paulo. Ele foi descoberto online mesmo, acharam ele jogando e daí ele veio para São Paulo participar
de um campeonato e nunca mais parou, logo já foi pra Europa para jogar. Já está assim há 3 anos. Quando
ele veio para São Paulo, só tinha 16 anos. Imagina uma mãe ficar sozinha, deixar o filho sozinho com 16
anos em São Paulo! Foi bem tenso no início, mas depois eu vim conhecer a casa que ele estava morando e
aí ficou mais fácil.
- Como as pessoas que já conheciam você e o Kami, como familiares por exemplo, entendem o posto dele
como jogador?
As pessoas não entendem muito, ainda quando ele jogava em casa também me cobravam, principalmente
a família. Falavam que ele ficava muito no computador, mas ele conseguiu estudar e conciliar os estudos.
Eu só ficava preocupada mesmo dele não conseguir estudar, acordar para ir à escola, mas ele conseguiu até
o fim do segundo grau. Agora é esperar para ver o próximo passo.
- Qual o recado que você gostaria de dar para as mães que têm filhos começando no cenário competitivo?
Eu tenho que dizer que entendo a preocupação delas, eu também tive essa preocupação! Mas aquele
negócio: você tem que ficar acompanhando, tem que ver o que tá acontecendo, se está conseguindo estudar
na escola, procura saber se o jogo não está atrapalhando os estudos... Porque é uma profissão que nem todos
conseguem. Por exemplo, jogadores de futebol mesmo, existem mães que colocam o filho numa escolinha,
gastam horrores para investir na carreira e simplesmente não conseguem. No jogo é a mesma coisa: tem
uns que vão conseguir e outros que não conseguem mesmo jogando muito bem. Não pode deixar prejudicar
os estudos, acho que estudar é fundamental. Claro, estou feliz porque o Kami está bem, mas poderia também
não ter dado certo; então eu ficava sempre falando dos estudos em primeiro lugar.
- Você está orgulhosa dele depois do Mundial?
Tenho muito orgulho dele. Acompanhei todos os jogos da fase de grupos, fiquei feliz porque eu sei que
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eles lutaram até o fim e deram tudo que eles podiam. Eles queriam muito, era o sonho do meu filho, foi o
objetivo que ele alcançou: participar do mundial. Apesar de não ter passado da fase de grupos, e não ter ido
além, o Kami está feliz porque conseguiu participar.
- Como você vê o cenário brasileiro?
Não tem mesmo como competir, lá fora o pessoal está muito à frente. Precisa treinar muito. Mesmo eles
treinando muito, ainda não é o suficiente. Precisa batalhar muito para chegar, porque o eSporte aqui no
Brasil, esse cenário de vídeogames, ainda não é reconhecido no país. Apesar das pessoas acharem que está
muito na mídia, está muito bem mas falta muito ainda falta patrocínio, bastante investimento. Não é como
futebol, mas eu fico feliz que eles participaram, o Kami está muito feliz. Fico triste por ficar longe nessa
distância, mas é o sonho dele então ele está correndo atrás, e eu sei que ele vai querer participar de outros
mundiais pela frente. Ele é muito querido, gosto muito dele e isso me conforta de certa forma.
- O que você faria caso ele fosse convidado para um time fora do Brasil?
Eu ficaria feliz porque acho que lá ele seria mais valorizado e poderia usar poderia mostrar mais seu
trabalho. Apesar de que aqui também ele faz isso, mas eu apoiaria caso ele seja convidado para competir lá
fora, morar lá... Daria inclusive um jeito de ir com ele! Eu tenho muito orgulho de ser a mãe dele e também
feliz por saber que ele está feliz de ter participado desse Mundial e tem dado o melhor. Ele é um vencedor.

1.2 A importância do e-sport e do mercado eletrônico na sociedade
O e-sport como qualquer outro esporte tem uma importância na sociedade. O mercado dos games está em
uma ascensão muito grande e com isso se tornando muito importante na economia mundial. Dados apontam
que em 2016 o e-sport faturou cerca de 460 milhões de dólares e de acordo com a empresa Newzoo o esport pode faturar 1.1 bi de dólares em 2019. Não tem como falarmos do mercado eletrônico em 2016 e
não falar sobre Pokemon Go. O jogo que juntou a vida real com o mundo virtual e conquistou o mundo.
Pokemon Go trouxe uma nova tecnologia chamada realidade aumentada, onde o jogo tem interação com o
mundo real. O jogo em apenas 4 dias faturou mais de 45 milhões de dólares e 200 milhões em um mês de
vida. Porém não é só com a questão financeira que os jogos eletrônicos ajudam a sociedade. Com o novo
jogo da linha Pokemon as pessoas começaram a interagir mais e ficar mais tempo fora de casa caminhando
em busca pelos seus pokémons, com isso a qualidade de vida e a socialização dos jogadores aumentaram
de uma forma muito positiva. O site colégio next fez uma lista de algumas maneiras que os jogos eletrônicos
podem ajudar as crianças na vida escolar, são elas:

- Atividade altamente social: Como a maioria dos jogos eletrônicos de hoje em dia são jogados online,
ajudam a desenvolver características fundamentais para o crescimento pessoal. Como trabalho em equipe
e comunicação interpessoal.
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- Pensamento crítico e compreensão de leitura: Já que a criança deve tomar decisões na pele de um
personagem, isso desenvolve um raciocínio crítico e ajuda no desenvolvimento da criatividade para a
solução de problemas. Jogos que possuem um contexto histórico com culturas, lugares, ambientes podem
ajudar a criança na retenção do que foi aprendido na sala de aula.
- Novas habilidades: Como os jogos consistem em estratégica e habilidades especiais é preciso que a criança
se dedique para aprende-las. Um exemplo bem comum de uma habilidade que a criança aprende através
dos games é o conhecimento de uma nova língua.

Crescente comparado ao ano de 2016 do mercado de games

Valor do mercado de games nos principais países em desenvolvimento
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1.3 Desvantagens dos games
Como tudo na vida existe suas desvantagens, os games não são diferentes, devemos lembrar que apesar de
ser uma atividade boa para a relação interpessoal e desenvolvimento de certas habilidades, o uso em excesso
dos jogos podem acarretar em sérios problemas para a saúde física e mental. Problemas como obesidade,
sedentarismo, ansiedade, estresse elevado são mais frequentes do que imaginamos quando se trata do
mundo dos games. Um caso que ficou muito conhecido foi a morte por overdose de jogo. Um jovem em
Taiwan morreu após passar 40 horas em frente ao seu computador jogando Diablo 3.

"Tenho 27 anos, estou tentando minha segunda faculdade, já desisti da primeira, mudei da minha cidade
(interior de SP) para tentar outro curso, mas tem um problema que enfrento há muito tempo, sou viciado
em jogos de videogame.
Atualmente jogo o Dota, jogo online, com meus amigos do interior e isso tem me atrapalhado muito. Sei
que tenho que estudar, mas já passei noites inteiras jogando mais de 16 horas seguidas. Fico com raiva,
brigo comigo, brigo com meus amigos, o jogo me deixa maluco, mas é difícil parar.
Eu deleto o jogo depois reinstalo, me culpo, mas sempre volto. Sei que minha primeira faculdade foi
prejudicada por causa disso, quando viajei para a Austrália para estudar também interrompi o curso, pois
ficava jogando lá.
Meu sono ficou prejudicado, minha alimentação também (ganhei 25 quilos) e meus relacionamentos sociais
são quase zero aqui em São Paulo. Estou tentando retomar o controle da minha vida nas mãos, mas tem
sido difícil. ” Esse é um depoimento feito em um blog na internet sobre a vida de Frederico Mattos e mostra
o quão prejudicial pode ser o vicío nos games.

CAPÍTULO II:

2. Como a sociedade é influenciada
Com o passar dos anos o pensamento sobre o mercado eletrônico vem mudando positivamente na
sociedade. Jovens começaram a se interessar e se entusiasmar cada vez mais sobre esse mercado e isso gera
uma grande mudança na sociedade. Com isso as organizações tecnológicas tendem ao avanço e melhoria
em suas tecnologias. Outro ponto importante que os jogos eletrônicos estão causando na sociedade é a
melhora nas habilidades como, concentração, memoria, reflexos entre outros. Um ótimo ponto que os jogos
estão criando é a comunicação entre pessoas e a tendência é com que isso melhore cada vez mais. Crianças
que sofrem bullying ou qualquer outro de mal causado pela sociedade conseguem se livrar disso,
temporariamente ou definitivamente, nos jogos, com a felicidade que os jogos trazem para elas. Os
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videogames podem ser usados também para amenizar ou até mesmo curar doenças como: depressão,
Alzheimer, Parkinson, autismo entre muitas outras.

Porém todos devem ficar ligados com esse mercado pois, como qualquer outro tipo de competição, pode
levar ao vício. Psicólogos dizem que o número de pacientes que estão criando uma dependência com o jogo
é alarmante, sobretudo os jovens, que estão largando suas obrigações como estudo para se dedicar ao
máximo ao jogo. Os jogos eletrônicos estão criando tantos dependentes que já se criou um programa de
dependência de internet no Hospital das Clínicas em São Paulo. Um dos fundadores do projeto, Cristiano
Nabuco, deu uma entrevista ao Jornal Hoje da Globo falando sobre os casos de vicio nos jogos. Ele diz que
é muito difícil se notar o viciado pois a internet é muito nova na sociedade, portanto os mais velhos por não
viverem tanto a internet não conseguem perceber quando seus filhos estão se viciando nos jogos eletrônicos.
Outro depoimento vindo do neuropsicólogo Thiago Rivero é que o mercado eletrônico em geral, incluindo
os celulares, tablets e videogames conseguem fazer com que tudo fique mais fácil e isso é um ponto
positivo. Porém, pode se tornar uma rotina o uso frequente dos aparelhos e suplantar a rotina da família,
estudos e amigos.

2.1 O papel dos games na sociedade
Os games devem ser vistos como amigo da sociedade, visto que eles podem trazer uma melhoria nas
habilidades de crianças e no desenvolvimento mentais delas. Os games podem tratar de doenças, ajudar na
socialização das pessoas, estimula a criatividade e a competição, o que no mercado de trabalho é muito bem
visto. Os games nos mercados também devem ser muito bem recebidos, visto que eles promovem as
empresas a sempre estarem evoluindo e procurando a melhoria em suas tecnologias.
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O Brasil é o principal mercado de jogos digitais na América Latina e o quarto no mundo em consumo desta
tecnologia, com 3,4 milhões de gamers digitais, perdendo apenas para Estados Unidos, Japão e China. O
país movimenta US$ 1,5 bilhão ao ano e deve alcançar a marca de US$ 1,6 bilhão em 2017, segundo
levantamento da Super Data Research. O mercado interno é responsável por 35% do total da receita gerada
pelo setor na América Latina, que é de aproximadamente US$ 4,5 bilhões. Na contramão de outros setores,
o setor de jogos digitais cresce expressivamente e ainda há muito a ser desenvolvido.

Tanto para empresas brasileiras quanto para as internacionais, os grandes desafios para os próximos anos
ainda serão o de promover e o de distribuir os jogos. A partir do momento em que novos estúdios e
publicadores lançam títulos, conseguir visibilidade e se diferenciar entre tantas opções torna-se cada vez
mais difícil. Desenvolvedores precisam se especializar cada vez mais em marketing e monetização, além
de manter a qualidade de seus produtos em um alto nível.

Nos últimos anos, produzir um jogo ou aplicativo tornou-se mais fácil, dando oportunidade para os
pequenos desenvolvedores criarem e lançarem seus games. Consequentemente, a concorrência aumentou,
fazendo com que os grandes e pequenos estúdios disputem os mesmos usuários. Por outro lado, o
ecossistema dos negócios em games evoluiu. Não somente empresas desenvolvedoras aumentaram, mas
também os negócios complementares e especializados nessa indústria.
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2.2 O papel da sociedade nos games

A sociedade tem um papel muito grande sobre os games. Ela que determina se o caminho que os jogos vão
tomar, se eles vão se tornar tendência mundial e com isso melhorar o mercado e a competitividade do
mesmo, por exemplo. A sociedade também deve conseguir extrair o máximo de benefícios que os jogos
eletrônicos podem trazer a ela. Como já dito antes, a melhoria na comunicação, saúde física e mental entre
outros.

Porém um problema muito grande que a indústria de games sofre é o preconceito e o tabu sobre eles. Por
exemplo, pessoas que não enxergam os games como um trabalho dificultam muito a entrada dos jogos na
sociedade. Outro preconceito muito grande é dizer que os jogos eletrônicos matam pessoas, esse
preconceito acaba impedindo crianças de se divertirem com os games, pois, os pais ficam receosos de deixar
seus filhos jogar um jogo que já foi “culpado” pela morte de outra pessoa. Este preconceito também acaba
encobrindo o real problema que a sociedade vive e colocando todo o peso e a culpa em cima dos jogos.

Uma imagem circulou na internet para retratar esse preconceito e enfatizar que os jogos não são a doença
da nossa sociedade.

Os pais têm um papel muito grande nos games que é a aceitação e o incentivo nos games. Durantes o evento
games RAM 2017 muitos pais foram vistos acompanhando seus filhos e os prestigiando. João Gabriel
Soares, de 53 anos, levou o filho Afonso, de 13, antes de ir para o trabalho e garante que a família dará
apoio ao competidor.

"Veio eu, minha esposa e a irmãzinha do Afonso. A gente chegou aqui pouco antes da abertura dos portões.
Eu ainda vou para o trabalho, mas minha esposa vai ficar aqui para torcer já que ano passado ele chegou
nas oitavas", relatou o pai "coruja".
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CAPÍTULO III:

3.1 Com o que a sociedade pode contribuir para o mercado eletrônico:
Bom, é fato que os games vem tomando o tempo e a cabeça das novas gerações da sociedade. Agora cabe
o governo, junto com a sociedade saber tirar proveito sobre isso.

Um caso muito interessante ocorreu na China, onde foi criada uma faculdade de League of Legends em
uma de suas principais cidades, Xangai. A universidade conta com tudo que você pode esperar de um típico
campus de faculdade. Possui um refeitório de primeira e até dormitórios para os alunos que quiserem viver
no campus. As salas de aulas são compostas por computadores e acessórios de ponta e a faculdade garante
a visita frequente de jogadores profissionais do meio.
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Salas de aula e auditórios

Campus visto por fora

Outro ponto muito importante que já se tornou realidade em muitos países pelo mundo todo são as bolsas
de estudos por jogos eletrônicos. Nos países como Estados Unidos é muito comum existir a bolsa de estudos
para atletas, algumas universidades já começaram a enxergar os games como um esporte de fato e estão
oferecendo bolsa de estudos através deles. Em Illinois, Chicago a universidade Robert Morris University é
uma das universidades que oferece bolsa de estudos para jogadores de League of Legends. A universidade
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acredita que habilidades usadas nos jogos, como trabalho em equipe, construção de estratégias, previsão
dos movimentos do adversário e reações em milissegundos, não são diferentes daquelas usadas no campo
de futebol ou na quadra de basquete. As bolsas podem chegar até 15 mil dólares.

3.2 Como conscientizar as pessoas sobre o e-sport
O e-sport é ainda muito pouco conhecido quando comparado a esportes como futebol, porém ele vem tendo
uma crescente muito boa por conta de toda visibilidade que a mídia vem dando a ele nos últimos anos. O
caso de a SPORTV fechar contrato para passar os jogos do campeonato brasileiro de League of Legends
ajuda muito para que pessoas mais velhas como pais possam ver que não se trata de “apenas um joguinho”.

Mas não é só com a visibilidade que o e-sport vai ter o seu lugar na sociedade. Por ser jogos eletrônicos
onde muitas pessoas têm um pré-conceito de que não se exercita nenhum músculo o jogo ainda é um tabu
para os pais. Por isso a mídia deve exercer seu trabalho e divulgar os pontos positivos do jogo e mostrar
que é possível conciliar o jogo com os estudos, família e amigos.

Galvão Bueno narrando um trecho de uma partida de LoL

3.3 Como o cidadão ajuda na sociedade conscientizando-se sobre o e-sport
Com as pessoas se conscientizando sobre o e-sport fica mais fácil de acabar com todo o preconceito sobre
o mesmo, assim tendo mais visibilidade na mídia e conseguindo incentivar o governo para ter atitudes como
bolsa de estudos ou até mesmo universidades próprias para o jogo.
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CONCLUSÃO:
A finalidade deste texto é conscientizar a sociedade sobre o e-sport e o mercado eletrônico mostrando seus
pontos positivos e negativos na sociedade e mostrar principalmente para os pais que os games são nossos
aliados para a criação das crianças e que o sonho de muitas crianças de ganhar dinheiro com jogos já está
se tornando realidade.
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INTRODUÇÃO:
A escolha do tema Ecosurf se deu através da minha paixão e ligação com o mar e a natureza, isto se deu
pelo surf me mostrando um lado de como nós prejudicamos essa natureza tão valiosa para nos humanos,
podendo ser rica em nossas refeições, viagens, economia entre outras. Onde esse estudo será feito
buscando referencias tratando dos aspectos positivos que temos em relação ao Oceano, e de como temos
prejudicando este meio ambiente tão rico.
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CAPÍTULO 1 – OCEANOS E SUA PRESERVAÇÂO

1.1 A importância dos Oceanos.
Os oceanos têm uma grande importância ecológica, econômica, política e sociocultural. São eles
responsáveis pelo regulamento do clima, proporcionam alimentação, lazer, transporte e gera renda. Por
conta disso, os oceanos são fundamentais para a sobrevivência da espécie humana e de todos os seres
vivos do planeta.

Mas será que a população conhece a importância que este imenso ecossistema tem em suas vidas? Será
que observam o seu verdadeiro valor? Para se ter uma ideia, aproximadamente 2/3 da população mundial
vive atualmente a menos de 50km do mar (ONU-Unesco).

Essa faixa de terra litorânea correspondente a menos de 2% do território terrestre e abriga uma população
de um pouco mais de 4 bilhões de pessoas. Os brasileiros seguem esta tendência mundial de ocupar áreas
costeiras onde cerca de 50 milhões de pessoas, ou seja, 1/4 dos habitantes do País, moram em municípios
da zona costeira brasileira (IBGE).

Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície terrestre, somam 97% da água do planeta, concentram um
número imenso de espécies, mantêm um grande estoque de alimentos e guardam reservas minerais.
De acordo com oceanógrafo Jonas Santos, nos últimos anos os oceanos passaram a receber atenção
especial no mundo por causa das mudanças climáticas e da consequente elevação do nível dos mares. “O
oceano tem e continuará a ter uma influência significativa na regulação do clima, através da absorção,
armazenamento e transporte de calor, dióxido de carbono e água. As alterações na circulação do oceano
podem produzir mudanças consideráveis, anômalas e talvez irreversíveis no clima da terra”, avalia.

Muitos dos recursos minerais utilizados são extraídos do fundo do mar, como o magnésio, que é utilizado
em ligas metálicas, especialmente com o alumínio. O bromo é utilizado na indústria alimentar,
farmacêutica e fotográfica. O sal de cozinha (cloreto de sódio) é o mineral mais importante obtido
diretamente a partir da água do mar. Além disso, o fundo dos oceanos poderá ser a principal fonte de areia
para a construção civil e recuperação de praias nos próximos anos.

Jonas Ricardo ainda mostra que as algas marinhas produzem cerca de 55% do oxigênio do planeta,
concorrendo até com a máxima que diz ser a Amazônia o "pulmão do mundo". “O excesso de dióxido de
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carbono (CO2) na atmosfera é absorvido pelas águas. Por meio da fotossíntese as algas produzem muito
mais oxigênio do que precisam, e quando há gás demais na água, ele é liberado para a atmosfera”, explica
o oceanógrafo.

Assim como na superfície terrestre, o fundo do mar tem uma diversidade de relevo em suas bacias
oceânicas como os montes submarinos, planícies abissais, cadeias montanhosas submarinas e fossas
oceânicas que variam devido ao movimento das placas tectónicas da Terra.

Vida humana - O oceano e a humanidade estão fortemente interligados, pois dos oceanos obtemos
alimento, medicamentos e recursos vivos e não vivos. Os oceanos criam empregos, produz economia para
o país, e desempenha um importante papel na segurança nacional. Por eles são realizados importantes
deslocamento intercontinental dos navios levando e trazendo os materiais de consumo do nosso dia a dia.
As praias são nossas principais áreas de recreação.

Dos oceanos também são retirados uma ampla diversidade de recursos vivos para as mais diversas
utilizações. Eles são umas das principais fontes de alimentos onde, anualmente, centenas de milhões de
toneladas são pescados por ano, sendo a principal fonte de proteína para milhões de pessoas. Muitas das
algas e animais marinhos são utilizados para os mais variados fins. Por exemplo, as algas utilizadas na
indústria do papel, fotográfica, alimentar e farmacêutica.
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Preservação e conhecimento - Por conta da importância dos oceanos para a vida humana, Jonas Ricardo
lembra que todos são responsáveis por protegê-los. “Ele sustenta a vida na Terra e o ser humano tem de
viver de forma a contribuir para essa sustentabilidade. Ações individuais e coletivas são necessárias para
gerir de modo eficaz os recursos do oceano, para que cheguem a todos”, ressalta.

Há muito para se descobrir e explorar dos oceanos, pois é o maior ecossistema e o menos explorado lugar
do planeta. “Conhecemos menos de 10% de toda sua interação e dinâmica. Esta é a grande fronteira para
os exploradores e investigadores da próxima geração, na qual encontrarão oportunidades significativas de
pesquisa e investigação”, diz.

Para ele, compreender o oceano é mais do que uma simples questão de curiosidade. É necessário
pesquisar, estudar e conhecer para se alcançar uma maior compreensão dos sistemas e processos. No
decorrer dos últimos 50 anos, a exploração dos recursos marinhos aumentou significativamente, por que
a utilização sustentável dos recursos disponíveis nos oceanos dependerá da compreensão do seu potencial
e limitações.

As novas tecnologias, sensores e ferramentas potenciam a nossa capacidade de explorar o oceano. À
utilização de modelos matemáticos constitui atualmente parte essencial das Ciências Marinhas. Os
modelos contribuem para a compreensão da complexidade do oceano e da interação deste com o clima do
planeta, na medida em que processam observações e ajudam a descrever interações entre os sistemas.
“Conhecer mais os oceanos significa também investir na qualidade de vida, pois é sabido que sem eles
não há vida. Desenvolver de forma sustentável é um dever de todos”, finaliza.
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1.2 Modos de poluição do Oceano.

Durante muitos anos o mar tem sido usado como a maior lixeira da Terra. Embora sejam imensos, os
oceanos não podem continuar eternamente a absorver desperdícios. O Homem é responsável por 70% da
poluição marinha.

Os oceanos constituem o receptor final da maior parte das substâncias poluidoras, através dos cursos de
água, das águas de escorrência, da imersão intencional de resíduos e até de acidentes de navegação. Os
oceanos recebem ainda imensas quantidades de detritos provenientes da erosão dos continentes e do seu
litoral.

Os oceanos possuem uma grande capacidade autodepuradora e são um meio pouco propício para o
desenvolvimento de seres patogénicos. No entanto o derrame incessante de águas residuais provenientes
de zonas urbanas e despejos industriais transformam as águas dos oceanos num meio muito favorável à
sobrevivência de bactérias patogénicas.

Enormes quantidades de imundícies provenientes de canos de esgoto, lixos industriais, petróleo, plásticos
e resíduos radioativos são despejadas no mar todos os anos. Podem matar ou danificar animais e plantas
marinhos e destruir ecossistemas frágeis. Podem também ser nocivos para as pessoas.
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Não é por acaso, que as zonas marítimas mais poluídas a nível mundial se localizam nas imediações dos
países mais industrializados. Isto acontece, não só, pela descarga de esgotos fluviais e industriais, mas
também pelo elevado tráfego marítimo que se faz sentir nos seus portos.

Outra causa que estabelece as zonas mais poluídas nos oceanos é o movimento de petroleiros que
provocam grandes manchas de poluição nos oceanos.

A poluição dos oceanos tem basicamente duas origens. Mais de 40% vem da terra, levada pelos rios. A
maior parte da restante é despejada ou lançada diretamente no mar. Pode ainda ser transportada pelo ar e
cair no mar com a chuva. Em mares quase totalmente rodeados de terra, a poluição pode tornar-se
gravíssima. Aí os poluentes não se dissolvem da mesma maneira que em oceanos abertos.

Este problema é ainda agravado se esses mares se situam em zonas de indústria pesada ou muito tráfego
marítimo, ou ainda se vive muita gente nas suas proximidades. As regiões mais afetadas são o
Mediterrâneo, o mar do Norte, o mar Báltico e o mar Vermelho.

Produtos químicos agrícolas - com a crescente necessidade de os agricultores produzirem mais comida,
aumenta a quantidade de produtos químicos espalhados nos campos para matar as pragas e obter colheitas
mais abundantes.

Cerca de metade desses pesticidas e fertilizantes são varridos pela chuva e lançados nos rios, sendo depois
levados para o mar. Alguns fertilizantes provocam a diminuição da quantidade de oxigénio existente na
água, impedindo assim que os animais respirem. Pesticidas como o DDT acumulam-se no interior do seu
organismo, envenenando-os a eles e aos animais que os comem.

Derramamento de petróleo - Se um petroleiro tem uma colisão ou encalha, pode derramar enormes
quantidades da sua carga no mar. Forma-se então à superfície da água uma camada espessa que pode ser
arrastada para terra pelo vento e pelas correntes. Os hidrocarbonetos espalhados pelos mares e oceanos
provêm sobretudo dos petroleiros que limpam os seus depósitos no alto mar e derramam assim em cada
uma das suas viagens cerca de um 1% dos seus produtos.

Isso supõe, ao fim de alguns anos, cifras da ordem de vários milhões de toneladas de produtos petrolíferos
nos oceanos. Entre as zonas mais levemente afetadas está o mar Mediterrâneo e o oceano Atlântico,
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frequentados pelos petroleiros vindos do Médio Oriente, Mar do Norte, Canal da Mancha e os mares que
rodeiam o Japão.

Os prejuízos ocasionados ao meio marítimo são muito diversificados e numerosos.

O petróleo lançado ao mar dificulta a oxigenação das águas e ao mesmo tempo consome o oxigénio que
necessita para sua própria degradação.

A poluição impede a fotossíntese indispensável para o desenvolvimento do fitoplâncton.

As aves são especialmente afetadas. Na Inglaterra calcula-se que o número de aves vítimas de
contaminação de hidrocarbonetos se eleva anualmente a 250.000 seres. As aves marinhas, cujas penas
ficam pegajosas, perdem a mobilidade e acabam por morrer, o mesmo acontecendo aos peixes e
mamíferos, envenenados pelo petróleo que ingerem.

Os moluscos e mariscos costeiros, são vítimas da poluição por produtos derivados dos hidrocarbonetos,
como o benzopireno, de conhecidas propriedades cancerígenas para o homem.

Existem várias técnicas de combate aos derrames de petróleo: o afundamento, utilização de detergentes e
dispersantes, combustão, recolha mecânica e degradação biológica.
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A técnica do afundamento tem efeitos nocivos sobre a fauna e flora dos fundos oceânicos. Uma vez
afundado, cobre os sedimentos do fundo do mar e destrói toda a vida aí existente no espaço de alguns
meses.

Também não muito aconselhável é o sistema de detergentes que consiste na dissolução do petróleo. Os
detergentes espalham-no, permitindo a dissolução das partes mais tóxicas que atingem grandes
concentrações. Este processo não se revelou muito eficaz, pois o complexo petróleo-detergente é mais
tóxico que o petróleo isolado, e a sua biodegradação é mais lenta.

A combustão consiste em queimar o petróleo como forma de o eliminar, mas as altas temperaturas
atingidas aumentam a solubilidade de compostos tóxicos não o tornando num processo muito viável.
A recolha mecânica é ideal, salvo em difíceis condições atmosféricas, pois não fere o ambiente.

No processo de degradação biológica, as bactérias decompõem o petróleo em substâncias mais simples.
Estas bactérias são extraídas do amido do milho, vivendo enquanto tiverem petróleo para degradar. Para
digerir 1 litro de petróleo, as bactérias consomem o oxigénio de 327 litros de água, o que agrava o risco
de asfixia dos oceanos.

Descarga de esgotos - Em alguns lugares os esgotos domésticos são lançados diretamente no mar sem
tratamento prévio. A água pode ficar imprópria para as pessoas nadarem, devido ao perigo de infecção e
pode ainda perder o oxigénio. Os esgotos contêm nutrientes de que as algas necessitam.

Mas nutrientes em demasia podem provocar um crescimento excessivamente rápido. À medida que
morrem, as plantas consomem mais oxigénio da água, e outros seres vivos podem sufocar. A este processo
chama-se eutrofização.

À medida que a produtividade do fitoplâncton aumenta, a transparência da água diminui, o que provoca
uma diminuição na penetração da luz e afeta a comunidade de macrofilas (formas macroscópicas de
vegetação aquática) submersas que vivem na zona litoral.

Deste modo, a diversidade do habitat litoral diminui deixando de haver refúgios e/ou alimentos para
muitos organismos, o que empobrece as comunidades de invertebrados e vertebrados.

10

Outra consequência do aumento da biomassa algal é a diminuição da capacidade de autopurificação do
sistema, ou seja, o poder de reciclar a matéria orgânica diminui, levando à acumulação de detritos e
sedimentos.

Num estado mais avançado a concentração de oxigénio vai diminuindo, a profundidade de compensação
(profundidade à qual o consumo de oxigénio iguala a sua produção) diminui e as espécies que não
conseguem tolerar concentrações de oxigénio baixas tendem a desaparecer, havendo uma nova redução
na biodiversidade. O pH também se altera, passando de neutro ou ligeiramente alcalino a ácido, o que
também pode afetar algumas espécies.

Lixos industriais - Grande número de indústrias estão instaladas junto à costa ou ao longo dos rios.
Muitas vezes descarregam na água resíduos químicos, entre os quais se contam metais pesados, como
chumbo, mercúrio, cádmio, cobre e estanho.

Provêm de extração mineira, fundição, fabrico de papel e outros processos industriais. Metais como o
chumbo e o mercúrio podem concentrar-se e matar peixes e outros animais mais importantes na cadeia
alimentar.

Algumas zonas do mar, de grande profundidade, têm sido usadas como lixeiras para resíduos radioativos
altamente perigosos, encerrados em contentores de betão. Esses resíduos podem levar milhares de anos a
perder a radioatividade e deixar de ser perigosos. Teme-se a possibilidade de fugas para a água.

Em grandes quantidades, esses resíduos podem matar peixes e outros seres vivos. Em quantidades
menores, podem provocar o cancro e crescimento anormal.

Com a escassez de água potável, proveniente de rios e lençóis de água doce subterrâneos, o homem recorre
cada vez mais à água dos oceanos para obter água para consumo próprio.

Através de um processo que se chama "dessalinização" a água dos oceanos é transformada em água doce,
retirando sê-lhe o sal. Por conseguinte, se a água estiver muito poluída, é-nos difíceis eliminar toda a
poluição da água, com consequências para o homem.

Nalguns países desérticos vizinhos do golfo Pérsico, instalações de dessalinização junto à costa extraem
o sal da água do mar para abastecimento de água potável.
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1.3 Efeitos da pesca predatória

O desenvolvimento das populações em todo o mundo, assim como o próprio desenvolvimento humano,
sempre esteve ligado aos rios, mares e oceanos e sua imensa oferta de alimentos.

Todavia, foi a partir da década de 50 que a pesca passou a se tornar um verdadeiro problema em escala
global.

Isso porque, a partir de 1950, as empresas pesqueiras passaram a contar com tecnologias que
possibilitavam a localização exata de cardumes em alto mar, facilitando a captura de quantidades muito
grandes, no que também ficou conhecido como “pesca predatória”.

A pesca predatória pode ser entendida como sendo aquela que retira do meio ambiente muito mais do que
ele consegue repor de maneira natural

Assim, entre a realização da pesca predatória e suas consequências, podemos destacar, por exemplo, a
diminuição de populações inteiras de peixes, frutos do mar e até mesmo de plantas pertencentes ao
ecossistema.

Em suma, a pesca predatória tem consequências realmente desastrosas, uma vez que muitas espécies estão
correndo risco de extinção em função de sua atuação, e como o equilíbrio do ecossistema depende da
existência de todas as suas espécies, quanto maior as atividades de pesca predatória, maior serão as
consequências.
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Ao mesmo tempo, a própria atividade pesqueira predatória limita também a produtividade pesqueira, tanto
do ponto de vista econômico como do ponto de vista biológico.

Segundo os cientistas, nos próximos 40 ou 50 anos, a grande maioria das espécies que estão hoje
ameaçadas poderão estar completamente extintas, e isso gerará consequências econômicas e ambientais
muito difíceis de prever.

Cabe as autoridades a adoção de leis realmente eficientes, que protejam os rios, mares e oceanos, e que,
de fato, promova a fiscalização das atividades de pesca, assim como a punição de arbitrariedades
realizadas.

Alguns exemplos de pesca predatória:

IBAMA e Pesca Proibida
Conforme o local de pesca existe épocas nas quais o IBAMA não aconselha realizar a pesca. Porém, com
a falta de fiscalização os pescadores atuam em massa contra os períodos e prejudicam o ciclo dos peixes.
Nesse sentido qualquer tipo de atividade pesqueira que não acontece na época indicada por órgão nacional
é suscetível de ser predatória.

História da Pesca Predatória no Mundo e Pesca de Tubarões
Nos anos setenta do século XX o Partido Comunista da China resolver implantar política no sentido de
valorizar o produto nacional entre a população não apenas no território nacional como mundial. Mal sabia
a corte do imperador que o fato resultaria em danos na população de tubarão. Acontece que a população
dos tubarões no mundo sofre com riscos de extinção por causa do consumo chinês em torno de trezentos
milhões de pessoas.

Funciona da seguinte forma: Pescadores capturam tubarões com rede e quando levam o corpo do peixe
para o solo do barco cortam as barbatanas e jogam o resto da carcaça no mar, cerca de noventa por cento
de parte que poderia servir ao consumo, mas por causa da grande oferta mundial não paga valor além do
que cinco dólares por quilo em detrimento da barbatana que se equivale a cinquenta dólares o quilo, dez
vezes o valor em termos de mercado.
Quando corpo do tubarão segue de volta aos mares aparecem espécies que se alimentam da carcaça do
corpo. O outro membro das famílias dos tubarões observa que existem outros predadores que disputam o
espaço do oceano: O ser-humano.
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Rede de Arrasto e Camarão
Outro problema sério no que tange à pesca tipo predatório está no sistema que objetiva pescar peixes com
as redes de arrasto. A problemática não se encontra apenas na quantidade de espécies que são capturadas
como também no número de filhotes permanecem no lote e são usados ou não no mercado. Com a carência
no valor em grande parte do mundo o mercado pagar mais e por consequência aumenta a predisposição
dos pescadores em usar o método.

Outros Tipos de Pesca Predatória
Além da pesca predatória de botos, camarões e tubarões também existem espécies que são capturadas de
forma predatória, o que significa o ciclo de vida ao ponto de ameaçar de extinção em curto prazo, como
no caso das redes que são usadas para pescar lagostas. Também existem casos nos quais as atividades
pesqueiras acontecem com base em venenos usados no processo de captura, o que grande parte dos
cientistas especialistas em meio ambiente e ecossistema desaconselha de forma pública.

Problemas da Pesca Seletiva e Descarte
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Esse consiste em problema emblemático na pesca predatória. Em termos gerais os pescadores pescam
determinado tipo de peixe para usar a menor parte no sentido de capturar outras espécies que possuem
maior valor no mercado. O resto, ou seja, a grande parte do alimento é dispensada ao mar e provoca
reações adversas que podem modificar o comportamento dos predadores. Esse fato acontece nas barbatas
que se retira dos cações, por exemplo.

Pesca Predatória e Desperdício em Alto Mar
O grande problema da pesca predatória se encontra no desperdiço e danos no número de espécies dos
filhotes que participam do processo de captura. A atividade acontece no país desde épocas que
antecederam a chegada oficial dos portugueses em terras nacionais e até os dias de hoje corresponde em
forma de renda importante para populações ribeirinhas ou que vivem nos limites marítimos.

Estatísticas do poder público apontam que o valor anual de desperdício por causa da pesca seletiva de
descarte pode chegar à casa dos quarenta milhões de toneladas, quantidade que poderia ajudar no combate
da fome no mundo ao levar em conta que existem populações no planeta que não têm inclusive a água no
rio para beber, quanto mais para pescar. Os valores se equivalem em média de 1/3 da atividade pesqueira
em termos mundiais.

Pesca
Como resultado do excesso na pesca predatória os preços das carnes de luxo aumentam em níveis a se
considerar de forma negativa ao consumidor. Pescadores se comportam de forma principal por causa do
mercado e fazem o desperdício para lucrar acima da média, o que faz aumentar a procura extensiva e
diminui sem equilíbrio o número de espécies.

A Pesca Predatória no Brasil e suas Consequências
Existe ainda o problema das embarcações estrangeiras que atuam no solo nacional sem a penalidade por
causa da falta de agentes que servem para verificar quem trabalha na legalidade. Existem denúncias que
barcos estrangeiros usam redes de longos quilômetros de extensão e prejudicam de forma direta na
concorrência com os pescadores brasileiros.

15

CAPÍTULO 2 – OCEANOS E A SOCIEDADE

2.1 A importância do oceano para economia.
Os oceanos Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico, Antártico, juntamente com os mares, formam a grande
massa de água sobre a terra cobrindo mais de 2/3 de sua superfície, com zonas abismais de mais de 11.000
metros de profundidade, como no Pacífico próximo à costa chilena. Aliás nesta região encontra-se o maior
desnível da Terra, pela proximidade da Cordilheira dos Andes com mais de 7.000 m./alt., formando uma
diferença de mais de 14.000 mil metros.

Da hidrosfera da Terra que compreende os lagos, mares, rios e as águas subterrâneas as águas marinhas e
salobras correspondem a 97,4% e os restantes 2,6% são água doce, o que mostra a imensidão das águas
marinhas e consequentemente sua importância sob vários aspectos como fonte alimentar, meio de
transporte, depósito petrolífero e de minerais, por exemplo.
Segundo a teoria dominante, a vida na Terra teve origem há 4 bilhões de anos com o surgimento de
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bactérias que se desenvolveram nas profundezas dos oceanos e que se alimentavam da matéria inorgânica
expelida do interior da Terra através das rachaduras provenientes do movimento das placas tectônica.
Aliás como até hoje acontece.

Além disso, as algas microscópicas que flutuam na parte superior das águas oceânica são responsáveis
por 90% da fotossíntese da Terra, ou seja, pela existência do oxigênio na atmosfera.

Dessa forma os oceanos são considerados berços da vida, representando sistemas complexos de
manutenção das milhões de formas de vida, mas a poluição vem prejudicando sua plena atividade
enquanto ecossistema pois está possibilitando o rompimento do curso evolutivo de muitas espécies, bem
como colocando em risco eminente de extinção muitas outras.

Potencial da pesca

Ante a extensão e riqueza do ambiente marinho podemos imaginar o potencial de pescado que ele
forneceu e fornece ao homem.

Calcula-se hoje em dia que a pesca atinge cerca de 90 milhões de toneladas-ano, mas o desperdício é
enorme, já que muitas espécies de peixes não são utilizadas economicamente e são jogadas fora, apesar
do valor nutritivo. Além disso, o homem utiliza uma fração muito reduzida de espécies de peixes para
exploração regular, sendo apenas exploradas 6% das espécies e apenas 2% corretamente, que na prática
são reduzidas a uma dúzia de espécies de interesse comercial, segundo J. DORST (1973. Antes que a
natureza morra. Ed. Edgard Blücher ltda. 5º reimpressão 1995, p.331) o que mostra a subutilização dos
recursos pesqueiros marítimos.

A pesca profissional tem um significado protéico e econômico muito grande para o ser humano; a
pesca artesanal também é significativa e deveria ser mais incentivada pelos governos, pois representa
ainda oportunidade de fixação de comunidades em locais de pouco adensamento urbano.
Mineração

Além do pescado, os oceanos fornecem outras riquezas econômicas importantíssimas como: o
petróleo, minerais como ouro, prata, cobre, ferro, zinco, em alta concentrações, fontes farmacológicas, a
maricultura, o sal, a energia elétrica etc. Os petróleos juntamente com o pescado formam talvez as duas
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mais importantes riquezas do mar na atualidade, mas há outras que podem ser exploradas em grande
escala, como as citadas.

A mineração nas profundezas dos oceanos, que pode se constituir no próximo século como uma
grande fonte econômica já está em franco crescimento e logo atingirá foro mundial ante o
desenvolvimento da tecnologia que vem permitindo pesquisar em águas profundas, mas pelo fato de
muitos campos minerais se encontrarem em águas internacionais e não existir ainda uma legislação
internacional regulamentando a prospecção a exploração comercial destas riquezas vem encontrando
dificuldades políticas e jurídicas.

Tão logo estas questões sejam solucionadas, os oceanos passarão a ser visados por grandes
empresas mineradoras, porém com grande risco degradatório, o que demandará atenção dos
ambientalistas, legisladores e profissionais do direito ambiental.

Potencial alimentar

Por sua vez, o conhecimento cada vez maior do potencial alimentar das algas marinhas vem trazendo
possibilidades de exploração econômica de milhares de espécies como fonte alimentar e para as indústrias
de cosméticos e farmacêuticas.

Na maricultura poderemos encontrar grandes subsídios econômicos, principalmente para as comunidades
litorâneas, bastando o Poder Público incentivar as pesquisas neste sentido, bem como dar suporte
econômico. Já a extração do sal também forma um importantíssimo recurso econômico marinho,
observando que muitas regiões vivem quase que exclusivamente desta atividade. A força das marés
também pode fornecer divisas econômicas com a produção de eletricidade.

Todavia, não podemos esquecer que os oceanos têm ainda várias funções como: regulador do clima
pois as correntes marítimas levam água quente dos trópicos aos pólos influenciando no clima global;
celeiro biológico com a conservação de milhões de espécies importantíssimas na cadeia alimentar;
absorção do gás carbono pela fotossíntese marinha segundo P. Weber (1993. Revificando os recifes de
coral.
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Portanto, os oceanos e seus diversos ambientes guardam enormes potenciais alimentar e comercial que
devem ser preservados e explorados sustentavelmente.
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2.2 Como o homem vem causando o desequilíbrio deste meio-ambiente.

Quando pensamos nas emissões de dióxido de carbono (CO2), fatores como o efeito estufa e
o aquecimento global já vêm à cabeça. Mas as mudanças climáticas não são os únicos problemas causados
pelo excesso de CO2 na atmosfera. O processo de acidificação dos oceanos é extremamente perigoso e
pode acabar com a vida marinha até o fim do século.
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A acidificação começou desde a primeira revolução industrial, em meados do século XVIII, quando a
emissão de poluentes aumentou rápida e significativamente graças à instalação das indústrias por toda
Europa. Como a escala de pH é logarítmica, uma leve diminuição neste valor pode representar em
porcentagem, variações de acidez de grandes dimensões. Dessa forma, pode-se dizer que desde a primeira
revolução industrial, a acidez dos oceanos já aumentou em 30%.

Mas como se dá esse processo? Estudos demonstram que, ao longo da história, 30% do CO2 emitido pela
ação do homem vai parar no oceano. Quando a água (H2O) e o gás se encontram, é formado o ácido
carbônico (H2CO3) que se dissocia no mar, formando íons carbonato (CO32-) e hidrogênio (H+).
O nível de acidez se dá através da quantidade de íons H+ presentes em uma solução – nesse caso, a água
do mar. Quanto maior as emissões, maior a quantidade de ions H+ e mais ácido os oceanos ficam.

Vida marinha em risco

Qualquer tipo de mudança, por menor que seja, pode mudar drasticamente o meio ambiente. As mudanças
de temperatura, do clima, do nível de chuva ou até o número de animais podem causar o total desequilíbrio
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ambiental. O mesmo pode ser dito sobre a alteração do pH (índice que indica o nível de alcalinidade,
neutralidade ou acidez de uma solução aquosa) dos oceanos.

Estudos preliminares apontam que a acidificação dos oceanos afeta diretamente organismos
calcificadores, como alguns tipos de mariscos, algas, corais, plânctons e moluscos, dificultando sua
capacidade de formar conchas, levando ao seu desaparecimento. Em quantidades normais de absorção de
CO2 pelo oceano, as reações químicas favorecem a utilização do carbono na formação de carbonato de
cálcio (CaCO3), utilizado por diversos organismos marinhos na calcificação. O aumento intenso das
concentrações de CO2 na atmosfera, e consequente diminuição de pH das águas oceânicas acaba por
alterar o sentido destas reações, fazendo com que o carbonato dos ambientes marinhos se ligue com os
íons H+, ficando menos disponível para a formação do carbonato de cálcio, essencial para o
desenvolvimento de organismos calcificadores.

A diminuição das taxas de calcificação afetam por exemplo o estágio de vida inicial destes organismos,
bem como sua fisiologia, reprodução, sua distribuição geográfica, morfologia, crescimento,
desenvolvimento e tempo de vida. Além disso, afeta também a tolerância a mudanças na temperatura das
águas oceânicas, tornando-os mais sensíveis, interferindo na distribuição de espécies mais sensíveis.
Ambientes que naturalmente apresentam altas concentrações de CO2, como regiões vulcânicas
hidrotermais são demonstrações dos ecossistemas marinhos futuros, apresentando baixa biodiversidade e
elevado número de espécies invasoras.

Uma outra consequência, advinda da perda de biodiversidade de ecossistemas marinhos é a erosão de
plataformas continentais, que não apresentarão mais corais que ajudam a fixar os sedimentos. Estima-se
que até 2100, cerca de 70% dos corais de águas frias estarão expostos a águas corrosivas.

Por outro lado, outras pesquisas apontam para a direção oposta, afirmando que alguns microrganismos se
beneficiam com esse processo. Isto se deve ao fato de que a acidificação dos oceanos possui também uma
consequência que é, para alguns micro-organismos marinhos, positiva. A diminuição do pH altera a
solubilidade de alguns metais, como por exemplo o Ferro III, que é um micronutriente essencial para o
plâncton, tornando-o assim mais disponível, favorecendo um aumento da produção primária, que acarreta
em uma maior transferência de CO2para os oceanos. Além disso, o fitoplâncton produz um componente
chamado dimetilssulfeto, que ao ser lançado para a atmosfera contribui para a formação de nuvens, que
refletem os raios solares controlando o aquecimento global. Este efeito é positivo até que sejam reduzidas
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as absorções de CO2 pelo oceano devido à saturação deste gás nas águas, situação sob a qual o
fitoplâncton, pela menor oferta de Ferro III, produzirá menos dimetilssulfeto.

Mais prejuízos econômicos
Em suma, podemos dizer que o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera termina por
aumentar a acidez e temperatura das águas oceânicas. Até certo ponto, como vimos, isso é positivo, pois
aumentará a solubilidade do Ferro III que é absorvido pelo fitoplâncton para a produção de dimetilssulfeto,
que contribui na redução da minimização do aquecimento global. Ultrapassado esse ponto, a saturação de
CO2 absorvido pelo ambiente marinho somado ao aumento da temperatura das águas altera o sentido das
reações químicas, fazendo com que menores quantidades deste gás sejam absorvidas, prejudicando
organismos calcificantes e aumentando a concentração do gás na atmosfera. Por sua vez, esse aumento
contribuiria para intensificar os efeitos do aquecimento global. Dessa forma, é criado um ciclo vicioso
entre a acidificação dos oceanos e o aquecimento global.

Além de todos os impactos já descritos, com a diminuição do pH oceânico haverá também o impacto
econômico, já que comunidades que se mantém à base de eco-turismo (mergulhos) ou de atividades
pesqueiras serão prejudicadas.

A acidificação dos oceanos pode também afetar o mercado global de créditos de carbono, uma vez que
prejudicado o depósito natural de CO2 nos oceanos, maiores quantidades deste gás se concentrarão na
atmosfera, fazendo com que os países arquem financeiramente com as consequências.
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Tecnologia de mitigação
A geoengenharia desenvolveu algumas hipóteses para acabar com esse problema. Uma delas é usar o ferro
para “fertilizar” os oceanos. Dessa forma, as partículas desse metal estimulariam o crescimento dos
plânctons que, por sua vez, absorveriam o CO2 que, ao morrer, levaria o gás carbônico para o fundo do
mar.

Outra alternativa proposta foi a adição de substâncias alcalinas nas águas dos oceanos para equilibrar o
pH, como pedra calcária esmagada. Porém, segundo o Professor Jean-Pierre Gattuso, da Agência Nacional
de Pesquisas da França, este processo poderia ser eficaz apenas em baías com troca limitada de água com
o mar aberto, o que daria um alívio local, mas não é prático em escala global pois consome muita energia,
além de ser uma alternativa cara.

Na realidade, as emissões de carbono deveriam ser o foco da discussão. O processo de acidificação
oceânica não afeta apenas a vida marinha. Povoados, cidades e até mesmo países são totalmente
dependentes da pesca e do turismo marítimo. Os problemas vão muito além dos mares.

Atitudes incisivas se fazem cada vez mais necessárias. Por parte das autoridades, leis sobre níveis de
emissão e fiscalizações cada vez mais rigorosas. Pelo nosso lado, diminuir nossa pegada de carbono com
pequenas medidas, como utilizar mais transporte público, principalmente em veículos os movidos a fontes
de energia renováveis ou optar por alimentos orgânicos, que sejam provenientes da agricultura de baixo
carbono. Mas todas essas escolhas só são possíveis caso a indústria altere suas formas de lidar com os
recursos naturais e também priorize a produção de bens que utilizem matérias-primas sustentáveis.

2.2. Como o lixo prejudica a vida marinha.
Além de poluir as águas de rios e lagos, o homem também contamina a água do mar. Apesar da quantidade
de água ser elevadíssima, a quantidade de resíduos que o homem joga é suficiente para causar sérios
problemas ambientais nessas áreas, e quem paga o preço por essa irresponsabilidade são os animais
marinhos.

Dentre os problemas ambientais que o mar enfrenta, destaca-se a poluição por petróleo. Essa poluição
ocorre em razão de acidentes com navios petroleiros (que carregam petróleo) ou então por problemas nas
plataformas e oleodutos.
O óleo, ao entrar em contato com a água, não se mistura e forma uma grande película sobre ela. Dessa
forma, não ocorre penetração da luz do sol, por isso, organismos que fazem fotossíntese, tais como as
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algas, podem morrer. Com a morte dos seres que realizam fotossíntese, a água torna-se pobre em oxigênio
e também em alimento. A consequência disso é a morte de peixes e de outros animais que participam
dessa cadeia alimentar.

As aves marinhas também são bastante afetadas pelos derramamentos de petróleo. Ao entrarem na água
para capturar suas presas, ficam impregnadas de óleo e não conseguem voar novamente. Além disso, elas
tornam-se incapazes de manter seu corpo aquecido, podendo, inclusive, morrer de frio.

O derramamento de óleo prejudica toda a cadeia alimentar marinha

Além do derramamento de petróleo, o lixo jogado no mar é outro problema sério. O acúmulo de plástico,
por exemplo, é responsável pela formação de verdadeiras ilhas desse material. Você sabia que diversas
tartarugas marinhas morrem todos os anos em decorrência do sufocamento por saquinhos plásticos? Esses
graciosos animais confundem as sacolinhas com águas-vivas e acabam sufocados.

Outro problema ambiental relacionado com o ambiente marinho é o derramamento de esgoto doméstico.
Esse material pode desencadear a proliferação de algas que produzem toxinas, causando as
chamadas florações. O excesso de algas é responsável por uma diminuição do oxigênio da água, e sua
toxina é capaz de colocar em risco diversas espécies.
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Observe a grande quantidade de lixo acumulada nessa região *

Além de toda a questão ambiental causada pela poluição dos mares, temos o fator econômico. Praias
poluídas aos poucos vão deixando de ser frequentadas por turistas, uma vez que o risco de doenças,
principalmente de pele, aumenta. Outro ponto importante é a população que depende da pesca, que acaba
tendo suas atividades afetadas em razão da contaminação dos animais aquáticos.

ATENÇÃO: Você pode fazer sua parte para diminuir a poluição marinha com atitudes bastante simples.
Lembre-se sempre de, ao visitar a praia, não deixar lixo na areia, como embalagens de comida, garrafas
de bebidas e alguns brinquedos. Além disso, não suje também as ruas, pois a água das chuvas ou o vento
podem levar esses produtos para o mar.
CAPÍTULO 3 – CONCIENTIZAÇÃO DO CIDADÃO AO OCEANO

3.1. A temperatura dos oceanos

A temperatura é uma propriedade física que caracteriza o equilíbrio térmico de um sistema, e/ou o
equilíbrio térmico de um sistema com outro, sendo medida em graus Celsius (ºC) no sistema internacional
de unidades (SI).

A superfície terrestre recebe energia solar de forma variável, de acordo com a latitude, devido a
forma elipsóide da Terra. As baixas latitudes (região equatorial) recebem maior calor por unidade de área
do que os pólos, devido ao ângulo da radiação solar incidente. Portanto a quantidade de energia que
alcança todas as latitudes é a mesma, mas em regiões polares está se espalhando por uma área maior. A
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quantidade de calor por unidade de área recebida pelo equador é cerca de 1,5 a 2 vezes maior do que a
recebida pelos pólos.

O sol tem temperatura superficial de 5.800ºC e irradia energia na forma de ondas eletromagnéticas em
todas as direções. Apenas uma pequena fração do total da energia solar chega e é absorvida pela Terra.
Do total emitido (100%), apenas a metade é absorvida pelo oceano, o restante é refletido por nuvens,
atmosfera, etc.

A Terra recebe radiação solar na forma de ondas eletromagnéticas curtas, e re-emite a radiação na
forma de ondas longas. Esta radiação re-emitida ocorre de forma mais homogênea em função da latitude,
e é denominada de albedo superficial ou planetário. A diferença entre a energia recebida e re-emitida em
função da latitude é chamado de balanço de radiação. Nas baixas latitudes este balanço é positivo e
negativo nas altas latitudes. Devido ao equilíbrio térmico o calor é redistribuído das baixas para as altas
latitudes pelo sistema de ventos na atmosfera e pelo sistema de correntes no oceano (correntes superficiais
dirigidas pelo vento e correntes profundas dirigidas pela densidade).

A temperatura da água do mar apresenta variabilidade tanto na escala vertical quanto horizontal,
mas as variações horizontais são menores que as varições verticais. A variação horizontal da temperatura
superficial dos oceanos apresenta zonação conforme a latitude, ou seja, formam-se linhas de mesma
temperatura denominadas de isotermas. As temperaturas superficiais decrescem de 28 ºC em baixas
latitudes para até -2ºC em altas latitudes. Nas regiões temperadas os gradientes são maiores do que nas
regiões tropicais e polares. De forma geral a temperatura altera-se em média 0,5ºC para cada grau de
latitude percorrido.

Nas regiões costeiras, principalmente nos contornos oeste dos continentes, ocorre o fenômeno
denominado de ressurgência (upwelling), que se caracteriza pelo afloramento de águas profundas,
geralmente frias e ricas em nutrientes, para regiões menos profundas dos oceanos. A importância da
ressurgência para diversas regiões do planeta pode ser verificada no Peru, que detêm uma das maiores
produções de pescado no mundo graças à ação da ressurgência em sua costa.

As áreas de ressurgência representam apenas 1% do oceano, porém suportam mais de 50% da produção
pesqueira mundial (Rodrigues, 1973). Na costa sudeste e sul do Brasil há duas regiões onde o fenômeno
de ressurgência é tipicamente observado: em Cabo Frio (RJ) e junto ao Cabo de Santa Marta (SC). A
distribuição vertical da temperatura na coluna de água geralmente decresce com a profundidade. É
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possível distinguir três regiões distintas ao longo da coluna de água: (1) zona de mistura: se prolonga até
200 m, possui temperaturas similares às da superfície do mar devido aos processos de mistura ocasionadas
pela ação dos ventos, ondas e correntes; (2) zona de termoclina: ocorre entre 200 e 1000 metros, onde a
temperatura diminui abruptamente com a profundidade; (3) zona profunda: onde a temperatura varia
suavemente a partir de 1000 m até o fundo.

Porém este padrão varia conforme a latitude, dividindo-se nas seguintes zonas:
• Baixas latitudes:
• Não existe grande variabilidade entre as estações do ano;
• Apresenta camada de mistura superficial;
• Possui termoclina permanente durante todo o ano;
• As temperaturas típicas são 20 ºC na superfície, 8ºC a 500 m, 5ºC a 1.000 m e 2ºC

a 4.000 m.

• Médias latitudes:
• Grande variabilidade anual entre as estações de inverno e verão;
• Termoclina sazonal: ocorre somente durante o verão, pois aumenta a temperatura superficial e há menor
mistura;
• Durante o inverno ocorrem fortes ventos e correntes, além da ação de grandes ondas que causam a
mistura.
• Altas latitudes:
• Não há termoclina;
•Temperatura

é

praticamente

uniforme

ao

longo

da

coluna

de

água;

• Maior parte da superfície é recoberta por gelo durante o inverno.
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3.2 Quais as medidas os cidadãos podem ter para preservar este meio-ambiente
Os nossos oceanos são lugares com grandes belezas, maravilhas incríveis, mistérios fantásticos e até uma
fonte de nossos maiores medos e vertigens. Os oceanos são importantes para nós por vários motivos,
sendo transporte, alimentação, lazer, recursos medicinais e energia alguns dos benefícios que recebemos
deles.

E mesmo assim, os mares estão sofrendo por causa de nossas ações; nossas práticas na terra fazem com
que agrotóxicos, esgoto e lixo desaguem todos os dias nos oceanos, e agora existe tanto lixo no mar que
se criaram ilhas de lixo para onde essa sujeira se tem juntado. A destruição de nossos oceanos é um perigo
a nosso próprio modo de vida, nosso bem-estar e alimentação; a destruição dos oceanos é um desrespeito
ao seu valor intrínseco. Como pessoas, nós podemos fazer mais para que os mares sejam respeitados e
cuidados. Nesse artigo, você vai aprender alguns jeitos fáceis e rápidos para ajudar a impedir prejuízos
aos oceanos.

1 - Comece aprendendo o que você puder sobre os oceanos. Isso vai lhe dar respeito, medo e, o mais
provável, uma paixão por todas as coisas do mar, e quanto mais você souber, mais você entenderá a
importância de fazermos nossa parte para proteger os mares. Algumas das coisas para se ler são a pesca
predatória, os impactos das mudanças climáticas sobre os oceanos, os efeitos causados pelos dejetos do
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agronegócio, da indústria e do esgoto domiciliar nos mares e o modo como os sistemas marinhos
funcionam. Aprenda sobre as espécies marinhas, sobre os aspectos e perigos geológicos e, por fim e mais
importante, aprenda como os seres humanos dependem dos mares para tudo, desde seu modo de vida e
alimentação até para lazer e esportes.

2 - Conheça o que -não- colocar em seu encanamento. A poluição advinda de encanamentos
frequentemente acaba no mar, e é aí que você pode fazer uma grande diferença como proprietário se seguir
essas dicas simples:
• Não jogue no encanamento tinta, solventes, produtos de limpeza, pesticidas ou outros químicos. Saiba

o que é lixo tóxico e descubra programas de recolhimento e reciclagem desses produtos em sua região.
• Descarte adequadamente o óleo de motor. Descubra se a sua cidade tem algum programa de reciclagem

ou pergunte se uma auto-peças local pode ajudar.
• Nunca jogue produtos químicos na terra, em estradas ou no encanamento pluvial.
• Nunca use pesticidas ou herbicidas, ou use-os com moderação. Mesmo que você não viva perto do

mar, parte da terra de seu jardim escorre pelos canos e, no final, termina escoando no oceano. Não se
incomode com alguns insetos (muitos deles, na verdade, ajudam suas plantas) ou use métodos naturais de
controle de pestes. Corte ou arranque com as mãos as ervas daninhas.
• Use produtos amigáveis aos oceanos. Tinta, sabonete, esmaltes e outros químicos podem ser danosos

à vida marinha.
• Descarte com segurança objetos com mercúrio, como baterias velhas, termômetros e lâmpadas

fluorescentes. Leve-os a um centro local de descarte de mercúrio para ter certeza de que foram manejados
adequada e eficientemente.

3 - Jogue seu lixo fora com cuidado. O modo como você descarta seu lixo domiciliar ou comercial é
muito importante. Algumas coisas podem provocar grandes prejuízos se alcançarem os oceanos, como
sacolas plásticas e a armação plástica de engradados usada para garrafas e latas. Animais e pássaros
marinhos ficam presos nesses objetos ou os ingerem como "comida" e acabam sofrendo mortes lentas e
agonizantes.
• Se você precisa comprar engradados com a armação plástica, corte a parte de cima em pequenos

pedaços antes de descartá-la.
• Recicle tudo que puder. Quanto mais, melhor, assim nada sai do ciclo virtuoso em que os seres humanos

reusam seu próprio lixo.
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• Prenda seus balões. Muitos deles caem no mar e descolorem. Os animais pensam que eles são águas-

vivas ou outro petisco, engolem e morrem com muita dor, geralmente de fome, já que os balões impedem
que se alimentem.
• Reduza a quantidade de lixo que sai de sua casa simplesmente não trazendo nada que vá acabar virando

lixo. Use sacolas reutilizáveis, deixe recipientes na loja (pergunte se eles os reutilizam posteriormente),
compre comidas não processadas e sem embalagens, tenha preferência por lojas e coisas que tenham
menos embalagens, e, simplesmente, compre menos.

4 - Preserve bem seu encanamento e use água com moderação. Isso não apenas assegura que sua casa
mantenha seu valor e protege a saúde de sua família, como também a manutenção e as vistorias de seu
encanamento garantem que o esgoto não está vazando para o mar. Mais importante: não desperdice água;
ela costuma se dirigir ao mar e quanto mais água limpa você usar, mais você está desperdiçando um
recurso precioso. E quanto mais colocarmos na água produtos de limpeza, de higiene pessoal, remédios e
outros produtos químicos, mais aumentamos o risco de poluir o oceano.
• Se a sua casa tem uma fossa séptica, certifique-se de que ela é inspecionada e drenada a cada três anos.
• Nunca deixe resíduos domiciliares não tratados dos sanitários chegarem ao mar. Isso não é só anti-

higiênico para banhistas no mar (o que é regulamentado por lei geralmente), mas também prejudica a vida
marinha.
• Instale sanitários que economizam água. Eles poupam seu dinheiro e economizam a quantidade de água

que é usada e precisa receber tratamento.
• Instale um chuveiro que diminua o fluxo de água. O fluxo vindo da torneira também pode ser diminuído.
• Tome banhos mais curtos, use timers no jardim para regar as plantas, feche a torneira quando escovar os

dentes e veja se suas máquinas de lavar e de lavar louça estão cheias antes de ligá-las.
• Se você instalar um sistema de água cinza em sua casa, isso pode se tornar uma grande ajuda já que você

poderá reutilizar boa parte de sua água domiciliar para molhar o jardim e outras atividades externas.
• Cubra sua piscina para impedir a evaporação. Uma piscina coberta pode diminuir a perda de água em

90%.[6]
• Apoie medidas orçamentárias necessárias para melhorar o sistema municipal de tratamento de água,

visando a diminuição da poluição.
5 - Entre em grupos de limpeza do fundo do mar ou de sua praia. Se você quer se esforçar e fazer
algo realmente útil, um mutirão é ótimo para se envolver. As limpezas de praia geralmente são organizadas
localmente por movimentos comunitários ou pela prefeitura e, em alguns lugares, elas são até mesmo
nacionais em algumas datas específicas. Isso também é ótimo para fazer durante passeios em famílias,
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porque as crianças ajudarão a recolher lixo da beira da praia e se sentirão realizadas quando tiverem
acabado. Para a limpeza do leito marinho, você precisará saber como mergulhar, mas isso será também
uma experiência muito boa, pois você terá em mente que está tirando sacolas plásticas, objetos plásticos,
fios, embalagens, etc., que inevitavelmente terminam no mar.
Não suje. Essa decisão simples pode fazer uma grande diferença; todo lixo perto da beira da praia pode
possivelmente ir parar no oceano, seja com a ajuda do vento, marés ou pela ação de animais. Ponha todo
o seu lixo na lixeira ou leve para sua casa para um descarte correto.
Faça voluntariado em uma ONG de preservação da vida selvagem próxima de um recurso hídrico para
ajudar na limpeza. Seu trabalho será bem-vindo.
Pense a respeito de doar seu tempo ou dinheiro para uma ONG cuja missão seja a conservação do oceano.

6 - Inspire o amor pelo mar em seus filhos. As crianças são ótimas representantes do mar; elas adoram
praias, adoram aprender sobre a vida marinha e geralmente são ótimas em nadar, em passeios de barco e
outras atividades no oceano. Leve-as à praia tanto quanto puder e passe um tempo conversando com elas
sobre o oceano, as dunas, os animais que você consegue enxergar e responda às suas questões sobre o
mar. Explique a elas por que é importante cuidar do oceano.
• Leve uma sacola para o lixo quando for visitar a praia e recolha os dejetos, como linhas de pesca, sacos

plásticos, garrafas e outros lixos. Obviamente, não ponha seus dedos dentro de embalagens ou embaixo
de algo que possa servir de esconderijo para um animal agressivo; use o bom senso e leve luvas de limpeza
se você está preocupado em tocar coisas com suas mãos desprotegidas.
3.2 – Por um mar sem fim
Dados do governo federal apontam que 80% das espécies marinhas exploradas pela atividade pesqueira
encontram-se em algum nível de risco. Para evitar que esses níveis se agravem, é preciso desenvolver uma
política nacional de conservação dos nossos mares que inclua a criação e implementação de Áreas
Marinhas Protegidas e uma maior governança pesqueira, visando o fim da pesca ilegal e predatória.
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O Brasil tem uma longa história de ligação com o mar. É na costa que se concentra a maior parte da nossa
população e são nas praias que essa massa de pessoas se diverte nos fins de semana de sol. O que poucos
imaginam é que este lazer está ameaçado. Mas quem precisa do mar para sobreviver – como os pescadores
que capturam peixes cada vez menores – ou os cientistas que estudam a qualidade da água no nosso litoral,
sabe muito bem que a ameaça é real.

Em 2007, o Greenpeace realizou uma pesquisa com mais de 40 especialistas, entre membros do governo,
representantes de ONGs e pesquisadores acadêmicos. Todos foram unânimes em dizer que nossas águas
estão se afogando em problemas por conta da gestão desordenada, da insuficiência de áreas protegidas
capazes de repor nossos estoques pesqueiros e da vulnerabilidade dos oceanos às mudanças climáticas.

Esse estudo serviu de base para a criação da Campanha de Oceanos do Greenpeace, que tem com o
objetivo primordial a criação de Áreas Protegidas em 30% da extensão da zona marítima sob jurisdição
brasileira e conscientizar as pessoas sobre a relevância da conservação marinha.
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Gestão desordenada

Atualmente, a gestão dos mares é disputada por três órgãos que raramente atuam de forma coordenada. O
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) é responsável pelo ordenamento costeiro e pela
fiscalização da pesca. O Ministério da Pesca e Aqüicultura (MPA) segue na contramão, pois sua função é
justamente a de incentivar a exploração dos recursos pesqueiros. Ao Ministério do Meio Ambiente
(MMA) sobra a tarefa de zelar pela biodiversidade, coisa que por sinal ele não faz muito bem.

Menos de 1% das águas brasileiras, um colosso que se estende por 8.688 quilômetros de costa e se espicha
por 200 milhas Oceano Atlântico adentro, está sob proteção. As três Áreas Marinhas Protegidas mais
relevantes do país – a Reserva Biológica do Atol das Rocas e os Parques Nacionais de Abrolhos e
Fernando de Noronha – foram criadas antes de 1988. É fundamental retomar a política de criação de
reservas marinhas para repor os estoques de peixes e garantir a qualidade de um litoral cuja economia
depende muito do turismo marítimo.

A pesca comercial não vem respeitando orientações que permitem a reposição dos estoques, como não
ultrapassar cotas de captura, atuar somente com licenças de pesca, utilizar técnicas não predatórias,
respeitar áreas e períodos de reprodução das espécies, além de tamanho mínimo dos indivíduos de cada
espécie.

Presente em 71% da superfície da Terra, os oceanos são peça-chave para o equilíbrio do clima, das
correntes marinhas, correntes de ventos e temperatura do planeta. Eles têm papel relevante na variação de
temperatura e são sumidouros de carbono, capturando as emissões provocadas pela atividade humana de
CO2, que contribuem para o aquecimento global. O problema é que a poluição e o uso predatório dos
recursos marinhos podem desequilibrar essa função reguladora dos mares no clima, pondo em risco a vida
marinha e os 2/3 da população mundial que vivem à beira-mar.
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O que queremos:
- Criação de áreas marinhas protegidas em 30% de nossas águas territoriais e, globalmente, para que o
mundo destine 40% de suas águas oceânicas para reservas marinhas;
- Uma política nacional de oceanos marcada pela coordenação entre os órgãos responsáveis;
- Regulamentação definitiva da atividade pesqueira – incluindo a fiscalização contra técnicas de pesca
predatórias como o arrasto;
– Conscientização da população sobre a conservação dos oceanos;
- Pressão sobre a diplomacia brasileira para que ela aja em fóruns internacionais no sentido de proteger a
biodiversidade marinha global.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho foi proposto em sala de aula pelo professor da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo – PUC pela a disciplina de pesquisa um. E tem como tema elaborar uma pesquisa sobre um
assunto do interesse do aluno e realizar uma monografia a partir deste utilizando um método cientifico
visto em aula. Criando um maior enfoque nos problemas enfrentados através do assunto.

O tema escolhido para o trabalho foi o Rugby no Brasil e os seus problemas enfrentados atualmente,
problemas como as condições do gramado, os investimentos, e o reconhecimento tanto midiático,
quanto televisivo.

A partir dele será desenvolvido o trabalho de acordo com as orientações do professor, abordando sua
história, suas regras, sua repercussão no Brasil, os problemas enfrentados e como solucioná-los.

Para maior concisão do trabalho será realizado entrevistas com jogadores de Rugby para verificar os
dados encontrados na elaboração da pesquisa. Com estes dados será possível avaliar os problemas
enfrentados e como solucioná-los no ponto de vista das pessoas de enfoques nas entrevistas com o
questionário realizado. Por fim em sua realização será utilizado também um método científico.
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO: RUGBY E SUA HISTÓRIA

1.1

Introdução ao Capítulo:

Para a realização deste trabalho e desta pesquisa foi necessário escolher um tema e discutir os seus
problemas e de que maneira podemos soluciona-los. Por tanto a escolha do tema foi o Rugby no Brasil
e os seus problemas enfrentados atualmente.

Entretanto é necessário que antes seja entendido o que significa o rugby, como é praticado e como foi
o seu percurso durante a sua história para que assim consiga-se entender os seus problemas e como
resolve-los. E tudo isso será explicado neste capítulo.

1.2

Definição de Rugby:

O Rugby ou Rúgbi é um esporte coletivo que se originou na Inglaterra e é disputado em mais de 120
países, o Rugby é extremamente popular, sobretudo em países de colonização inglesa. No Brasil este
esporte ainda precisa ser mais explorado e descoberto, mais já é bastante conhecido e jogado.

Para a prática desse esporte é preciso que seja jogado em campos retangulares preferencialmente com
grama, mas também pode ser areia, barro, neve ou grama artificial. É utilizada também uma bola diferenciada de formato oval que é conduzida pelas as mãos, sendo também possível utilizar os pés em
específicas jogadas.

Existem duas formas de se praticar o Rugby: o Rugby Union que é considerada a mais praticada ao
redor do mundo com duas principais modalidades, a tradicional que ocorre com quinze jogadores de
cada lado do campo e modalidade reduzida do Seven-a-side disputada apenas por sete jogadores, mas
com as mesmas regras da tradicional e o Rugby League que possui regras diferenciadas.

1.3 Prática do Rugby:
Para praticar o Rugby ou Rúgbi é preciso respeitar as regras estabelecidas pelo o esporte assim como
o futebol, basquete, vôlei entre outros. As regras constituídas para essa prática são: um time com quinze
jogadores titulares e normalmente sete suplentes. Em um clube ou seleção o número de jogadores pode
chegar a mais de 60 jogadores para que assim tenha um time completo.
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As equipes constituem-se de oito Foawards (mais fortes, que servem para um jogo com mais contato
físico) e sete na Linha (jogadores mais ágeis, que servem para jogadas com velocidade). A posição
dos jogadores em campo varia na forma que o jogo se modifica para o ataque ou defesa. Geralmente a
posição é composta em linha, mas em uma jogada de defesa o time se posiciona em uma linha paralela
(um do lado do outro) para que assim ocupe o espaço inteiro do campo.

Já para um ataque os jogadores são compostos em linha diagonal, onde um se encontra atrás do outro.

No rugby só é possível passar a bola para o lado ou para trás, sendo que os ataques decorrem das
corridas com posse de bola. Só é aceitável passes para frente com pontapés. Já no chute só podem
perseguir a bola o chutador e os jogadores que estiverem em linha ou atrás no momento do chute.

O tackle é feito agarrando-se o jogador adversário que está com a bola e o jogando no chão para que
se possa fazer a tentativa de tomar a bola através do ruck.
Quando um jogador é ‘tacleado’ ele solta a bola e é formado um ruck podendo mais jogadores também
ser adicionados. Com isso os jogadores se empurram para tentar fazer a bola ficar do lado do seu time
e estes jogadores dentro do ruck não podem usar as mãos para empurrar a bola.

O maul acontece quando três jogadores ou mais, sendo um deles com a posse da bola e os outros do
mesmo time tentando levar a bola para frente sem que o outro time os impeça. O que difere o ruck do
maul é que a bola não se encontra no chão, e sim na mão do jogador. A linha de impedimento também
é formada no último pé do último homem da formação.

Os jogadores devem manter os ombros e cabeça acima da linha da cintura e o time que não tem a posse
da bola não pode derrubar o maul intencionalmente. Também não é permitido tirar os jogadores do
maul a não ser que esse seja do time adversário e esteja do lado errado do maul.

O scrum ou formação ordenada é uma situação frequente no rugby, geralmente é usado após uma
jogada irregular ou em alguma penalização. Os atacantes das duas equipes formam uns contra os outros. O Scrum-half da equipe que não cometeu a infração insere a bola no meio do “túnel” formado
pelas duas primeiras linhas de cada equipe com a finalidade de que os jogadores da sua equipe consigam ganhar a bola.
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Quando a bola sai pela lateral do campo, uma das formas de repor ela em jogo é realizando um line.
No line é permitido que se levante os jogadores no ar e que peguem a bola. Normalmente os levantados
são os Segundas-Linha ou Terceiras-Linha e os que formam o “elevador” são os Pilares.

Alternativamente, quando a bola é posta pela lateral, a equipe adversária pode repor ela rapidamente
para dentro do campo, bastando que ela cruze a linha de cinco metros, sem formação de linhas. Caso a
reposição não seja imediata, deve-se proceder ao lineout.

A última regra básica utilizada no jogo é quando a equipe adversária chuta a bola e o jogador da outra
equipe a pega sem quicar no chão e dentro da área de vinte e dois metros, ele pode chamar um mark,
que consiste na possibilidade de se dar um chute sem ter o perigo de ser bloqueado.

1.4

Equipamentos para a prática adequada do Esporte:

▪ Chuteira: utilizam-se chuteiras exclusivas do esporte e em cada chuteira se utiliza travas maiores
de metal ou aço. É permitido também utilizar chuteiras de campo.
▪ Shoulder pad: colete com partes amaciadas de espuma. Existem modelos que protegem os ombros,
o abdômen, o peitoral, as costas e o bíceps, ou apenas algumas dessas partes. O uso é feito por debaixo
da camisa.
▪ Boqueira: proteção para os dentes. Sendo mais comum apenas a proteção única (apenas para os
dentes superiores), pois não atrapalha a respiração, nem a comunicação entre os jogadores.
▪ Scrum cap: capacete com partes amaciadas para proteger o crânio de impactos de pequena e média
força. Seu principal uso é de proteção para as orelhas, evitando o atrito dessas e possível deformação
das mesmas.

Todos esses equipamentos são de uso preferencial de cada jogador, mas não é permitida a utilização
de recursos metalizados ou pontiagudos que não seja as travas das chuteiras, pois o jogo torna injusto
e perigoso.
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1.5 Histórias do Rugby:
O Rugby surgiu no século XIX e possui origem inglesa pode ser praticado tanto por homens quanto
por mulheres. A sua origem tem duas vertentes: a primeira delas é que ele tenha surgido pelas as sociedades antigas há milênios já que é possível encontrar relatos de Romanos ao praticarem o Harpastum
que é muito semelhante ao Rugby moderno. É possível encontrar também na Itália na região de Florença com a prática de Calcio cujas regras foram formalizadas em 1580 que era praticada com regras
parecidas e possuía contagem de tempo semelhante. E por fim podemos ver mais um relato que mostra
o surgimento do Rugby nas sociedades antigas, os celtas ao jogarem o Caid ao qual é atribuído grande
influência ao Rugby.

Segundo o Historiador Hilário Franco Júnior, os jogos que são utilizados a bola são aparecimentos
antropológicos comuns em diversas sociedades humanas ao longo dos séculos. A origem especificadamente do Rúgbi é originada na Inglaterra industrial nos séculos XVIII e XIX.

A segunda vertente de sua origem é a história contada e com grande repercussão de um aluno chamado
William Webb Ellis que em um jogo de futebol no colégio onde estudava na Inglaterra tenha pego
durante a partida do jogo a bola com as suas mãos e saiu em direção ao campo do adversário e com a
sua ação os outros jogadores tentavam pará-lo e com isso ocorreu o surgimento efetivamente do Rugby.

Para outros estudiosos sobre o assunto o Rugby não surgiu por um simples fato de um acontecimento
em um colégio na Inglaterra, pois desde o final do século XVIII já era praticado pelos os antigos jogos
medievais com a bola, denominados de Football. Esta prática passou a ser incorporada pelo o sistema
de ensino britânico como parte da educação física e recriação de meninos.

As escolas e universidades britânicas tinham sua própria forma de praticar os jogos, com suas próprias
regras mais que ainda não tinham sido escritas. Por tanto não ocorria um football, mas vários sem que
houvesse qualquer organização. Com isso ao afirmar que o Rugby nasceu de uma jogada de futebol
não se deve se referir o football association, que só surgiu em sua forma moderna em 1848, mais com
a forma de football.

Segundo o historiador Tony Collins William Webb Elis o aluno que faz parte da segunda vertente do
surgimento do Rugby não o inventou.
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O jogo que teria gerado o surgimento desse esporte apenas foi notado e conhecido por grande parte da
população por meio de um livro chamado “Tom Brown’s Schooldays, de Thomas Hughes” com o
personagem Fictício Tom Brown. Por tanto a história real de William Webb Ellis não foi reconhecida
como um papel importante no jogo e no surgimento de um esporte até os anos de 1880, segundo Tony
Collins.

O jogo de Rugby já tinha sido praticado á pelo menos desde 1820, mas apenas em 1846 que as primeiras
regras desse esporte foram escritas e assim formalizando-se o Rugby Football. Um grande percussor
para a formalização do esporte e grande valor pedagógico foi o Thomas Arnold diretor da escola onde
William Webb Ellis estudou e contribuiu para a história do esporte.

Em 1863 as leis escritas do jogo pela a Universidade de Cambridge para a unificação das diferentes
formas de football não foram aceitas pelos os representantes do Rugby Football, assim continuando a
sua separação do novo Footbal Association.

Deste modo surgiu as suas diversas variações de Rugby como o Rugby Union, Rugby Football League
e Rugby Sevens.

1.5 - História do Rugby no Brasil
O Rugby chegou ao Brasil no século 19, em São Paulo, trazido por Charles Miller, que também apresentou o futebol aos brasileiros. O primeiro clube a praticar o esporte, o “Clube Brasileiro de Futebol
Rugby”, foi fundado em 1891, no Rio de Janeiro. Porem este clube não obteve uma certa continuidade
e foi quando surgiu o SPAC em 1888, clube existente até hoje, e quem foi o seu idealizador foi o
mesmo Charles Miller que trouxe esses esportes para o Brasil, só que o clube teve seu primeiro time
de rugby em 1895. Em 1963, Harry Donovan e Jimmy Macintyre fundaram a União de Rugby do Brasil
(URB) e em 1964, organizaram o primeiro Campeonato Sul-Americano no Brasil, em São Paulo. No
torneio, a Seleção Brasileira conseguiu o maior resultado de sua história, terminando com o segundo
lugar, após empatar com o Chile e bater o Uruguai. Em 1972, a URB se transformou em ABR – Associação Brasileira de Rugby, sendo reconhecida pelo Conselho Nacional do Desporto. Em 2009 a ABR
se tornou o que é hoje a CBRU (Confederação Brasileira de Rugby).

Atualmente existem cerca de 40 ou mais cadastradas na Confederação Brasileira de Rugby (CBRU),
além dos times universitários que ai já superam a marca de 20 times. Os times hoje na maioria estão
localizados na região Sul e Sudeste do Brasil, apesar do rugby ser praticado no país inteiro.
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No Brasil também a espaço para as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço, e são hoje as mais
vitoriosas no rugby brasileiro. Em janeiro de 2007, a equipe brasileira tornou-se tricampeã invicta do
campeonato Sul-americano de Rugby Feminino da modalidade Seven-a-side. O time mostrou-se um
dos mais desenvolvidos, com uma qualidade técnica superior à de países já tradicionais, como Argentina, Chile e Uruguai.

CAPÍTULO 2: PROBLEMAS ENFRENTADOS PELO O RUGBY NO BRASIL

2.1. Porque o Rugby não é um esporte popular no Brasil
O rugby é um dos esportes mais praticados na Europa e do Ocidente, além de ser um esporte que se é
praticado no mundo todo, ele é praticado em países como, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália e
África do Sul. A sua Copa do Mundo é o terceiro maior evento esportivo realizado e televisionado no
mundo todo.

Já no Brasil o Rugby é um esporte claramente pouco conhecido, isso traz uma grande dificuldade que
é na sua divulgação pelo país a fora. O claro problema é a falta de comunicação e a desorganização
entre as federações do Brasil, e a falta de comprometimento de levar o conhecimento e a pratica do
esporte para regiões que não conhecem o esporte.

O Rugby no Brasil é praticado por 23 estados dos 27 existentes, mas somente nas regiões Sul e Sudeste
do país que são mais desenvolvidos, isso se dá por conta do alto investimento e da cultura instaurada
nessas regiões.

Há também grandes problemas em desenvolver o esporte nas regiões Norte e Nordeste do país, pois
são locais aonde o Rugby chegou há pouco tempo e agora que estão se formando times e campeonatos
por estas regiões.

Além do fato do pouco reconhecimento dos praticantes da região que não conseguem fazer uma troca
de práticas com outros atletas e o investimento dessas regiões é um muito insignificante comparado
aos outros. A confederação tem problemas em enviar técnicos e responsáveis pelo esporte para que
seja observado uma continuação ou evolução do mesmo, para que no futuro possa haver jogos da seleção nessas regiões mais distantes dos núcleos brasileiros de rugby. Além de evoluir os campeonatos
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do Norte e Nordeste para que os seus atletas estejam em alto nível para integrar as seleções brasileiras
tanto masculinas quanto femininas (hoje uma potência).

Segundo uma pesquisa feita pela Deloitte, uma empresa de consultoria internacional, tinha o intuito de
identificar os principais esportes que eram de interesse dos brasileiros e extrair dos resultados quais
esportes que irão crescer futuramente no País. E o Rugby foi apontado como o esporte que mais irá
crescer nos próximos anos.

Segundo Carlos Eduardo Davoli, responsável pelo Marketing e Torneios da Confederação Brasileira
de Rugby (CBRu) , disse em uma entrevista para um site que:
“Esses números apontam que as pessoas estão entendendo melhor o esporte. Sabem que o físico é um
dos principais elementos, mas já há a percepção de que a agilidade pode se sobressair à força e de que
a estratégia é fator determinante para o sucesso das equipes”
Outro problema do rugby são as suas condições para as práticas do esporte, como: segurança, campo
ideal e iluminação. Um claro exemplo dessas poucas condições é situado nos treinos de equipes universitárias.

Segue abaixo entrevistas de jogadores de rugby universitários brasileiros para o site elastica.abril.com.br:
“Deixamos sempre os carros em um estacionamento aqui do lado. Uma vez, uns moleques quebraram
o vidro de um deles para assaltar. Esse é o tipo de situação que a gente acaba passando”, conta o capitão
do Rugby Anhembi Morumbi (RAM), André Pereira, o Catra, durante um treino noturno da equipe.
“Os treinos dependem muito da força de vontade dos atletas. A gente tenta sempre motivar e ajudar
uns aos outros, como uma grande família”, ressalta o capitão. Os encontros dependem também das
condições meteorológicas, mas, mesmo assim, parece ser impossível alguma atividade ser cancelada.
“A gente só não vem se dá uma tempestade de raio. Senão, pode cair a água que for que a gente está
aqui”, afirma Thiago Oliveira, o Java, capitão de outra equipe universitária, o Pacto Mackenzie.

2.2 Condições do gramado para pratica do Rugby no Brasil
A atual situação do rugby brasileiro se encontra precária. Por conta do Brasil ser o país do futebol e ter
diversos campos espalhados pelo mesmo território, não é possível encontrar campos com as medidas
do rugby, pois é um esporte pouco conhecido no país.
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Claro que não podemos nos basear nestes fatos, mas como sempre o mesmo se encontra exclusivamente
reservado para o futebol, isso faz com que os clubes direcionem seus atletas a praticar em campos com
condições precárias, um claro exemplo é no clube de medicina da usp aonde se tem um campo que é
dividido para todas as modalidades esportivas e aonde diversos clubes e universidades utilizam, hoje
o campo não está nas melhores condições possíveis para um jogo de alto nível, mas ficou pelo menos
acessível para se ter treinamentos semanais, outro exemplo é o da cepeusp um clube que se encontra
dentro da usp, um artigo escrito no portal do rugby detalha melhor essa situação:
“E o problema está justamente no cepeusp. Por muitos anos, os times de rugby da usp fazem uso do
centro de esportes para seus treinamentos e jogos. As condições em tese são excelentes. Entrada e uso
gratuito (afinal, a universidade é estadual), 6 campos gramados, modalidade reconhecida pela direção
do centro, par de "h” à disponibilização em dia de jogos. Todavia, na prática as condições são outras.
Dos 6 campos gramados existentes, apenas 2 podem hoje ser usados pelo rugby, sendo que um deles,
dentro do estádio, só pode ser utilizado em dias de jogos, mediante reserva com antecedência e pagamento. O estádio não possui iluminação, inviabilizando o seu uso durante a noite e em dias muito
nublados. omo o campo também é usado pelo futebol, conseguir datas para os jogos é sempre um
problema. Para dificultar um pouco mais, jogadores de fora da usp não podem entrar sem autorização
prévia, e esta é feita apenas em caso de torneios, aprovados previamente pela direção. O que significa
que a realização de amistosos entre equipes uspianas e equipes de fora é inviável. Poucas partidas da
liga paulista universitária puderam ser realizadas na usp. No passado, já tivemos inclusive partidas de
clubes no local, mas hoje também é algo impensável. Muitos dos empecilhos são absolutamente compreensíveis, uma vez que a se preza pela manutenção e ordem dentro do cepeusp. Mas a prática nos
mostra que o uso do campo pelo rugby é uma raridade. o "campo central" é um campo de uso absolutamente gratuito. o único atualmente, já que todos os demais necessitam de reservas para o uso. Justamente por sua gratuidade e não restrição, ele é muito utilizado. Todas as 6 equipes de rugby que treinam
regularmente no cepeusp (fea, poli, farma, fflch masculino, fflch feminino e usp feminino) fazem uso
do campo, da mesma maneira que todas as equipes de beisebol, acrescidos dos praticantes de atletismo.
Entretanto, os dias de uso do campo estão contados para rugbiers e beisebolistas. O campo será fechado
para reforma, e será destinado exclusivamente para o atletismo, com a melhora do equipamento esportivo. Uma medida excelente, sem dúvida, para o esporte. Excelente se houvesse uma proposta equivalente – ou, ao menos, não prejudicial – para as duas modalidades desalojadas. Com a decisão, reuniões
foram feitas entre os times de rugby, e o diálogo com a direção do cepesup foi estabelecido, mas ainda
faltam decisões mais concretas sobre o que fazer.
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Enquanto isso, os treinos prosseguem no "campo central", mas com problemas adicionais: as condições
absurdas do gramado, completamente abandonado pela direção e a superlotação do campo nos horários
de pico. Não que antes ele fosse muito cuidado. Mas a superlotação do campo, o seco inverno paulistano e as chuvas torrenciais que caem na cidade em períodos de muito calor trataram de acabar com a
grama existente e tornaram o campo excessivamente desnivelado. ”

Este exemplo mostra claramente os campos que encontramos não são e não estão apropriados para a
pratica esportiva, isso se dá por conta da falta de recursos e da falta de investimento, por ser um esporte
não reconhecido nacionalmente como uma potência no brasil.

Porém existem campos mesmo em São Paulo aonde a pratica e os treinos podem ser feitos de maneira
confortável, e muitos desses campos se encontram em clubes fechados como o spac, aonde este clube
tem um campo exclusivo para o rugby e é considerado por muitos um dos melhores campos de São
Paulo para se praticar o esporte, porem ele se contra em uma distância relativamente ruim para os
diversos clubes de São Paulo pois a maioria se contra perto da região oeste de São Paulo e o campo do
spac se encontra na região sul de São Paulo, uma distância pouco grande, pois a maioria dos atletas se
locomovem com transportes públicos.

Hoje no cenário atual, as competições tanto do super 8 (primeira divisão do rugby brasileiro) a taça
tupi(segunda divisão do ruby brasileiro) entre outras, competem no mesmo campo o atual ceret que se
localiza no Tatuapé em São Paulo, este ano todos os jogos que foram com times paulistas no super 8
foram realizados neste campo ,além dos jogos universitários e da taça tupi e muitos outros jogos que
ocorreram no mesmo local, as vezes no mesmo fim de semana, com cerca de até 3 jogos por sábado e
domingo, todos os fins de semana.

Um único campo designado para tantos jogos, é claro que isso não ia dar certo, no começo o campo
era uma maravilha mais hoje não passa de um lugar com muitas irregularidades, pouca grama e muitos
pedregulhos espalhados, no fim do campeoanato já se dava pra observar de longe as suas imperfeições.
Muitos jogadores alertam sobre os campos a anos e nada é feito é difícil reservar um campo para o
rugby pois muitos acham que o gramado irá se destruir, e no fim das contas ficamos a mercê de campos
em péssimas condições.

Na final e semifinal televisionada para o sportv3 o campo do Ibirapuera se encontrava cheio de buracos
e para que fosse escondido isso nas filmagens colocaram areia no gramado isso fez com que piorasse
12

o desempenho dos atletas nos jogos decisivos, ou seja, não se tem apoio nem mesmo quando se é
exposto para a mídia.

Isso não ocorre só em São Paulo há em outros estados a dificuldade é relatado por todos, são poucos
clubes que conseguem apoio e financiamento para se ter uma boa estrutura para os jogos e até mesmo
para os treinos.

CAPÍTULO 3: POSSÍVEL MUDANÇA NOS CAMPOS DO BRASIL

3.1 Investimentos para a prática do Rugby
Uma maneira de se ajudar o crescimento do Rugby, é investindo através de patrocínios e da mídia
tanto digital que hoje é uma grande via de comunicação, como a televisiva que ainda é um carro forte
no país. O investimento na área de marketing é uma proposta que salva todos os esportes, pois se for
bem investido e bem estruturado o mesmo irá trazer um retorno para o esporte.

Além dos investimentos que movem o marketing, há também aqueles que se baseiam na captação de
novos talentos e de projetos sociais, eles acabam que atraindo a população para o esporte, pois o esporte
é uma via de desviar o jovem do crime e do lado ruim da sociedade de hoje em dia.

Um desses projetos é o Rugby para todos, que ajuda as crianças de favela do Paraisópolis, logo abaixo
um trecho contando a história do projeto.
“Idealizado por experientes jogadores de Rugby, o instituto Rugby para todos nasceu como “ação social Rugby para todos”, de uma necessidade de suprir demandas educacionais e de lazer da comunidade
de Paraisópolis, comunidade próxima do bairro onde os idealizadores cresceram em São Paulo/Sp.
O rugby é um esporte de origem britânica, que se caracteriza, principalmente, pelo trabalho em equipe
e pelo contato físico através de estratégias e comunicação eficientes. é pautado pelos seguintes lemas
e princípios, marcantes na prática dessa modalidade: união, cooperação, respeito mútuo, lealdade, disciplina e amizade tão importantes na formação de cidadãos conscientes e atuantes na sociedade.

Através de uma metodologia inovadora, desenvolvida por uma equipe multidisciplinar, a ação social
rugby para todos implantou um projeto de baixo custo de formação de cidadãos e atletas, capaz de ser
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replicado em outras comunidades carentes do país, provendo acesso a conteúdo desportivo e educacional e trazendo benefícios indiretos à comunidade como um todo, incluindo escolas e famílias. Criado
em 2004, o projeto foi respaldado institucionalmente pelo instituto nova até 2009, mas com a expansão
das atividades e as novas demandas institucionais, o instituto rugby para todos foi fundado em julho
de 2009, possibilitando assim maior autonomia nas ações do grupo de colaboradores por meio de uma
entidade com características próprias.

Entre os anos de 2004-2009, foram realizados mais de 20 projetos, atingindo aproximadamente 2 mil
crianças e adolescentes, em 2015 essa marca já passa dos 5 mil jovens, incluindo o projeto permanente
na comunidade de paraisópolis e as atividades em escolas, empresas e demais parceiros. Durante esse
período foi possível consolidar a metodologia de atendimento às crianças e adolescentes, cativando e
fidelizando seu público preferencial, mostrando que o rugby pode ser uma importante ferramenta de
inclusão social e promoção da cidadania. ”

Além da atração de novos jogadores, há o investimento por fora, como um novo projeto para se obter
mais campos de rugby para o próximo ano, mais jogos entre as seleções para se aumentar o nível da
qualidade dos times e assim evoluir cada vez mais o esporte que hoje é pequeno aqui mas que um dia
pode virar uma potência assim como o vôlei.

Assim poderíamos construir novos locais de treinamento, aumentar a infraestrutura do esporte, tornalo conhecido de fato.

3.2 Utilizações de campos inutilizados ou pouco usados por outro esporte
Uma maneira de viabilizar o esporte é na absorção de novos recursos ou através da ajuda de patrocinadores, por volta dessas ajudas poderíamos utilizar espaços que hoje são considerados quase que
abandonados pela população brasileira, existem clubes que não conseguem supor certa renda anual e
poderiam assim alugar o seu espaço, um claro exemplo é o time de futebol a Portuguesa Santista de
São Paulo a famosa lusa, um time que hoje está em crise financeira poderia facilmente disponibilizar
o seu estádio ou até mesmo o seu centro de treinamento.

É claro que isso passa por diversas burocracias, mas quando se é feito com clareza e honestidade as
coisas acabam por si só funcionando da maneira correta, isso é uma maneira do rugby ser introduzido
em um local de qualidade e com recursos que possam chegar perto do profissionalismo.
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Hoje por exemplo o handebol é um esporte com grandes chances de medalha olímpica e o Brasil é
referência mundial no mesmo e você não vê investimento expressivos no esporte, e a mídia mal acompanha o mesmo, é de fato que a maioria dos brasileiros, só se preocupa quando se está ganhando e
quando está la em cima nos pódios, mas temos que mudar este pensamento e começar a investir em
novos ares, a observar que o esporte é uma grande maneira se ganhar dinheiro, é um investimento a
longo prazo mais que há retorno, assim como foi no voley e no surf esportes que foram evoluindo e
hoje caíram na graça do povo brasileiro, dos empresários, da mídia e de grandes companhias dispostas
a investir no mesmo.

Solução do eventual do problema
Uma rápida solução para o problema seria a inserção das mídias digitais que hoje são os principais
meios de comunicação do planeta. Com a criação de programas incentivando o público a praticar e a
conhecer o esporte, fazendo com que o público em geral começasse a entender o que é o esporte e
como é a sua funcionalidade, trazendo assim futuramente um público novo e consequentemente aumentando o mesmo. Ou a mídia televisiva que pode proporcionar uma grande visibilidade para o esporte e uma vasta divulgação, por ser bastante conhecida.

Outra solução seria a inserção de novos campeonatos trazendo assim mais prestigio para os clubes e
mais conhecimento para os públicos em geral e assim fazendo com que o esporte fique mais conhecido.
E utilizando os espaços que hoje estão em quase abandono trazendo uma forma de incentivo ao comercio na região, proporcionando assim uma forma de economia para a região que antes era inutilizada.

3.3 - Problemas no Rugby brasileiro
•

Divulgação e Investimentos do esporte pelo país

O rugby é um esporte claramente pouco conhecido no Brasil, isso traz um grande problema que é a sua
divulgação pelo país a fora. O claro problema é a falta de comunicação e a desorganização entre as
federações do Brasil, e a falta de comprometimento de levar o conhecimento e a pratica do esporte para
regiões que nunca ouviram falar do esporte.

O rugby no Brasil é praticado por 23 estados dos 27 existentes, mas somente nas regiões Sul e Sudeste
do país é que é mais desenvolvido, isso se dá por conta do alto investimento e da cultura meio que
instaurada nessas regiões. Só que a confederação tem grandes problemas em desenvolver o esporte nas
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regiões Norte e Nordeste do país, pois são locais aonde o rugby chegou a pouco tempo e agora que
estão se formando times e campeonatos pelos estados do Norte e do Nordeste.

Além do fato do pouco reconhecimento dos moradores da região, o investimento em cima dessas regiões é um muito insignificante comparado aos outros. A confederação tem problemas em enviar técnicos
e responsáveis pelo esporte para que seja iniciado um período de evangelização do esporte, para aqueles
que nunca ouviram falar do mesmo e observar uma continuação ou evolução do mesmo, para que no
futuro possa haver jogos da seleção nessas regiões mais distantes dos núcleos brasileiros de rugby.
Além de evoluir os campeonatos do Norte e Nordeste para que os seus atletas estejam em alto nível
para integrar as seleções brasileiras tanto masculinas quanto feminina (hoje uma potência).
•

Solução do eventual do problema

Uma rápida solução para o problema seria a inserção das mídias digitais que hoje são os principais
meios de comunicação do planeta. Com a criação de programas incentivando o público a praticar e a
conhecer o esporte. Ou a mídia televisiva que pode proporcionar uma grande visibilidade para o esporte
e uma vasta divulgação.
Outra solução seria para que o rugby possa ser disseminado Brasil a fora, seria o alto investimento
realizado pelo governo e até mesmo pelas entidades responsáveis pelo rugby no Brasil, tornando campeonatos mais atrativos para todos (atletas e o público). Um desses investimentos pode ser a captação
de patrocinadores que estejam dispostos a investir em algo novo e que está com um crescimento alarmante no mundo inteiro.

Metodologia
Neste trabalho foi utilizado o método fenomenológico, que segundo Husserl: “o método fenomenológico não é dedutivo nem indutivo. Preocupa-se com a descrição direta da experiência tal como ela é”.
“A realidade é construída socialmente e entendida como o compreendido, o interpretado, o comunicado”. Então, a realidade não é única: existem tantas quantas forem as suas interpretações e comunicações. O sujeito/ator é reconhecidamente importante no processo de construção do conhecimento
(GIL, 1999; TRIVIÑOS, 1992).

O objetivo do estudo é exploratório. Segundo Gil (1999), as pesquisas exploratórias têm como principal
finalidade "desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores". Assim, será feita uma hipótese sobre o rugby no futuro através de análises do presente. Esse tipo de estudo proporciona maior
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familiaridade com o problema, tornando-o explícito ou construindo hipóteses sobre ele. Seu objetivo é
a caracterização e definição do problema. Esse perfil de estudo foi escolhido pois ele permite ao pesquisador uma certa flexibilidade e criatividade que proporcionará um maior conhecimento sobre o tema
da pesquisa (Aaker, Kumar & Day, 1995). Objetiva a maior familiaridade com o problema, tornandoo explícito, ou à construção de hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas
que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado;análise de exemplos que estimulem a
compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso.

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa serão o de levantamento, quando a pesquisa envolve a
interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer.
Com analise baseado em uma pesquisa qualitativa, Segundo Martins & Bicudo (1989), “a Pesquisa
“Quantitativa” lida com fatos (tudo aquilo que pode se tornar objetivo através da observação sistemática) ”, segundo Richardson (1999), são "os estudos que podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos
vividos por grupos sociais". Godoy (1995) também explicita que esse tipo de abordagem considera o
"ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento chave; possui caráter descritivo; o processo é o foco principal de abordagem e não o resultado ou o produto; a análise dos dados
é realizada de forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisador; não requer o uso de técnicas e métodos
estatísticos; e, por fim, tem como preocupação maior a interpretação de fenômenos e a atribuição de
resultados".

Obtive cerca de 100 resultados entre os atletas que competem nos campeonatos pelo Brasil afora, que
relatam as condições dos campos que competem, alem do investimento realizado nos mesmos e da
divulgação do esporte no âmbito brasileiro.
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC/SP
Curso de Administração de Empresas

Instrumento de Pesquisa

1-

Como você considera as condições dos gramados para a pratica do rugby ?

( ) ótimo ( ) bom ( ) médio ( ) ruim
2-

Como você considera a divulgação do esporte?

( ) ótima ( ) razoável ( ) ruim
3-

Como você considera os investimentos para o rugby no Brasil?

( ) ótimo ( ) razoável ( ) ruim
•

Coleta de dados

A partir da análise escolhida para esta pesquisa, o método fenomenológico, criei um questionário para
pesquisa para investigar os problemas dentro do rugby. Neste questionário foi proposto três perguntas,
cada uma direcionada para um problema encontrado no Rugby brasileiro. Os questionários foram propostos para atletas que praticam o rugby, todos do sexo masculino e que compunham um total de 100
atletas de diferentes clubes, com média de idade de 30 anos, sendo o mais jovem atleta com 17 anos e
o mais velho com 53 anos.
•

Análise dos dados

Com base nos dados recolhidos consegui observar que 100% dos entrevistados responderam na primeira pergunta que as condições dos gramados para a pratica do rugby, são ruins.
Já na divulgação 90% acho razoável e 10% acharam ruim.
E na pergunta sobre os investimentos do rugby no brasil 100% dos entrevistados acharam ruins os investimentos realizados.
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CONCLUSÃO
Nesta pesquisa foi concluído que 100% dos atletas praticantes do rugby andam insatisfeitos com o
andamento que a confederação está tendo sobre eles. E que a pouco espaço para se conquistar algo que
de valor de verdade para o que está sendo feito pelos mesmos

Além de ver investimentos serem mal utilizados ou não utilizados para a melhoria do esporte, vimos
que a divulgação do rugby é pouco explorada, sendo que é um fator que interfere no crescimento do
esporte no país.

Como solução foi observado que a divulgação do esporte pode ser ampliada com as mídias digitais e
televisivas, além da melhoria de campos ou com novos campos e com investimentos corretos na parte
esportiva.
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INTRODUÇÃO

A partir dos anos 60, consumos de drogas transformou-se em uma preocupação mundial, em particular
nos países industrializados, e tem acarretado interesse de pesquisadores em função de sua alta
frequência e dos riscos que pode acarretar à saúde.

O uso de drogas está relacionado a problemas clínicos, psiquiátricos e sociais. Problemas derivados
desse uso vão desde o abuso e dependência de substâncias lícitas e de fácil acesso para consumo, como
álcool e tabaco, passando pelo abuso de produtos farmacêuticos e terminando na criminalidade
associada ao tráfico e uso de substâncias ilícitas.

A ação de algumas drogas é o resultado de efeitos físicos ou químicos. Esta ação depende da absorção
das drogas e sua passagem para a corrente sanguínea. O sangue as transporta para os diferentes tecidos
do corpo, onde se produz a reação.

É difícil determinar a ação de algumas destas drogas. O médico e o cientista devem saber de quanto
tempo a droga precisa para agir, qual a quantidade necessária para produzir o resultado desejado.
Também, deve saber como o corpo elimina a droga. Há drogas que mudam a cor das fezes ou da urina.
São poucas as que se eliminam pela saliva, através da pele, ou por meio do aparelho respiratório.

As drogas se obtêm das plantas, dos microrganismos, de outros animais e de produtos químicos
naturais ou artificialmente fabricados. A digitalina, droga usada no tratamento da insuficiência
cardíaca, é retirada da folha seca da dedaleira (Digitalis purpurea). A vacina para a varíola é obtida do
vitelo inoculado com o vírus vacínico, ou a partir do cultivo do vírus em ovo embrionado de galinha.

As drogas que se obtêm de processo metabólico dos microrganismos e que são eficientes na destruição
de outros organismos, chamam-se antibióticos. Os antibióticos podem classificar-se como
de espectro amplo ou espectro estreito.

As drogas de espectro amplo são eficazes contra grande

número de organismo, como as tetraciclinas. A penicilina é uma droga de espectro estreito, já que só
atua sobre os agentes causadores de algumas doenças.
As drogas podem agir localmente ou em forma generalizada. Quando aplicamos creme para suavizar a
pele das mãos irritadas, a ação se processa localmente. A aspirina é uma droga que tem ação geral.
Algumas drogas, como a cafeína e a adrenalina, aceleram o funcionamento dos órgãos as quais se
chamam estimulantes. Drogas como a morfina e o fenobarbital tornam mais lento o funcionamento dos
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órgãos; chama-se depressores. As pílulas para dormir são depressoras e uma dose exagerada pode
provocar estado de coma.

Nenhuma droga deve ser usada sem prescrição médica.

CAPÍTULO I: USO DAS DROGAS

1.1 Conceito de Droga
Droga é um nome genérico dado a todo o tipo de substância natural ou não, que ao ser introduzida no
organismo provoca mudanças físicas ou psíquicas. Nas áreas de Medicina e Farmacologia, droga é
qualquer substância que previne ou cura doenças ao causar alterações fisiológicas nos organismos.
No sentido corrente, o termo “droga” refere-se em geral às substâncias ilícitas que provocam
dependência, afetam o Sistema Nervoso Central e modificam as sensações e o comportamento do
indivíduo ou ainda às substâncias lícitas, aquelas permitidas por lei, como o álcool, o tabaco e os
medicamentos que possuem tarja preta na sua embalagem.

Também denominadas entorpecentes ou narcóticos, as drogas podem ser:
Naturais: produzidas a partir de plantas, por exemplo, da planta Cannabis sativa se extrai a maconha,
da flor da Papoula se obtém o ópio etc.
Semissintéticas: produzidas a partir de drogas naturais, porém passam por processos químicos em
laboratórios. Exemplo: crack, cocaína, heroína etc.
Sintéticas: são totalmente produzidas em laboratórios seguindo técnicas específicas. Exemplo:
ecstasy, LSD, anfetamina etc.

Os usuários dessas drogas podem ser classificados de acordo com a experiência e consumo em:
experimental, ocasional, habitual ou dependente. Existem ainda os usuários de abuso e os usuários
crônicos, que usam drogas de forma compulsiva.

Em geral, as drogas possuem elevada capacidade de causarem dependência química ou psicológica no
indivíduo, e podem levar à morte em caso de consumo excessivo (overdose).
Informalmente, a palavra “droga” é usada para designar uma coisa sem qualidade ou de pouca
utilidade. Também se usa como exclamação para manifestar desagrado ou nervosismo.
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (1981), droga é qualquer entidade química, ou
mistura de entidades, que altera a função biológica e possivelmente a sua estrutura.

Drogas psicotrópicas são aquelas que agem no sistema nervoso central produzindo alterações de
comportamento, humor e cognição, possuindo grande propriedade reforçadora, sendo, portanto,
passíveis de auto-administração.

No Brasil, a legislação define como droga "as substâncias ou produtos capazes de causar dependência,
assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo
da União" segundo o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de
Drogas). Isto significa dizer que as normas penais que tratam do usuário, do dependente e do traficante
são consideradas normas penais em branco. Atualmente, no país, são consideradas drogas todos os
produtos e substâncias listados na Portaria n.º SVS/MS 344/98 do Ministério da Saúde.

1.2. História das Drogas
O homem tem uma longa história de convivência com psicotrópicos - há milênios eles são usados
desde em ritos indígenas até animadas festas romanas. Conheça a trajetória das principais drogas na
nossa cultura.

Há cerca de 5 mil anos, uma tribo de pigmeus do centro da África saiu para caçar. Alguns deles
notaram o estranho comportamento de javalis que comiam uma certa planta. Os animais ficavam
mansos ou andavam desorientados. Um pigmeu, então, resolveu provar aquele arbusto. Comeu e
gostou. Recomendou para outros na tribo, que também adoraram a sensação de entorpecimento. Logo,
um curandeiro avisou: havia uma divindade dentro da planta. E os nativos passaram a venerar o
arbusto. Começaram a fazer rituais que se espalharam por outras tribos. E são feitos até hoje. A árvore
Tabernanthe iboga, conhecida por iboga, é usada para fins lisérgicos em cerimônias com adeptos no
Gabão, Angola, Guiné e Camarões.

Há milênios o homem conhece plantas como a iboga, uma droga vegetal. O historiador grego Heródoto
anotou, em 450 a.C., que a Cannabis sativa, planta da maconha, era queimada em saunas para dar
barato em freqüentadores. “O banho de vapor dava um gozo tão intenso que arrancava gritos de
alegria. ” No fim do século 19, muitos desses produtos viraram, em laboratórios, drogas sintetizadas.
Foram estudadas por cientistas e médicos, como Sigmund Freud.
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Somente no século 20 é que começaram a surgir proibições globais ao uso de entorpecentes. Primeiro,
nos EUA, em 1948. Depois, em 1961, em mais de 100 países (Brasil entre eles), após uma convenção
da ONU. Segundo um relatório publicado pela entidade em 2005, há cerca de 340 milhões de usuários
de drogas no planeta. Movimentam um mercado de 1,5 trilhão de dólares. “Ao longo da história, as
drogas tiveram usos múltiplos que alimentaram e espelharam a alma humana”, diz o professor da USP
Henrique Carneiro, autor de Pequena Enciclopédia da História das Drogas e Bebidas. Elas deram
origem a religiões, percorreram o planeta com o comércio, provocaram guerras, mudaram a cultura,
música e moda. Acompanhe agora uma viagem pela história das substâncias mais famosas.
•

Ayahuasca

Índios da bacia Amazônica tomam esse chá alucinógeno há mais de 4 mil anos – um hábito que
chamou a atenção de portugueses e espanhóis assim que eles desembarcaram por aqui, no século 16.
Ao chegarem à Amazônia, padres jesuítas escreveram sobre o chá da “poção diabólica” e as
cerimônias que os indígenas realizavam depois de consumir a ayahuasca. Durante todo esse tempo, a
bebida provavelmente teve a mesma receita: um cozido à base de pedaços do cipó Banisteriopsis caapi.
O nome quem deu foram os índios quíchuas, do Peru. Ayahuasca quer dizer “vinho dos espíritos” –
segundo eles, o chá dá poderes telepáticos e sobrenaturais. Mas os quíchuas são apenas um dos 70
povos na América Latina que tomam o chá com frequência. Na maioria dos casos, o chá é visto como
uma divindade. Mas a ayahuasca também serve ao prazer: ao final dos rituais, muitos índios transam
com suas parceiras.

No século 20, a fama do chá correu o mundo. Escritores viajavam para a América do Sul, enfrentavam
o calor e a umidade e dormiam em aldeias para ter experiências alucinógenas. Entre os pirados
estavam o poeta beatnik William Burroughs. Burroughs esteve no Brasil e na Colômbia, em 1953.
Quando voltou aos EUA escreveu o livro Cartas do Yagé (yagé é outro nome do chá, tomado na
periferia de Bogotá). “Uma onda de tontura me arrebatou. Brilhos azuis passavam em frente de mim”,
escreveu. Depois, recomendou a bebida ao amigo Allen Ginsberg, que veio para a Amazônia em 1960.
Hoje o chá é tão divulgado na internet (mais de 400 mil sites) que existem até pacotes turísticos
vendidos por entidades clandestinas. A pessoa paga hotel, avião e visitas a tribos que fazem o culto. O
custo: entre 1 000 e 1 300 dólares.
•

Cacto Peiote
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Cerca de 10% das mais de 50 espécies de cacto têm propriedades alucinógenas. A mais conhecida é a
Lophophora williamsi, que brota em desertos no sul dos EUA e norte do México. É usada em rituais há
3 mil anos e cerca de 50 comunidades indígenas a consideram sagrada. Os huichois, do norte do
México, chegam a fazer uma peregrinação anual de mais de 400 km para colhê-la. Quando a
encontram, fazem um ritual: em silêncio, agem como se estivessem diante de um cervo, até lançarem
uma flecha na planta. Quando voltam com o peiote para a tribo, organizam rituais e celebrações sob
efeito da droga.
Algumas tribos da região, no entanto, descobriram os poderes do peiote somente no século 19. “Depois
da Guerra Civil Americana, os índios comanches e os navajos viveram uma terrível crise com o
extermínio dos seus búfalos e os massacres que sofreram”, conta o pesquisador da USP Henrique
Carneiro. Para amenizar a fase difícil, “aderiram ao consumo religioso do peiote”. Numa das
cerimônias, chamada “dança fantasma”, os índios dançavam alucinados e diziam se comunicar com os
mortos.

O escritor inglês Aldous Huxley tomou a mescalina, substância do cacto. Descreveu as viagens no
livro As Portas da Percepção: “Foi como tirar férias químicas do mundo real”. Mas nem só o
underground era seduzido pela droga. O físico inglês Francis Crick – que em 1953 descobriu a
estrutura do DNA – provou o peiote várias vezes e gostou. Em 1967, quando lançou o livro Of
Molecules and Men (“Sobre Moléculas e Homens”, sem tradução em português), o cientista colocou
na epígrafe a frase “Este é o poderoso conhecimento, sorrimos com ele”, tirada do poema Peyote
Poem, do escritor e doidão Michael McClure.
•

Cocaína

Quando chegaram à América, os espanhóis perceberam que os índios da região tinham adoração pela
folha da coca. Pragmáticos, passaram a distribuí-la aos escravos para estimular o trabalho. Acontece
que os brancos também tomaram gosto pela coisa. E as folhas foram parar na Europa.

No Velho Continente, a planta era utilizada na fabricação de vinhos. Um deles, o Mariani, criado em
1863, era o preferido do Papa Leão 13, que deu até medalha de honra ao produtor da bebida. Foi nessa
mesma época que o químico alemão Albert Niemann isolou o alcalóide cloridrato de cocaína. Como
tantos outros cientistas que você vai conhecer nesta reportagem, ele usou o corpo como cobaia: aplicou
a droga na veia e sentiu a força do efeito.
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O psicanalista Sigmund Freud investigou o uso da droga. Achava que ela serviria como remédio contra
a depressão e embarcou na experiência: “O efeito consiste em uma duradoura euforia. A pessoa
adquire um grande vigor”. Até que um dos pacientes, Ernst Fleischl, extrapolou e morreu de overdose.
Freud, então, abandonou a droga.
Era normal laboratórios fazerem propaganda sobre a cocaína. Dizia-se que era “excelente contra o
pessimismo e o cansaço” e, para mulheres, dava “vitalidade e formosura”. Somente no começo do
século 20 é que políticos puritanos começaram a lutar pela proibição da droga, que praticamente sumiu
do país. Só voltaria no fim da década de 1970, quando a cocaína refinada na Bolívia e Colômbia entrou
nos EUA. E, mesmo proibida, não saiu mais.
•

Crack

Feita pela mistura da pasta de cocaína com bicarbonato de sódio, leva em segundos a um estado de
euforia intenso que não dura mais do que 10 minutos. Assim, quem usa quer sempre repetir a dose. O
nome crack vem desse efeito rápido, que surge como estalos para o usuário.

O consumo de crack explodiu no meio dos anos 80, como alternativa barata à cocaína. Mas a droga
aparecia também em festas de universitários e até de políticos. Um desses casos ficou famoso. Em
janeiro de 1990, o prefeito de Washington, Marion Barry, foi preso numa operação do FBI quando
estava num quarto de hotel com uma antiga namorada, cooptada pelos policiais. Assim que ele
começou a usar crack, os agentes entraram no lugar e o prenderam. Barry renunciou e ficou detido por
6 meses numa prisão federal.

Em São Paulo, o crack ainda hoje é a droga mais vendida em favelas e entre os sem-teto. No Rio,
demorou muito mais para circular. “A disseminação do crack é fruto de ação do vendedor de cocaína
no varejo, que produz as pedras em casa. No Rio, a estrutura do tráfico não permitia essa esperteza”,
afirma Myltainho Severiano da Silva, autor de Se Liga! O Livro das Drogas. Quem vendia crack era
assassinado. Mas, em crise por causa de apreensões de drogas pela polícia, os chefões do tráfico
passaram a permitir a venda de crack no Rio no fim da década de 1990.
•

Cracolândia

Cracolândia (por derivação de crack, cracolândia = terra do crack) é uma denominação popular para
uma área na centro da cidade de São Paulo, nas imediações das Avenidas Duque de
Caxias, Ipiranga, Rio Branco, Cásper Líbero, Rua Mauá, Estação Júlio Prestes e da Praça Princesa
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Isabel, onde historicamente se desenvolveu intenso tráfico de drogas e meretrício. Fica mais
propriamente situada no bairro de Santa Efigênia, e coincide parcialmente com a região da Boca do
Lixo.

Desde 2005, a prefeitura fechou bares e hotéis ligados ao tráfico de drogas e à prostituição, retirou
moradores de rua e aumentou o policiamento para inibir o consumo de drogas no local. Centenas de
imóveis foram declarados de utilidade pública, em uma área de 105 mil metros quadrados, e estão
sendo desapropriados. O objetivo do programa é tornar a área atrativa a investimentos privados,
abrindo espaços para empresas do setor imobiliário.

Em 2007, a Prefeitura de São Paulo lançou um programa denominado Nova Luz para promover a
reconfiguração e requalificação da área. Entre as medidas propostas, destaca-se a renúncia
fiscal referente ao IPTU, visando estimular a reformas de fachadas dos imóveis de valor venal inferior
a R$ 300 mil.

Críticos do programa, no entanto, assinalam o seu caráter higienista, destacando que a recuperação de
edifícios, praças, parques e avenidas não é acompanhada de ações voltadas aos grupos mais
vulneráveis que vivem ou trabalham na área - que estão sendo sumariamente expulsos. Os sem-teto são
retirados, o trabalho dos catadores de material reciclável é dificultado e os usuários e dependentes de
crack (muitos dos quais crianças e adolescentes), impedidos de se reunir no local, são obrigados a
perambular pelos bairros vizinhos, em bandos, sem rumo.
•

Ações da Prefeitura no local

Quatro dias após a primeira ação na Cracolândia, na região central da cidade de São Paulo, abrigos da
Prefeitura ficaram lotados. Em pelo menos quatro centros de acolhimento visitados pela equipe do
Bom Dia São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (25), não havia vagas disponíveis para as pessoas
em situação de rua.
O Acolhimento Emergência e Complexo Prates, no Bom Retiro; o Acolhimento Emergência Alcântara
Machado e o Centro de Acolhimento, no Brás estavam lotados, segundo informações de funcionários.

Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social afirma que a Prefeitura
conta com 83 centros de acolhida, além de um Centro Temporário de Acolhimento (CTA) em toda a
cidade. Juntos, são mais de dez mil vagas de acolhimento, além de outras 1,3 mil criadas
exclusivamente para os meses mais frios do ano.
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O texto diz ainda que em caso de esgotamento em uma unidade específica, o centro de acolhida
"imediatamente aciona a Coordenadoria de Atendimento Permanente e de Emergência, que leva o (s)
morador (es) para outro serviço."

Em nome do combate ao tráfico de drogas, da cidade linda e da reurbanização da região da Luz, o
prefeito Doria, com o apoio do governo do Estado, desencadeou um verdadeiro pogrom na região da
Cracolândia. Pogrom é um termo de origem russa nascido para designar as ações de massacres contra
judeus no século XIX. Mas o termo se generalizou e designa ações violentas (assassinatos, expulsões e
agressões) praticadas pelo Estado, por forças policiais ou paramilitares contra grupos sociais ou étnicos
específicos. Essas ações transitam desde massacres e extermínios até a dispersão e o desalojamento
geográfico desses grupos vitimizados. O nazismo usou os pogroms em larga escala. O pogrom nazista
mais famoso é conhecido como “A Noite dos Cristais”, ocorrido em 1938, no qual foram queimadas
sinagogas, judeus assassinados, lojas saqueadas e destruídas, tudo com o beneplácito do Estado
nazista.

O pogrom oficial de Doria não chegou a tanto, mas teve dispersão de uma comunidade de doentes e
dependentes químicos, várias bombas, agressão policial, lojas fechadas, pessoas despejadas, derrubada
de casas sobre moradores, interdição de áreas com uso de força armada, trabalhadores e crianças
saindo apenas com a roupa do corpo e pessoas proibidas de entrar em suas próprias casas. Expressando
a ideologia típica da elite branca dos Jardins, o prefeito Doria mostrou-se valente contra doentes e
moradores de rua e, no alto da sua arrogância, decretou, por ato de vontade, o fim da Cracolândia para
todo o sempre. Governar por atos de vontade e ao arrepio da lei é uma conduta típica dos totalitários de
todos os tipos e do nazismo em particular.

Com os sucessivos desastres na Cracolândia ao longo da semana, a fama de bom gestor de Doria virou
pó, provocando, inclusive, a demissão de sua Secretária de Direitos Humanos que classificou a
operação de “desastrosa”. O manual de arrogância e violência de Doria contrasta com todas as
recomendações internacionais, técnicas e médicas que são taxativas em afirmar que a questão da
dependência química é uma questão de saúde pública e não uma questão policial ou criminal. O grande
gestor insurgiu-se contra a prudência desse consenso do bom senso. O resultado foi a criação de várias
cracolândias e de uma nova Cracolândia, ainda maior, na Praça Princesa Isabel.
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O outro quase consenso contra o qual Doria se insurgiu é o de que a estratégia da Guerra às Drogas
fracassou. Estudos e a experiência internacional mostram que a Guerra às Drogas, até agora,
proporcionou gastos de trilhões de dólares e atingiu principalmente pequenos produtores, traficantes
intermediários e os consumidores. Na ação espetaculosa do prefeito contra a Cracolândia foram presos
38 traficantes e apreendidas algumas armas. O que consta é que nenhum desses presos é um grande
traficante, um chefe do tráfico em São Paulo. Ou seja, os extraordinários gestores de São Paulo estão
enxugando gelo.

Não satisfeito com o desastre de sua violência contra doentes indefesos, o prefeito quis ir mais longe
no seu autoritarismo. Anunciou internações forçadas de dependentes químicos e buscou o respaldo na
Justiça para perpetrar este ato contra a liberdade das pessoas e contra os direitos civis de doentes. Um
juiz, cuja qualificação é inominável, concedeu o aval para o arbítrio, mas logo derrubado pelo
desembargador Reinaldo Miluzzi. Em seu despacho o desembargador afirma que o pedido da
prefeitura é “impreciso, vago e amplo e, portanto, contrasta com os princípios basilares do Estado
Democrático de Direito, porque concede à municipalidade carta branca para eleger quem é a pessoa
em estado de drogadição vagando pelas ruas de São Paulo”. Ou seja, o desembargador compreendeu o
caráter arbitrário emboscado na petição da prefeitura. Além disso, ele suspendeu o sigilo judicial do
pedido, pois isto fere o mais elementar princípio democrático que é o da publicidade e transparência
dos atos dos agentes públicos.

Um prefeito contra a cidade
Como se sabe, o consenso médico, técnico e jurídico admite a internação compulsória em casos
especiais e com medidas adequadas, sempre a partir de uma abordagem e avaliação individualizadas
do dependente. Doria se insurge contra este consenso, não por conta de erro ou de não compreensão
das circunstâncias, mas pelo capricho autoritário de querer fazer valer a sua vontade. Vontade que, no
caso da Cracolância, mistura ideologia autoritária, rejeição aos pobres e moradores de rua, racismo,
interesses econômicos, especulação imobiliária e pressa em se projetar nacionalmente em face de sua
aspiração de ser candidato à presidente da República no próximo ano.

Várias das principais ações de Doria até o momento mostram que ele governa contra a cidade. No caso
da Cracolândia, esta sucessão de erros, este ataque ao bom senso e à prudência, são demonstrações de
desumanidade e de falta de piedade para com aqueles que precisam de ajuda em face de sua desgraça.
O prefeito mandou cortar parte do programa Leve Leite, um programa suprapartidário, pois foi criado
por Maluf e mantido por Pitta, Marta, Serra Kassab e Haddad. Da mesma forma, a Virada Cultural, tal
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como vinha sendo editada, abrigava um consenso suprapartidário, pois os últimos prefeitos,
independentemente de partidos, mantinham o mesmo formato. Em sua fúria destruidora, a gestão
Doria a modificou, resultando num fracasso.

No seu excesso de esperteza, o prefeito vem fazendo o seguinte: rebatiza programas de gestões
anteriores como se fossem novos e paralisa os programas anteriores sem tirar do papel aqueles
rebatizados. Vive mais em eventos, festividades, em viagens para Dubai, Seul, Europa e Estados
Unidos para promover negócios privados enquanto abandona a cidade à sua própria sorte. Semáforos
apagados, buracos nas ruas, lixo espalhado, falta de zeladoria, hospitais municipais sem remédios e
leitos, trânsito cada vez mais lento é o que não falta.

Doria não está fundamentalmente focado em governar a cidade de São Paulo. Quer ser presidente. Para
isso, busca criar um culto em torno de si. Quer conquistar devotos a partir da imagem de que ele é um
grande gestor, um grande transformador. Faz promessas grandiosas, anuncia programas mirabolantes,
zera filas, acaba com Cracolândias, faz e desfaz a cidade. A dor, o desemprego, a trágica desgraça dos
drogados e dos moradores de rua, as horas perdidas no trânsito, o crescimento das mortes nas
marginais, tudo se transforma em “cidade linda” sem que nada aconteça e mesmo que as condições da
cidade piorem. Com esse passe de mágica, os devotos crescem, principalmente fora de São Paulo.

Doria inventa títulos entusiasmados para programas que não existem, anuncia o começo e o fim de
tudo, sem que nada mude, usa palavras envernizadas para ações que não são nem explicadas e nem
detalhadas. No seu manual, ensina-se que é preciso combinar promessas vagas com conceitos
nebulosos, mas atraentes, tudo embrulhado no entusiasmo ardente da demagogia. Se algo sair errado,
Doria se retira de campo e terá sempre um secretário, um auxiliar ou um inimigo como bodes
expiatórios.

Para Doria não importa a dor da família dos drogados, não importa o vazio da alma do dependente
químico, não importa da desgraça do morador de rua, não importam as atribulações dos trabalhadores,
não importam as angústias dos desempregados, não importam a falta do pão e do leite para as crianças.
Tudo isto é coisa feita, que atrai mais desgraça. O que importa para ele é o brilho do poder pelo poder,
as luzes das festas, a fama da celebridade, o arrogante conforto da riqueza. Doria é o mais lídimo
representante da ideologia perversa da elite branca dos Jardins. Esta mesma ideologia que interdita
diretos, hipoteca o futuro do povo e condena o Brasil a um passado eterno de iniquidades e injustiças.
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•

Maconha

A Cannabis sativa, originária da Ásia Central, é consumida há mais de 10 mil anos. Os primeiros sinais
de uso medicinal do cânhamo, outro nome da planta, datam de 2300 a.C., na China, numa lista de
fármacos chamada Pen Ts’ao Ching – um estudo encomendado pelo imperador Chen Nong (a
maconha servia tanto para prisão de ventre como para problemas de menstruação). Na
Índia, por volta de 2000 a.C., a Cannabis era considerada sagrada.

A planta apareceu no Brasil com escravos africanos, que a usavam em ritos religiosos. O sociólogo
Gilberto Freyre anotou isso no clássico Casa Grande & Senzala, de 1933: “Já fumei macumba, como é
conhecida na Bahia. Produz a impressão de quem volta cansado de um baile, mas com a música nos
ouvidos”. No Brasil, até 1905, podia-se comprar uma marca de cigarros chamada Índios. Era maconha
com tabaco. Na caixa, um aviso curioso: “Servem para combater asma, insônia e catarros”.

No século 19, a erva foi receitada até para a rainha inglesa Vitória. Ela fez um tratamento à base de
maconha contra cólicas menstruais, indicado pelo médico do palácio. Hoje, há uma cultura em torno
da droga que se mantém com revistas especializadas, sites e ongs defendendo seu uso. A maconha tem
até torneio anual, na Holanda: a Cannabis Cup, que avalia a qualidade da droga de todos os
continentes. O país, aliás, não permite o comércio livre da erva. A droga pode ser vendida apenas nos
coffee shops e o limite por pessoa é de 5 gramas – suficiente para 5 cigarros.
•

Ecstazy

Em 1912, um químico que investigava moderadores de apetite para a empresa alemã Merck
desenvolveu uma droga de nome impronunciável: metilenedioxianfentamenia, ou MMDA.
Experimentou, sentiu uma leve euforia, mas arquivou a descoberta. Na década de 1960, o cientista
americano Alexander Shulguin procurava um remédio que estimulasse a libido. Encontrou os papéis
da pesquisa da Merk e incluiu o MMDA na lista de mais de 100 substâncias que ele testou em
tratamentos psiquiátricos. A que fez mais sucesso foi justamente a MMDA, que ganhou a fama de
“droga do amor”. Os pacientes diziam que ela os ajudava a ser mais carinhosos – hoje, sabe-se que a
droga estimula a produção de serotonina no cérebro, responsável pela sensação de prazer.
Não surpreende, portanto, o nome que fez a substância famosa: “ecstasy”, de êxtase mesmo. Em 20
anos, as pastilhas da droga estavam circulando nas ruas. Eram combinadas com o som da música
eletrônica em festas chamadas raves, que atravessavam o dia e só terminavam à tarde. Em 1988, o
êcstasy foi a febre no verão inglês, que acabou batizado de Summer of Love, ou “verão do amor”,
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mesmo nome que os hippies deram ao ano de 1967, quando eles se entupiram de LSD. A comparação
não era exagerada: as duas drogas estiveram por trás de boa parte da produção cultural jovem de suas
épocas.

1.3. Efeito das Drogas
As drogas, como cocaína, crack e ecstasy, podem afetar o funcionamento do coração, fígado, pulmões
e até mesmo o cérebro, sendo muito prejudicial à saúde. Além disso o consumo de uma dose excessiva
pode levar à morte devido à overdose que pode causar parada cardíaca e respiratória.
Estas alterações podem acontecer ao consumir qualquer tipo de drogas, mas especialmente as drogas
ilícitas que incluem as anfetaminas e a heroína, por exemplo.
•

Efeitos das drogas depressoras

As drogas depressoras, como heroína, causam efeitos no organismo como menor capacidade de
raciocínio e de concentração, sensação exagerada de calma e tranquilidade, relaxamento exagerado,
bem-estar, aumento da sonolência, reflexos mais lentos, diminuição da sensação de dor e dificuldade
em fazer movimentos delicados.
Por isso, a capacidade para conduzir reduz, além de ocorrer a diminuição da capacidade de
aprendizagem na escola e de rentabilidade no trabalho.
•

Efeitos das drogas estimulantes

As drogas estimulantes, como cocaína, provocam efeitos como sensação intensa de euforia e poder,
estado de excitação, muita atividade e energia, diminuição do sono e do apetite, falar rápido e pressão
e frequência cardíaca alta. Estas drogas levam a que o individuo fique descontrolado e perca a noção
da realidade.
•

Efeitos das drogas perturbadoras

As drogas perturbadoras, também conhecidas por alucinógenas ou psicodislépticas, como maconha,
LSD 25, e ecstasy provocam alucinações, principalmente visuais como alteração das cores, formas e
contornos dos objetos, sensação alterada do tempo e do espaço, sendo que minutos parecem horas ou
metros parecem Km, sensação de enorme prazer ou de medo intenso, facilidade em entrar em pânico e
exaltação, noção exagerada de grandiosidade e delírios relacionados com roubos e perseguições.

Estes efeitos podem ser percebidos em poucos minutos, mas tendem a durar pouco tempo e, por isso, é
comum o uso abusivo das drogas em quantidades cada vez maiores para prolongar o efeito.
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Consequências do uso das drogas a longo prazo

✓

Destruição de neurônios, que diminuem a capacidade de pensar;

✓

Desenvolvimento de doenças psiquiátricas, como psicose, depressão ou esquizofrenia;

✓

Lesões no fígado, como câncer hepático;

✓

Mau funcionamento dos rins e dos nervos;

✓

Desenvolvimento de doenças contagiosas, como Aids ou Hepatite;

✓

Problemas do coração, como infarto.

O consumo de drogas também pode levar à morte precoce e, por isso, é importante que cada
dependente seja devidamente tratado nas clínicas de recuperação para drogados. Além disso, a família
também é afetada, provocando desiquilíbrio devido aos comportamentos descontrolados e ao
isolamento da família e da sociedade.
•

O que pode acontecer ao ingerir drogas

A ingestão de elevadas quantidades de droga, que é uma sustância tóxica, pode levar ao mau
funcionamento de órgãos como pulmões e coração, podendo provocar a morte por overdose.
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Na maioria dos casos, após o consumo de droga, os primeiros sintomas de overdose incluem euforia,
perda do controle, agressividade, náuseas e sangramento pelo nariz e, quando não há socorro médico
pode ser fatal.

Os sintomas de overdose e o risco de morte também pode acontecer quando um indivíduo transporta
drogas no estômago, ânus ou vagina porque basta uma pequena quantidade de substância entorpecente
na corrente sanguínea para que possam ocorrer alterações como infarto, mau funcionamento do fígado,
esquizofrenia, ou até mesmo a morte.

Quando falamos de usuários de drogas, naturalmente ligamos o fato às drogas ilícitas. Porém aqui
iremos ressaltar a dificuldade de usuários de qualquer que seja a substância, incluindo as que são
comercializadas naturalmente como cigarro e bebidas alcoólicas a deixa-las. Qualquer pessoa que
tenha vícios seja ele qual for sabe bem como é difícil a abandona-lo.
Mesmo que seja um usuário casual ou totalmente dependente, aquela velha história de “não sou
viciada e deixo de usar quando quiser” é uma verdadeira lorota. É comprovado que basta um trago ou
uma única vez de uso de certas substâncias para se tornar dependente dela. Porém, para deixar as
drogas é necessário um único e grande passo, desejar parar.
•

Efeito das drogas na gravidez

Os efeitos das drogas na gravidez podem ser observados na mulher e no bebê. Além dos efeitos
citados, o consumo de drogas durante a gravidez pode levar a aborto ou ao parto pré-maturo, podendo
provocar restrição do crescimento, baixo peso para a idade gestacional e má formação congênita.
Depois do nascimento do bebê, ele poderá sofrer uma crise de abstinência das drogas pois o seu
organismo já estará viciado, sendo que o bebê poderá ter sintomas como chorar muito, ficar muito
irritado e terá dificuldade para se alimentar, dormir e respirar, necessitando de internamento hospitalar.

Além disso, existem drogas que são usadas para produzir efeitos benéficos no organismo para o
tratamento de doenças, sendo considerados medicamentos, como morfina ou antidepressivos, por
exemplo.

A gravidez é um momento de total entrega, de comprometimento e acima de tudo muita
responsabilidade. Durante os 9 meses gestacionais é preciso redobrar cuidados com alimentação,
medicamentos utilizados, esforço físico e até mesmo habitualmente frequentados.
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Claro que gravidez não é doença e não é preciso abrir mão de tudo que fazia antes de engravidar, mas
serão necessárias algumas escolhas e certos cuidados se deseja que seu bebê se desenvolva bem e
saudável. Para as adeptas a noitadas, regadas a bebidas e até algumas drogas “recreativas” para dar
uma agitada na noite é bom ter ciência das consequências e dos efeitos das drogas na gravidez. O que
pode parecer um simples divertimento de momento pode trazer danos e prejuízos por toda vida.

Gravidez Consciente
Toda mulher que está gerando precisa saber que tudo que entra no seu corpo também entra em contato
com o bebê seja pela placenta ou pela corrente sanguínea. Através de alimentos, bebidas,
medicamentos e inclusive drogas seja ela qual for, coloca o bebê em contato com essas substâncias.

O uso de drogas torna o bebê um dependente químico sem ao menos ter a escolha de não querer
usar.

Por isso é necessária consciência de cada ação durante o período gestacional e se faz o uso de qualquer
tipo de droga é hora de parar. E não estamos falando somente de maconha, cocaína, crack e afins, mas
drogas como cigarro e álcool também. Aí sempre terá aquele que diz que a maconha é uma planta,
portanto é natural e não pode fazer mal para a gestante e o bebê e muito menos causar efeitos da droga
na gravidez.
Portanto diversos estudos recentes comprovaram que é o contrário. Mesmo que nasçam com a
aparência normal os efeitos surgirão ao longo da sua vida. Sintomas como comportamentais,
dificuldades no aprendizado e de atenção são algumas características observadas em crianças geradas
por mulheres que utilizavam droga durante a gravidez.

Existem muitas instituições por todo Brasil que atendem mulheres dependentes químicas e quando
gestantes dão uma atenção ainda maior para que consiga deixar as drogas o mais rápido possível, assim
diminuindo os riscos na saúde da mãe e principalmente do bebê. Não pense que tudo está perdido,
sempre existe uma saída, uma solução e uma porta para se abrir, procure ajuda e salve sua vida e de
seu filho!

CAPÍTULO II: TIPOS DE DROGAS
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2.1

Álcool

O álcool é uma droga.
É classificado como um depressor, ou seja, desacelera as funções vitais, resultando em fala
ininteligível, movimentos oscilantes, percepções alteradas e uma incapacidade para reagir rapidamente.

A forma como o álcool afeta a mente é por meio da redução da capacidade que a pessoa tem para
raciocinar e distorce seu discernimento.

Embora seja classificado como depressor, o que determina o tipo de efeito causado é a quantidade de
álcool que se consome. A maioria das pessoas bebe por causa do efeito estimulante, como no caso de
uma cerveja ou de um copo de vinho, que são bebidos “para se descontrair”. Mas se uma pessoa ingere
mais do que o corpo pode aguentar, então experimentará o efeito depressor do álcool. Ela começará a
se sentir “estúpida” ou perderá coordenação e o controle.

Uma overdose de álcool provoca efeitos depressores muito mais graves, como: incapacidade para
sentir dor, intoxicação, fazendo com que o organismo vomite a substância tóxica e por fim leva à
inconsciência, ou ainda pior, pode causar coma ou a morte devido a uma overdose grave. Estas reações
dependem da quantidade ingerida e de quão rápido o álcool é ingerido.
Existem vários tipos diferentes de álcool. O álcool etílico (etanol), que é o único tipo utilizado em
bebidas, é produzido pela fermentação de grãos e frutas. A fermentação é um processo químico em que
um tipo de fungo atua sobre certos ingredientes encontrados na comida, gerando, assim, o álcool.

O principal agente do álcool é o etanol (álcool etílico). O consumo do álcool é antigo, bebidas como
vinho e cerveja possuíam conteúdo alcoólico baixo, uma vez que passavam pelo processo de
fermentação. Outros tipos de bebidas alcoólicas apareceram depois.

Apesar de o álcool possuir grande aceitação social e seu consumo ser estimulado pela
sociedade, ele é uma droga psicotrópica que atua no sistema nervoso central, podendo causar
dependência e mudança no comportamento.

Quando consumido em excesso, o álcool é visto como um problema de saúde, já que esse excesso
pode estar ligado a acidentes de trânsito, violência e alcoolismo (quadro de dependência). Os efeitos do
álcool são percebidos em dois períodos, um que estimula e outro que deprime. No primeiro período
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pode ocorrer euforia e desinibição. Já no segundo momento ocorre descontrole, falta de coordenação
motora e sono. Os efeitos agudos do consumo do álcool são sentidos em órgãos.

Em caso de suspensão do consumo, pode ocorrer também a síndrome da abstinência,
caracterizada por confusão mental, visões, ansiedade, tremores e convulsões.
•

TEOR ALCOÓLICO

Bebidas fermentadas, tais como a cerveja e o vinho, contêm de 2% a 20% de álcool. As bebidas
destiladas contêm entre 40% e 50% ou mais de álcool. O teor alcoólico comum de álcool das seguintes
bebidas é:
✓

Cerveja………..2-6% de álcool

✓

Cidra………….4-8% de álcool

✓

Tequila……..…40% de álcool

✓

Rum…………. 40% ou mais de álcool

✓

Conhaque….....40% ou mais de álcool

✓

Gim……….….40-47% de álcool

✓

Uísque……......40-50% de álcool

✓

Vodca…….......40-50% de álcool

✓

Licores….....…15-60% de álcool

2.2. Cigarro
O cigarro é uma droga lícita no Brasil, e por causa dela há milhões de pessoas enfrentando quadros
clínicos irreversíveis e morrendo aos poucos em todo o país. Ele é o produto de consumo mais vendido
no mundo, e traz um retorno econômico muito promissor para os que o comercializam. Causa
cinqüenta vezes mais mortes que as drogas ilícitas, sem contar com a perspectiva de vida dos fumantes
que é reduzida em um minuto, a cada minuto que estes passam fumando.

Há centenas de substâncias nocivas na composição do cigarro, entre elas estão gases tóxicos,
pesticidas, mais de quarenta substâncias cancerígenas, inseticidas, entre outros.

Há muito tempo que no Ocidente as empresas de cigarro têm ganhado lucros assustadores com o
cigarro. Agora o marketing dessas empresas está direcionado para o oriente onde as mulheres até
pouco tempo eram censuradas com a possibilidade de uso do cigarro. O mercado está investindo em
propagandas que associam o cigarro a mulheres bonitas e bem-sucedidas, para que o mesmo possa se
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tornar um atrativo para as mulheres orientais, além de tornar-se símbolo da igualdade entre homens e
mulheres. Na África, além da epidemia de AIDS, agora nota-se também uma epidemia de tabagismo.
Muitos definham até a morte por causa da fome que junta-se ao efeito do cigarro e por gastarem a
maior parte da sua renda na compra de cigarros.
As pessoas que convivem com fumantes são chamados de “fumantes passivos” e estão suscetíveis a
diversas doenças respiratórias e cardiovasculares. A fumaça do cigarro exposta no ambiente depois de
tragada é um cancerígeno do tipo A, o mais perigoso, isso traz sérios riscos à saúde das pessoas que
não são fumantes, mas convivem com um. Crianças que têm pais fumantes possuem mais chances de
adquirirem algum tipo de doença respiratória.

Desde 2002, o ministério da saúde iniciou uma campanha com frases de efeito e fotos de impacto que
obrigatoriamente são colocadas em cada carteira de cigarros, com o objetivo de diminuir a quantidade
de dependentes do tabaco.

O vício da nicotina é muito difícil de ser abandonado, porém milhões de pessoas já o conseguiram
através de diversas técnicas utilizadas pelos médicos em um tratamento que se propõe a diminuir aos
poucos a quantidade de nicotina que o organismo necessita para se manter em controle. Sérias crises de
abstinência podem ser controladas através de chicletes, sprays e outros métodos que trazem consigo
um baixo teor de nicotina, mas que aliviam temporariamente a dependência do fumante, evitando que
este volte a fumar. Tratamentos mais intensos utilizam alguns antidepressivos, mas isso só ocorre em
casos de pessoas que fumam mais de 15 cigarros por dia.

É interessante procurar um profissional para acompanhá-lo em sua empreitada em busca de parar de
fumar. Você, provavelmente, não vai conseguir parar de uma vez. É necessária, portanto, uma dieta, a
mudança de alguns hábitos comportamentais, entre outras práticas que o ajudarão a diminuir os efeitos
da ausência da nicotina. É importante estabelecer metas para ir parando aos poucos até conseguir
deixar o hábito de vez.

Há diversos benefícios para uma pessoa que resolve deixar de fumar. Além das funções vitais de
respiração, pressão arterial, circulação, resistência física, etc. Há um dos maiores benefícios que é a
diminuição do risco de se adquirir câncer em diversos órgãos do corpo, como o pulmão, a laringe,
faringe, esôfago, o pâncreas, os rins, a bexiga, a boca e o colo do útero.
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O total de mortes devido ao uso do tabaco atingiu a cifra de 4,9 milhões de mortes anuais, o que
corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. Caso as atuais tendências de expansão do seu consumo
sejam mantidas, esses números aumentarão para 10 milhões de mortes anuais por volta do ano 2030,
sendo metade delas em indivíduos em idade produtiva (entre 35 e 69 anos) (WHO, 2003).
O INCA desenvolve papel importante como Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde
(OMS) para o Programa "Tabaco ou Saúde" na América Latina, cujo objetivo é estimular e apoiar
políticas e atividades controle do tabagismo nessa região, e no apoio à elaboração da Convenção para o
Controle do Tabaco, idealizada pela OMS para estabelecer padrões de controle do tabagismo em todo
o mundo.
•

Causas

O tabagismo causa dependência primeiramente devido a nicotina, a substância psicoativa presente na
fumaça do cigarro. Além da dependência física causada pela nicotina ainda temos a dependência
comportamental que se caracteriza pela rotina associada ao uso do tabaco criada pelo fumante.
Ao ser inalada a nicotina se liga aos receptores nicotínicos cerebrais localizados na região chamada de
sistema de recompensa cerebral (SRC) que são ativados liberando a dopamina, neurotransmissor que
causa sensações de prazer, satisfação, melhora da atenção, aprendizado, memória. Estes receptores são
chamados alfa4beta2.

Os efeitos da nicotina desaparecem ou diminuem após algumas horas de seu consumo e os sintomas
desagradáveis - que compõem a Síndrome de Abstinência - surgem, levando ao ciclo da dependência
(se fumo me sinto bem, se não fumo me sinto mal).
•

Sintomas de Tabagismo

Segundo o Manual Estatístico e Diagnóstico (DSM-IV) da Associação de Psiquiatria Americana
(APA) os critérios diagnósticos para Dependência Química se aplicam também ao tabagismo. São eles:

Esforços para manter o uso diário da substância (nicotina)
Tolerância, definida por um dos dois aspectos a seguir: uma necessidade de quantidades
progressivamente maiores da substância para adquirir o efeito desejado e acentuada redução do efeito
com o uso continuado da mesma quantidade de substância
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Abstinência: sintomas que surgem com a súbita interrupção ou acentuada redução do consumo de
nicotina: irritabilidade,

inquietude, depressão,

agitação, insônia, ansiedade,

fome,

falta

de

concentração, alteração do humor, queda da frequência cardíaca, aumento do apetite e/ou do peso
A substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por um período mais longo do
que o pretendido

Existe um desejo persistente ou esforços mal-sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso da
substância

Sintomas de abstinência produzem mal-estar clinicamente significativo, fazendo com que importantes
atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso da
substância e o indivíduo evite contato social ou situações nas quais sabidamente não poderá fumar
(viagens longas ou ambientes livres de fumo)

O uso da substância continua, apesar da consciência de ter um problema físico (doenças cardíacas,
pulmonares, câncer, etc.) ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou
exacerbado pela substância.
•

Tratamento de Tabagismo

A pessoa que fuma fica dependente da nicotina. Considerada uma droga bastante poderosa, a nicotina
atua no sistema nervoso central como a cocaína, heroína, álcool, com uma diferença: chega ao cérebro
em apenas 7 a 19 segundos. É normal, portanto, que, ao parar de fumar, os primeiros dias sem cigarros
sejam os mais difíceis, porém as dificuldades tendem a ser menores a cada dia.

Durante anos o ato de fumar foi, equivocadamente, interpretado como um estilo de vida, e reforçado
expressivamente pela propaganda. Hoje, ao contrário, existe o entendimento de que o tabagismo é uma
doença resultante da dependência à nicotina, estando classificado no Código Internacional de Doenças
(CID-10) no grupo de transtornos mentais e de comportamentos decorrentes do uso de substâncias
psicoativas. Além disso, as diversas substâncias presentes na composição dos produtos do tabaco são
fatores causais para cerca de 50 doenças tabaco-relacionadas.

A severa dependência provocada pela nicotina produz grande desconforto físico e psicológico ao
fumante que tenta abandonar o uso, comprometendo a abstinência. Pesquisas indicam que 80% dos
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fumantes desejam parar de fumar, mas apenas 3% conseguem sozinhos, demandando tratamento
específico.

A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco determina, em seu artigo 14, que os países criem
programas eficazes de promoção do abandono do consumo do tabaco em unidades de saúde, locais de
trabalho, dentre outros, e que incluam o tratamento da dependência do tabaco e serviços de
aconselhamento em seus planos nacionais de saúde e educação.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA), como órgão do Ministério da Saúde responsável pela
articulação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo e atento a complexidade que envolve a
dependência e tratamento do tabagismo, reuniu, em 2000, diferentes sociedades científicas e conselhos
profissionais da área de saúde no Brasil para elaborar o “Consenso sobre Abordagem e Tratamento do
Fumante” que contém as linhas gerais sobre métodos para deixar de fumar.

Hoje no Brasil o tratamento do tabagismo está vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), e é
regulado pela Portaria do Ministério da Saúde nº 571 publicada em 05 de abril de 2013 (Portaria nº
571/2013)
O modelo de tratamento baseado na abordagem cognitivo-comportamental possibilita que o tratamento
seja realizado em grupo ou individualmente, e tem como objetivo auxiliar o fumante a desenvolver
habilidades que o auxiliarão a permanecer sem fumar. O apoio medicamentoso, quando necessário, é
outro recurso usado no tratamento do tabagismo e disponibilizado na rede SUS.

A rede de abordagem e tratamento do tabagismo segue a lógica do SUS, e é encontrada nos diversos
municípios brasileiros, contribuindo desta forma, para o alcance da importante meta de controlar a
epidemia do tabagismo no Brasil.

As pessoas costumam ter uma ideia muito equivocada sobre o cigarro, que imaginam não se tratar de
uma substância que faça tanto mal à saúde. Pode até parecer estranho e surreal, mas algumas pessoas
chegam ao cúmulo de imaginar que a bebida alcoólica é mais prejudicial à saúde que o cigarro, o que
já sabemos por experiência que não é verdade. O cigarro é, na verdade, uma das piores drogas que o
mundo já conheceu e é responsável por milhares de mortes todos os anos em todos os lugares do
planeta. E o pior: trata-se de uma droga legalizada, o que torna ainda mais difícil o processo de
combate a ele.
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Mas existem algumas técnicas simples para se tratar o vício em cigarro e vou apresentar-lhe algumas
delas agora. Trata-se de um grande esforço a ser feito, mas que vale a pena!

A melhor maneira de fazer um tratamento contra dependência química é reconhecer a necessidade de
fazê-lo e buscar ajuda de livre e espontânea vontade. Isso porque quando reconhece o próprio vício a
pessoa sente a necessidade de se tratar porque sabe que está refém de algo que lhe faz mal.
O tratamento voluntário acontece de maneira bastante simples, em que o dependente é levado a
considerar tudo o que de ruim o cigarro representa, os males que normalmente ele causa à saúde e que
deve ser erradicado da vida o quanto antes. E a importância de querer se tratar é sumamente importante
exatamente por isso: quando sabe dos riscos que corre, a pessoa absorve com maior facilidade o quanto
esse vício é prejudicial à saúde.

É por isso que de acordo com a resolução do Ministério da Saúde as empresas que fabricam o cigarro
tem a obrigação de explicitar em seu rótulo os males que ele pode causar à vida e ao organismo
humano. Isso está embasado na necessidade de fazer a pessoa se conscientizar e a partir disso sentir
que precisa abandonar o vício para conseguir manter a própria saúde.

Intervenção Médica
Os tratamentos contra o cigarro normalmente necessitam de intervenção médica porque são difíceis de
se iniciar e ainda mais de se concluir. É por esse motivo que, em nosso modelo de tratamento, o
dependente sempre é encaminhado ao acompanhamento médico a fim de ser submetido ao uso de
medicamentos que controlem seu organismo e lhe façam sentir menos falta do cigarro e,
especialmente, da nicotina, que é realmente a pior substância dele. Agindo dessa maneira, sabemos que
estamos proporcionando ao dependente a melhor via de libertação dos entorpecentes.

Método de Compensação
Pode ser que se mostre como algo interessante a possibilidade de “trocar” o cigarro por outra
substância que compense a sua perda. Muitas pessoas fazem isso através da utilização de café,
chocolate, etc. Não costumo me opor a determinadas coisas, desde que seja por um breve período de
tempo. Isso porque o método da compensação pode apenas levar à troca de um vício pelo outro, o que
seria extremamente ruim. E embora o “novo vício” não seja um alucinógeno, certamente trata-se de
algo que não deve ser consumido sem o devido cuidado.
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É possível alcançar a libertação total do cigarro. Tudo o que você precisa é de empenho, boa vontade e
acompanhamento profissional. Possuímos um tratamento eficaz contra o vício do cigarro e colocamos
à sua disposição uma equipe pronta para sanar todos os problemas referentes a isso.
•

CUSTOS DO TABAGISMO

Os gastos anuais no mundo com os problemas de saúde causados pelo tabagismo ultrapassam os 200
bilhões de dólares. Pessoas que fumam consomem em média 40% mais recursos dos sistemas de saúde
que os não fumantes. Enquanto isso, empresas que comercializam cigarros, como a Philip Morris,
apresentam lucro maior que a Nike e o McDonald’s.

O Brasil gasta perto de meio bilhão de reais no tratamento das doenças relacionadas ao fumo. Nos
EUA trabalhos mostram que a cada dólar investido em programas de prevenção ao fumo, poupa-se 50
dólares do sistema de saúde.

Ao elaborar-se uma análise sobre o custo financeiro direto do cigarro, a intenção é bem simples e
espera-se que sirva de incentivo para que alguns fumantes pensem melhor antes de acender cada
cigarro.Para muitos fumantes a quantidade de cigarros tragados por dia costuma ser elevada. Existem
pessoas que chegam a fumar 20 ou 40 cigarros por dia. Considerando o preço de R$ 2,50 por maço,
fumar 40 cigarros por dia custa para o fumante R$ 5,00 por dia ou R$ 150,00 por mês!

Esta quantia de dinheiro seria suficiente para comprar uma moto nova, por exemplo, porém ao
extrapolar um pouco mais os cálculos, no caso de um fumante que mantenha o vício por 30 anos, sem
juros, são R$ 54.000,00 gastos em cigarros! Qualquer pessoa com um pouco de instrução aplicaria este
dinheiro.

É simples saber o que os gastos com o cigarro representam: se um cidadão que fuma diariamente 1
maço de cigarros a um preço médio de R$ 4,80 deixasse de fumar por 1 ano, ele conseguiria
economizar R$ 1.728, quantia suficiente para comprar uma TV LCD de 42 polegadas.

O cigarro é considerado uma verdadeira epidemia pela classe médica, pois o tabagismo acarreta
diversos tipos de problemas de saúde e econômicos. Apesar dos contínuos aumentos do preço do
cigarro, ainda assim o Brasil é o quinto país onde este produto tem o preço mais acessível. Esse fato só
reforça a preocupação de que a dependência à nicotina, além de ter um preço caro para o bolso e para a
saúde do fumante, o cigarro também causa prejuízos à família dos fumantes e à sociedade em geral,
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uma vez que os custos com o cigarro acabam recaindo sobre ela. Conforme um médico pneumologista
e sanitarista (Alberto José de Araújo (RJ)), hoje em dia as pessoas já recebem muitas informações
sobre os danos do tabaco à saúde, porém ainda não são suficientes. “Cerca de 70% a 80% das pessoas
pensam em parar, mas podem levar um tempo para tomar alguma iniciativa”, diz. Ainda segundo o
Araújo, o fumante precisa pensar nas perdas financeiras que sua dependência causa e no longo prazo
pensar nos gastos para remediar os efeitos nocivos do cigarro, os quais comprometem o orçamento
familiar. “Motivados pela dependência, muitos fumantes não percebem que, se deixassem de gastar
seu dinheiro com cigarro, seria possível investir em bens essenciais, como uma melhor alimentação,
melhor qualidade de vida e também em bens como viagens, eletroeletrônicos de última geração, entre
outros”. Conforme o IVC (Índice de Custo de Vida), medido pelo DIEESE (Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o custo do cigarro equivale a algo em torno de
1,7% do orçamento familiar (peso parecido às despesas com roupas, as quais representam 1,36% ~).
“Chega a comprometer ¼ da renda de uma pessoa que ganha um salário mínimo”, avisa o Araújo.

Na prática, é simples saber o que os gastos com o cigarro significam: se uma pessoa que fuma
diariamente um maço de cigarros a um preço médio de R$ 4,80 deixasse de fumar por um ano, ela
conseguiria economizar R$ 1.728 – o suficiente para comprar uma TV LCD de 42 polegadas, cerca de
seis cestas básicas, ou ainda três passagens para Buenos Aires, por exemplo.

Outro ponto a observar é que os gastos provocados pelas doenças relacionadas ao tabagismo vão além
do orçamento doméstico: por ano, o SUS (Sistema Único de Saúde) sofre o prejuízo de R$ 426
milhões, comprometendo 5,43% da sua verba.
•

PERIGOS DO CIGARRO

As principais causas de morte relacionadas ao tabaco são as doenças cardiovasculares, o câncer de
pulmão e a DPOC (enfisema e bronquite cônica).

Um fumante de longa data tem sua expectativa de vida reduzida em cerca de 13 anos, e pelo menos
50% dos fumantes morrerão de alguma doença diretamente causada pelo cigarro. Nos EUA 1/3 das
doenças cardiovasculares, incluindo infartos e AVC, são causadas pelo cigarro.

Um simples cigarro contém cerca de 600 substâncias. Ao ser aceso, o processo de combustão
transforma essas 600 substâncias em mais de 7000 produtos químicas, sendo, pelo menos, 400 delas
sabidamente tóxicas ao organismo e cerca de 70 reconhecidamente carcinogênicas (que causam
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câncer). Entre as substâncias nocivas que absorvemos quando fumamos um cigarro podemos citar:
ácido acético, metanol, chumbo, tolueno, arsênio, metano, amônia, cadmium, hexamina, monóxido de
carbono, alcatrão e nicotina.

O cigarro também provoca deposição de material radioativo nos pulmões dos fumantes. Uma pessoa
que fuma 1 maço e meio de cigarro por ano recebe uma quantidade de radiação ionizante equivalente a
4000 radiografias de tórax.
•

Outros tipos

O cigarro eletrônico, também chamado de e-cigarro, e-cig ou e-cigarette, é um aparelho mecânicoeletrônico desenvolvido com o objetivo de simular um cigarro e o ato de fumar.

É um dispositivo que produz vapor inalável com ou sem nicotina, apresentando diversos sabores
(exemplo: tabaco, café, frutas, etc.) e podendo servir como uma alternativa ao fumante, pois, além de
entregar nicotina, também proporciona sabor e sensação física semelhante à da fumaça do tabaco
inalado, embora não haja tabaco, combustão e fumaça. Também, o cigarro eletrônico imita o hábito de
fumar, o que para muitos fumantes é um dos obstáculos para o sucesso em parar de fumar tabaco,
porém, faz muito menos mal que o tabaco, devido à sua composição com muito menos toxinas.

O modelo clássico do cigarro eletrônico é visualmente muito parecido com o produto verdadeiro, ou
seja, possui a mesma cor branca e amarela, o mesmo formato e até a ponta simula estar acesa quando
tragado. Contudo, este modelo já caiu em desuso, dando lugar a "box mods", que têm o mesmo
funcionamento do cigarro eletrônico semelhante ao cigarro normal, mas com temperatura e voltagem
regulável, e, na maior parte dos casos, com pilha substituível. Para além destes, existem diversos
modelos disponíveis no mercado, sendo que o chamado cigarro eletrônico vai além de oferecer uma
alternativa ao fumante de cigarros convencionais, pois também existem dispositivos em forma de
charutos, cigarrilhas, cachimbo, entre outros muitos formatos.

Atualmente, a maioria dos cigarros eletrônicos disponíveis para venda são reutilizáveis e contém peças
de reposição e/ou recarregáveis. Porém, é possível também encontrar cigarros eletrônicos totalmente
descartáveis, sendo usados mais como uma versão de testes.
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Foi na última parte da década de 1950 que a sociedade começou a perceber os malefícios do tabaco na
saúde. Com a constatação de um número crescente de pessoas com cancro do pulmão, enfisema e
outras doenças de fumadores, o tabaco tornou-se popularmente menos aceite.

Infelizmente, a nicotina contida nos cigarros é uma das substâncias mais viciantes do planeta e parar de
fumar é das coisas mais difíceis de fazer.

Foi precisamente a pensar nessa dependência que o farmacêutico chinês Hon Lik inventou em 2003 o
cigarro electrónico. Após ter assistido à morte do seu pai, um fumador activo, com cancro do pulmão,
Lik quis com a sua invenção disponibilizar uma forma mais segura e limpa de inalar nicotina.

Hon Lik registou a patente do cigarro electrónico no mesmo ano em que o criou e introduziu os
cigarros electrónicos no mercado chinês no ano seguinte, através da empresa Golden Dragon Holdings.
Mais tarde decidiram mudar o nome da empresa para “Ruyan” com o objectivo de melhor a identificar
com o novo produto (Ruyan significa “quase como fumaça”). Depois da mudança, a empresa Ruyan
continuou no desenvolvimento contínuo e acrescido sendo um dos maiores fabricantes de cigarros
electrónicos.

Uma outra empresa, Ltd Cixi E-CIG Technology, foi também uma parte importante no
desenvolvimento do cigarro electrónico, possuindo quatro patentes nos Estados Unidos e duas na
China. O seu CEO, Dr. Sam Han, era um fumador activo há mais de 40 anos e começou a trabalhar no
desenvolvimento da tecnologia do cigarro electrónico como forma de se tentar ajudar a ele próprio.

Após a implantação bem-sucedida dos cigarros electrónicos da Ruyan e da Cixi E-CIG na China e na
Ásia, os produtos começaram a ser vendidos em quantidades significativas na Internet. O empresário
inglês Greg Carson foi o primeiro a comercializar o produto, apelidando-o de “Electro Fag”. A
popularidade foi tremenda no Reino Unido e na Europa, chegando ao ponto do Parlamento britânico
aprovar legislação específica a legalizar o uso desses cigarros quer dentro de casa, quer noutros locais
onde os cigarros normais eram proibidos.

Esta popularidade europeia fez com que o cigarro electrónico chegasse rapidamente ao mercado
americano, através de uma variedade de distribuidores como GreenSmoke, cigana, ePuffer e Blu. No
entanto, enquanto na Ásia e na Europa tudo correu normalmente, nos Estados Unidos os cigarros
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electrónicos e a FDA, (Food and Drug Administration), têm tido um mau relacionamento desde o
início. Desde as últimas décadas do século XX que a FDA tem proibido as importações do produto
alegando que os cigarros electrónicos não são dispositivos de cessação de fumar aprovados e
regulamentados por eles.

Mas como funciona um cigarro electrónico?
O cigarro electrónico clássico tem três elementos principais: a bateria, o atomizador e o cartucho.
A bateria, como o próprio nome indica, fornece a energia necessária à utilização do dispositivo. Regra
geral esta bateria é de alta duração, recarregável e possui uma luz indicadora que acende a cada
aspiração para informar utilizador do seu estado de carga.

O atomizador é a peça que recebe e utiliza a energia da bateria para atomizar o líquido que dará origem
ao vapor.
O cartucho (recarga) é onde está contido o líquido a atomizar e funciona simultaneamente como
retentor do líquido a fumar, possuindo material absorvente para esse efeito.

2.3 Químicos
As drogas sintéticas são aquelas produzidas a partir de uma ou várias substâncias químicas psicoativas
que provocam alucinações no homem por estimular ou deprimir o sistema nervoso central. Existem
também as drogas semi-sintéticas que são produzidas através de drogas naturais quimicamente
alteradas em laboratórios.

As drogas sintéticas possibilitam que uma pessoa veja, ouça e sinta algo sem que haja estímulo por
perto para tais sensações. Existem pessoas que acreditam que essas drogas são menos prejudiciais ao
organismo e que ainda são menos favoráveis à dependência, mas estão enganados, pois agem da
mesma forma que as drogas tradicionais trazendo inúmeros malefícios ao organismo.

Podem ser utilizadas sob as formas de injeção, comprimido ou pó, variando seu efeito e seus
malefícios de acordo com a substância utilizada. São principalmente consumidas por jovens e
adolescentes em seus períodos de divertimento que a partir do roteiro de lazer definido determinam a
droga a ser utilizada.
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As drogas sintéticas são: anfetaminas, LSD, GHB, ecstasy, anabolizantes, ice, quetamina, inalantes,
efedrina, poppers. São drogas semi-sintéticas: crack, cocaína, cristais de haxixe, heroína, maconha
(modificada), morfina, codeína e outras.
•

GHB

O GHB (sigla de ácido gama-hidroxibutírico), também conhecido como "ecstasy líquido", é uma
versão sintética de um neurotransmissor (mensageiro químico cerebral) que ocorre naturalmente no
organismo humano.

Nas concentrações em que ocorre naturalmente no sistema nervoso, ele é um neurotransmissor
excitatório. Isso explica os efeitos iniciais da versão sintética da substância: euforia e aumento do
desejo sexual.

No entanto, basta um pequeno aumento na dose para que a substância ganhe efeitos sedativos,
invertendo sua ação inicial de excitatória para inibitória no sistema nervoso. Não é incomum que ele
cause várias horas de sono profundo e, logo depois, um despertar repentino quando seus níveis no
cérebro caem para valores mais normais.
•

LSD

O LSD (sigla de ácido lisérgico dietilamida) afeta um tipo específico de "fechadura" química dos
neurônios, fazendo com que um subsistema do cérebro funcione muito acima do que deveria.

É possível que uma única área-alvo seja responsável pela maior parte dos efeitos da droga
alucinógena, como a impressão de que objetos inanimados ganham vida ou de perda da diferenciação
entre o "eu" da pessoa e o mundo exterior. As células mais afetadas seriam os chamados neurônios
piramidais da camada V. Esses neurônios parecem fazer a ponte entre o córtex cerebral, a área mais
"nobre" do cérebro, que comanda a consciência, e regiões que coordenam percepções e movimentos.

Além dos efeitos alucinógenos, a droga causa insensibilidade corporal, paralisia, náusea e tremores. Há
relatos de que as "viagens" associadas à droga podem voltar até anos depois de um único episódio de
uso, colocando o usuário em sério perigo se ele estiver, por exemplo, andando na rua ou realizando
qualquer atividade que envolva precisão e risco.
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O LSD é vendido em tabletes, cápsulas ou líquido. Geralmente é adicionado ao papel absorvente e
dividido em quadradinhos decorados. Cada quadrado é uma dose. O LSD ainda é um dos químicos
mais potentes alteradores de humor e deriva de um fungo venenoso que cresce no centeio e em outros
cereais. Os seus efeitos são imprevisíveis. Uma quantidade minúscula pode causar efeitos que duram
até 12 horas ou mais.

EFEITOS A CURTO PRAZO:
Pupilas dilatadas, aumento da temperatura do corpo, taquicardia e pressão alta, suores, perda de
apetite, insônia, boca seca e tremedeiras. As pessoas podem experimentar sensações e pensamentos
assustadores graves, medo de perder o controle, medo de insanidade, morte e sensações de desespero
enquanto usam o LSD.

EFEITOS A LONGO PRAZO:
Podem ser experimentados flashbacks ou repetições de uma “viagem” de LSD muito tempo depois de
se usar a droga e do seu efeito ter aparentemente passado. A “viagem” em si geralmente começa a
dissipar-se depois de 12 horas, mas alguns usuários manifestam psicoses duradouras.
•

Ecstasy

Cientificamente conhecida pela sigla MDMA, a droga virou quase sinônimo de raves e música
eletrônica. Sua ação se direciona principalmente sobre outro sistema de troca de mensagens químicas
do cérebro, o que envolve o neurotransmissor serotonina. O ecstasy basicamente cria uma
hiperatividade antinatural desse sistema, o que tem uma série de efeitos no corpo e nas percepções do
usuário.

O uso é acompanhado de uma sensação de euforia e do aumento da sensibilidade dos sentidos, mas o
bem-estar pode esconder uma série de perigos. O organismo pode simplesmente superaquecer,
sofrendo uma desidratação severa ou um aumento perigoso da pressão sanguínea. O ecstasy também é
neurotóxico, ou seja, pode danificar de forma temporária ou permanente os neurônios.

Na

sua

forma

original,

o

ecstasy

é

conhecido

como

MDMA.

O

MDMA

(3,4-

metilenodioximetanfetamina) foi originalmente desenvolvido pela empresa farmacêutica Merck, em
1912, como um medicamento para diminuir o apetite, mas foi abandonado em função de sua baixa
utilidade clínica. O MDMA ressurgiu nos anos de 1960 como um possível auxiliar do processo
psicoterapêutico. Alguns psiquiatras e psicólogos acreditavam que a substância deixava a pessoa mais
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solta, promovendo assim uma melhor comunicação e vínculo terapeuta-paciente. Foi nos anos de 1970
que o MDMA se popularizou como uma droga recreativa.
No início da década de 1980, o MDMA foi promovido como “a última novidade das pesquisas para se
encontrar a felicidade através da química”, e “droga ideal” para festas de fim-de-semana. Em 1984,
ainda legal, o MDMA era vendido sob o nome comercial “Ecstasy”, mas em 1985, a droga foi banida
por motivos de segurança.

Desde o final dos anos de 1980, o ecstasy tornou-se um abrangente termo de marketing para os
traficantes vender drogas “tipo Ecstasy” que podem, de fato, conter muito pouco ou nenhum MDMA.
Em 1995, menos de 10% dos comprimidos de ecstasy no mercado eram puros MDMA. Embora o
próprio MDMA possa produzir perigosos efeitos prejudiciais, aquilo que hoje em dia é chamado de
Ecstasy pode conter uma ampla mistura de substâncias – desde LSD, cocaína, heroína, anfetaminas e
metanfetaminas a veneno de rato, cafeína, vermífugos veterinários, etc. Apesar dos logotipos
engraçados que os traficantes colocam nos comprimidos, o usuário nunca sabe o que ele está realmente
consumindo, e é isso que torna o ecstasy particularmente perigoso. Os perigos são maiores quando os
usuários aumentam a dosagem, à procura da mesma euforia que tinham em ocasiões anteriores, sem
saber que estão consumindo uma combinação de drogas totalmente diferente.

CAPÍTULO III: INFLUÊNCIAS NA SOCIEDADE
3.1 – Fatores que influenciam o consumo
São vários os fatores que podem influenciar, ou mesmo levar ao consumo de drogas
psicotrópicas não só entre os jovens, mas na população em geral. Existem fatores individuais, sociais e
culturais, mas também podemos considerar importantes fatores psicológicos, religiosos e genéticos.

Os principais motivos apontados para o consumo destas são:
3

Desinibição;

4

Transtornos de ansiedade, depressões e insónias;

5

Desinibição sexual;

6

Dificuldade em aceitar a realidade, fugindo das responsabilidades;

7

Problemas financeiros, perda do emprego;

8

Agressividade perante a sociedade.
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A população mais jovem, pode ser levada ao consumo de drogas pelos motivos já
apresentados, mas destacam-se ainda outros tais como:
•

Curiosidade

•

Desejo de viver outras experiências;

•

Desejo de imitar alguém que lhe é próximo ou alguma personalidade admirada pelo jovem;

•

Brincadeira por parte do grupo de amigos;

•

Procura da diversão e prazer;

•

Integração e aceitação por parte dos amigos;

•

Confrontar os pais;

•

Esquecer problemas de integração nos diversos grupos a que pertencem;

•

Necessidade de auto-afirmação;

As pessoas buscam novas experiências quando desejam que algo em suas vidas fosse diferente. O que
atrai tanta gente para as drogas e outras substâncias viciantes (que incluem álcool, tabaco, cafeína,
entre outras) é enxergar apenas os supostos benefícios que uma mudança poderia trazer e ignorar os
possíveis danos.

Certas pessoas recorrem às drogas para aliviar ou esquecer uma dor física ou psicológica. Há quem
queira uma "fuga" momentânea da vida, seja por algum trauma, seja por tédio. Algumas pessoas usam
drogas para se sentirem únicas, especiais, enquanto outras o fazem para se sentirem mais normais.

Um estúdio conduzido no Reino Unido, no início do milênio, indicou que entre as cinco causas mais
comuns do uso de drogas estão o entorpecimento e o alívio da depressão — situações em que o usuário
busca apenas o benefício de curto prazo (uma temporária mudança de percepção) e desconsidera todo
o resto.

Jovens passam por muitas experiências inéditas (o primeiro gole de álcool, a primeira tragada no
cigarro, a primeira relação sexual) porque "os outros também fazem". Esse mesmo tipo de coerção
pode ser o que os leva a experimentar drogas.

A propensão a experimentar drogas é maior quando se está num ambiente em que elas são
consideradas normais. Afinal de contas, todas as pessoas, até as mais independentes, buscam uma
sensação de pertencimento.
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O estudo britânico supracitado também aponta outras razões: "manter-se acordado à noite, em eventos
sociais" e "tornar uma determinada atividade mais prazerosa". A pressão para ser "a alma da festa",
sobretudo entre os jovens, contribui muito para a escolha de usar drogas pela primeira vez. As pessoas
desprovidas de uma rede afetiva (família, amigos, grupos de atividades etc.), onde elas normalmente
encontram desestímulo para o uso de drogas, são as mais propensas a desenvolver o vício.

Não se pode negar que gente de todas as origens e classes sociais experimenta e abusa das drogas. Por
exemplo: 50% dos britânicos de 16 a 24 anos já experimentaram alguma droga ilegal. Isso posto,
fatores como pobreza, ambiente doméstico tumultuado e pouco acesso a educação e ofício criam a
percepção de falta de alternativas, aumentando a propensão ao uso de drogas, portanto.

Quanto mais abundantes as razões para se desejar a fuga e mais escassas as alternativas que se tem à
disposição, tanto maior a inclinação às drogas legais ou ilegais. Ambientes turbulentos são um óbvio
incentivo ao consumo, pois 97% dos participantes do estudo britânico elegeram "relaxar" como a razão
mais importante para o uso.

Em contrapartida, um ambiente tedioso também inspira o desejo de variar ou de se rebelar, que pode
ser aliviado pelas drogas. Esse é um dos motivos que levam jovens de vida financeira estável à
dependência.

O cérebro de cada humano tem uma "programação" específica, e alguns de nós são naturalmente mais
predispostos ao uso e abuso de substâncias. Tal afirmação não ignifica que a pessoa não tem opção —
ninguém nasce usuário de drogas —, apenas que ela tem mais facilidade.

Pessoas impulsivas, mais dispostas a assumir riscos, são as mais sujeitas a se envolver com drogas (ou
a saltar de asa-delta, por exemplo). Quem é de natureza cautelosa e introvertida corre um risco menor,
mas obviamente não está imune.

Pessoas de baixa autoestima, estresse elevado e que têm sintomas de depressão também estão mais
suscetíveis.

Toda droga (e substâncias viciantes em geral) afeta os sinais emitidos e recebidos pelo cérebro. O
alcance desse impacto varia de uma droga para outra. A grosso modo, o vício é um processo de
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"enganação" do cérebro, no qual ele é levado a crer que precisa de uma quantidade cada vez maior da
substância. Essa é a principal razão por que interromper o abuso não é simplesmente uma questão de
motivação.
A maconha e a heroína, por exemplo, têm estruturas similares aos neurotransmissores — os
"mensageiros químicos" que transportam sinais entre o cérebro e o resto do corpo. Como tais, podem
ludibriar os receptores do cérebro e das centrais nervosas, instigando reações a circunstâncias que não
são reais.
Em contrapartida, substâncias como a cocaína e a metanfetamina liberam neurotransmissores, em
especial a dopamina, que superestimulam as regiões do cérebro responsáveis pelos movimentos,
emoções, motivação e prazer. A euforia resultante pode desequilibrar o "sistema de recompensas" do
cérebro e gerar um círculo vicioso, no qual ele depende cada vez mais do superestímulo para recriar a
sensação de euforia.

A noção de vício como doença é rejeitada por muitos, pois exime o viciado de qualquer
responsabilidade. Todavia, existem várias doenças cujo rumo é, pelo menos em parte, determinado por
nossas escolhas. O vício não é diferente, e, como tantas outras doenças, pode ser controlado.
O vício pode ser categorizado como doença crônica porque faz com que um ato voluntário passe a ser
involuntário. Ou seja: começa com uma escolha, mas, uma vez consolidado, essa escolha já não faz
diferença. Por isso, querer parar o abuso nem sempre é suficiente para quebrar o ciclo do vício.
Doenças como diabetes e asma, para citar apenas dois exemplos, são, na maioria dos casos,
eficientemente controladas com a combinação certa de tratamentos, apoio das pessoas próximas e
força de vontade. O mesmo é verdade no que diz respeito às drogas. A ajuda está ao alcance de todos
que precisam dela e querem procurá-la.

Drogas e álcool oferecem um arremedo da ligação com o Criador por meio de uma sensação
"pseudoespiritual" de pertencimento e transcendência, bem como de uma falsa sensação de bem-estar
que só traz insatisfação, vazio, desespero e quiçá a morte. Um caminho para aliviar o isolamento
existencial vivenciado pelo dependente químico é aproximar-se de Deus, além de nutrir um
relacionamento saudável consigo mesmo e com as pessoas em volta. Tomar conta do corpo é muito
importante, mas a solução para o vício encontra-se principalmente no plano espiritual e altruístico. O
egocentrismo gera inúmeros transtornos. Sem uma profunda mudança de caráter e um despertar do
espírito, o viciado continuará a abusar das drogas e do álcool apesar de conhecer as consequências, do
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genuíno desejo de parar ou da necessidade pura e simples, pois sempre cairá na armadilha de voltar às
drogas julgando-se capaz de controlar o vício "desta vez".

Oprimido pela ideia de que a vida não faz sentido fora das drogas, o dependente é incapaz de conceber
uma vida de felicidade. Logo, é impossível saciar e reprimir a sensação de vazio trazida pela
abstinência se ela não vier acompanhada de algum prazer mais elevado do que o proporcionado pelo
efeito psicoativo. O prazer espiritual, atingido pela transformação do caráter, oferece a verdadeira
"conexão" que o viciado busca inutilmente nas drogas, e que pode saciar o desejo por prazeres
nocivos.
As drogas são essencialmente venenos. A quantidade usada determina o efeito.

Uma quantidade pequena é um estimulante (dá energia). Uma quantidade maior age como sedativo
(entorpece). Uma quantidade ainda maior age como veneno e pode matar.

Isto é verdade para qualquer droga. A única coisa que varia é a quantidade necessária para conseguir o
efeito desejado.

Mas muitas drogas têm outro risco: elas afetam diretamente a mente. Podem distorcer a percepção do
usuário em relação ao que está acontecendo ao seu redor. Como resultado disto, as ações da pessoa
podem ser estranhas, irracionais, inadequadas e até destrutivas.

As drogas agrupam todas as sensações, as desejáveis com as não desejadas. Dessa forma, enquanto
proporcionam alívio da dor a curto prazo, também destroem as habilidades e o estado de alerta e
confundem os pensamentos.

Os medicamentos são drogas usadas para acelerar, diminuir ou mudar alguma função do corpo para
tentar fazê-lo trabalhar melhor. Algumas vezes são necessários. Mas, ainda assim, não deixam de ser
drogas: atuam como estimulantes ou sedativos, e uma grande quantidade pode matar. Então, se você
não utiliza os medicamentos da forma como devem ser utilizados, podem ser tão perigosos como as
drogas ilícitas.

Normalmente, quando uma pessoa recorda algo, a mente é muito rápida e a informação é trazida
rapidamente. Mas as drogas distorcem a memória, causando pontos em branco. Uma pessoa não
consegue obter informações nessa confusão. As drogas fazem a pessoa sentir-se lenta ou estúpida e
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causam fracassos na vida. Quanto mais fracassos uma pessoa tem e quanto mais dura a vida se torna,
ela quer mais drogas para ajudá-la a lidar com o problema.

Uma mentira sobre as drogas é que elas ajudam uma pessoa a ficar mais criativa. A verdade é
completamente diferente.

Alguém que está triste poderia usar drogas para obter um sentimento de felicidade, mas não funciona.
As drogas podem dar um falso contentamento à pessoa, mas quando o efeito da droga se dissipa, ela
fica numa situação muito pior do que antes. A cada vez, o mergulho emocional é cada vez mais
profundo. No final, as drogas vão destruir completamente a criatividade da pessoa.

3.2 O que é ser um dependente de drogas?

José Gaspar de carvalho, 57 anos, começou a usar drogas aos 17 anos de idade. Ele usou quase todos
os tipos de drogas, praticou furtos, foi preso e expulso de casa pela família, mas hoje ele está
recuperado. Infelizmente nem todas as pessoas que se envolvem com drogas, conseguem repetir a
história de José Gaspar. Segundo a estatística da Polícia Civil, 80% dos homicídios registrados em
Feira de Santana têm ligação com as drogas.
“Eu não sei descrever a sensação que sentia quando usava drogas. Eu sempre queria mais, era uma
obsessão. Gastava todo dinheiro que tinha. Cheguei a ficar nove anos sem usar nada, mas depois voltei
para as drogas. Furtava objetos dentro de casa para vender e usar drogas. Pratiquei pequenos furtos
para manter o vício”, relatou.

Antônio da Anunciação Gomes, 37 anos, entrou para o tráfico de drogas aos 16. Hoje ele está
recuperado e é instrutor do Centro de Recuperação Esquadrão Redentor. Essa é mais uma história de
luta e superação.
“A pior parte da minha vida veio quando eu comecei a destruir meu lar. O tráfico nos ilude. Eu
entrei no lado perverso do uso da droga que me levou a furtar. Eu destruí minha família, vendi tudo
que eu tinha dentro de casa para comprar drogas. Até os fios de energia eu tirei para vender”, contou.

Antônio diz que ainda está em fase de recuperação e afirma que a família não está completamente
restaurada, pois as sequelas foram grandes.
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“O ferimento que causamos é imenso. Hoje eu tenho o respeito da minha família, mas ainda não
consegui me reconciliar com minha ex-esposa. Quando usamos drogas não temos amor a vida do
próximo, pois vendemos uma ferramenta de destruição.
Aparentemente nós controlamos a droga, mas na verdade é a droga que controla o viciado. Então quem
tiver em sua família alguém envolvido nas drogas, levem uma palavra aconselhadora. Não deixe seu
amigo usar drogas, porque as drogas matam”, completa.

A melhor maneira de transmitir A Verdade sobre as Drogas é por meio das palavras das pessoas que
“estiveram lá”. Ao contar suas histórias, elas podem transmitir o que aprenderam para que outros não
trilhem o mesmo caminho.

Compartilhe esta informação com seus amigos. A educação sobre as drogas salva vidas.
“Meu objetivo na vida não era viver... era ficar baratinado. Eu estava indo pra baixo em direção a um
ponto sem retorno. No decorrer dos anos me entreguei à cocaína, à maconha e ao álcool na falsa
convicção de que isso me ajudaria a escapar dos problemas. Isso só piorou as coisas. Eu tinha tudo,
um bom emprego, dinheiro, uma família amorosa, mas sentia-me tão vazio por dentro. Como se eu
não tivesse nada. Depois de vinte anos de uso, eu continuo a repetir para mim mesmo: ‘Vou parar
permanentemente após esta última vez.’ Isso nunca aconteceu. Houve até momentos que eu tinha
pensado em desistir da vida.” — John
“Comecei com a erva, depois passei para os comprimidos (ecstasy) e ácidos, fazendo coquetéis de
todos os tipos de drogas, até mesmo exagerando na dose para tornar as euforias mais prolongadas.
Eu tomei grandes quantidades destes químicos todos os dias, por dois anos, até que eu tive uma má
viagem uma noite e entrei numa psicose tóxica. Rezei e chorei, pedindo para essa sensação passar.
Ouvia vozes na cabeça, tinha convulsões e durante seis meses não consegui sair de casa. Fiquei muito
retraído e pensava que todas as pessoas estavam me vigiando. Não conseguia caminhar em lugares
públicos. Caramba! Não conseguia nem dirigir.
“Acabei sem teto e nas ruas, vivia e dormia em caixas de papelão, pedindo dinheiro e lutando para
encontrar formas de conseguir a minha próxima refeição.
“Eu me perguntava se este era o fundo do poço, e eu acredito que era. Depois de ver estas pessoas
sem-teto, eu decidi que já tinha sido o suficiente para mim. Sim, eu queria drogas, mas percebi que eu
poderia querer mais a vida.” — Ben
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3.3 Há curas?
O primeiro passo para se curar do vício é levar a sério um inventário da própria vida. Em segundo
lugar, pedir ajuda à família e a amigos que tenham uma convicção espiritual, não importa qual seja.

A dependência química ou do álcool é um problema que às vezes domina uma vida, portanto as
mudanças devem ser radicais, em relação a amigos, ao ambiente social, aos lugares frequentados, etc.
A substituição por novas opções é a chave, além de buscar estar sempre ocupado, assistências médicas,
grupo de estudos espirituais, uma igreja acolhedora podem ajudar enormemente.

A dependência química é uma doença incurável, progressiva e fatal. Ela não tem cura, mas possui
tratamento. E, caso a pessoa não procure tratamento, o uso de substâncias químicas se transforma em
abuso, depois em hábito, até a instalação da dependência, tornando sua própria vida e a de todos à sua
volta em tragédia.

O tratamento envolve a abstinência total de álcool e drogas, além de uma transformação completa da
personalidade do dependente e da relação que ele mantém com as pessoas de seu convívio. Mesmo
sabendo disso, diversos pacientes aparecem nos consultórios procurando algum medicamento que cure
definitivamente sua dependência por drogas.

Nesses casos, vale ressaltar que o tratamento da dependência química envolve uma completa mudança
dos comportamentos, do caráter, de como a pessoa lida com seus problemas, sentimentos e de como
ela se coloca diante da vida e das questões existenciais.

Para algumas pessoas, uma vez ingerida uma substância psicoativa (drogas), seus efeitos ficam
gravados para sempre no cérebro como uma “ótima” alternativa para obter prazer imediato e fugir de
situações desagradáveis.

Durante vários anos, essa pessoa acredita estar resolvendo todos os problemas com uma solução
mágica e sem contraindicações. E assim ela começa a criar um mecanismo muito poderoso e muitas
vezes fatal: o autoengano.

A chave do avanço no tratamento de vícios em drogas está na compreensão dos caminhos percorridos
pela dopamina no cérebro. A dopamina é o neurotransmissor da dependência. Ela é que dispara a
sensação de prazer – seja a advinda da ingestão de um prato saboroso, seja a causada pelo uso de um
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entorpecente. Ao inalar cocaína, por exemplo, o usuário tem seu cérebro inundado de dopamina – daí a
sensação de euforia que, em geral, a droga produz.

Até pouco tempo atrás, acreditava-se que o vício era processado exclusivamente nas porções cerebrais
associadas ao sistema de prazer e recompensa, ativado em especial pela dopamina. A grande novidade
é a descoberta de que há outros circuitos envolvidos nesse mecanismo, e de que a dopamina também
os integra.
“Graças ao aperfeiçoamento dos exames de neuroimagem, constatamos que os efeitos neurobiológicos
das drogas ultrapassam os centros de prazer e recompensa do cérebro e se estendem ao córtex préfrontal, região associada à analise dos riscos e benefícios, na qual se concentram as tomadas de
decisão”, diz a psiquiatra Nora Volkow, diretora do Instituto Nacional de Abuso de Drogas, dos
Estados Unidos, e uma das principais autoridades mundiais no assunto.

E o que isso muda na compreensão do vício? É preciso também alterar a química envolvida nos
processos decisórios. Sem isso, apenas parte do mecanismo do vício é combatida. Em outras palavras,
é necessário “apagar” o impulso e a memória que levam ao consumo da droga.

Na lista das substâncias que mais viciam, a nicotina está à frente da maconha e do ecstasy. O vício é
fruto, em grande parte, de propensão genética. Estima-se que os fatores genéticos respondam por algo
entre 40% e 60% da vulnerabilidade ao vício.

Existe um gene específico associado à síntese da enzima monoaminoxidase A, uma das substâncias
responsáveis pelo equilíbrio de dopamina no cérebro. Quando há mutações nesse gene, a pessoa tornase mais ou menos vulnerável ao vício.
A genética explica também por que existem pessoas com baixos níveis de receptores de dopamina – o
que as faz mais suscetíveis ao vício e a achar mais prazerosa a experiência com drogas.

Os especialistas são unânimes em dizer que não existem tratamentos eficazes que durem menos
de noventa dias. Os exames de neuroimagem mostram que esse é o período de maior propensão a
recaídas, porque o cérebro permanece mais vulnerável ao longo dos três meses seguintes à última vez
em que se utilizou a droga.
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Conheça parte do arsenal químico contra o vício que existe no mercado farmacêutico:

Maconha
Não há medicações específicas contra o vício em maconha. Mas um remédio antiobesidade, o
rimonabanto, parece ter alguma eficácia contra esse tipo de dependência.

Cocaína
Não existe medicamento aprovado especificamente para o tratamento da dependência de cocaína.
Os mais usados são o anticonvulsivante topiramato e o pergolide, utilizado originalmente contra os
sintomas da doença de Parkinson.

Heroína
A metadona e a buprenorfina agem sobre os receptores opióides, responsáveis por ligar e desligar o
sistema de recompensa e prazer que a heroína ativa. A metadona é um dos remédios mais antigos
contra a heroína. O problema é que ela também pode levar à dependência.

Para vencer a dependência química, é necessário um objetivo. Talvez não seja possível fazer tudo
de uma só vez, mas ter uma meta ajuda a saber quais serão seus próximos passos.

Escrever uma lista específica de como a droga afeta negativamente a sua vida pode ser o impulso
que você precisa para mudar de comportamento. Em vez de descrever o efeito da dependência de um
modo geral ("Isso está destruindo minha vida" ou "Estou desperdiçando meu potencial"), escreva como
sua vida individual mudou desde que você começou a consumir. Ver todas essas coisas listadas em um
papel pode ser estarrecedor, mas ter essa lista em mãos será de grande ajuda quando os passos mais
difíceis forem tomados.

Você saberá que é dependente se sentir sintomas de abstinência quando tentar parar de usar a
substância. Esses sintomas são o oposto de como a droga faz você se sentir quando está sob o efeito
dela. Por exemplo, você se sente energizado quando está drogado, então se sentirá extremamente
cansado e atordoado em abstinência; se você sente felicidade e relaxamento com a droga, sentirá
ansiedade intensa e agitação quando estiver sem. É possível também que sinta náusea quando parar,
por isso precisa usar sempre para se sentir normal.
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Mantenha um registro de como se sente e como a dependência o está afetando fisicamente.
Dependendo da droga que você usa, ela pode causar danos à pele, aos órgãos internos, problemas
dentais, entre outros. Mesmo que sejam efeitos sutis, como perda de peso e envelhecimento precoce,
anote.

Um dependente pode abandonar responsabilidades como ir à escola, trabalho, ficar com a família e
outras tarefas como lavar roupas, fazer serviços domésticos, manutenção do carro, pagar contas, etc.
Quando uma pessoa está viciada, a vida passa a girar em torno de consumir a droga, recuperar-se dos
efeitos e consumir mais. O vício não é uso recreativo ou experimental, é uma compulsão que precisa
de intervenção para que acabe.

Escreva quantas vezes foi à escola ou trabalho recentemente. Reflita sobre sua atenção às
responsabilidades.

Calcule o custo do seu hábito. Anote quanto dinheiro você gasta nisso por dia, semana, mês e ano.
Não é raro para um dependente químico roubar objetos de valor ou dinheiro para pagar a próxima
dose. O vício afeta o corpo e também prejudica o raciocínio, a ponto de o dependente considerar a
opção de roubar. A mentira anda de mãos dadas com a natureza secreta do vício, assim como a
vergonha que o dependente sente pelo próprio comportamento.

Pense em dedicar o mesmo tempo que usa para consumir a droga em hobbies e outros interesses
(coisas como alpinismo, dança, colecionar selos, fotografia, tocar um instrumento, aprender outro
idioma, etc.). Uma pessoa que ainda se dedica aos próprios hobbies não é caracterizada como
dependente química.

Para a maioria das pessoas, ser preso seria tão chocante que forçaria a reconsiderar os rumos da própria
vida, mas para um dependente químico essas consequências são esquecidas assim que a fissura
aparece.

Você pode ter sido preso por dirigir embriagado ou por porte de substância ilícita ou controlada.
Seus relacionamentos podem estar comprometidos ou ter simplesmente acabados. Se você tem um
vício, amigos e familiares podem preferir se afastar de você.
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Consulte um médico especializado em dependência química. Esse profissional pode guiá-lo ou
oferecer opções de tratamento para o seu vício em particular.

Provavelmente ele recomendará que você se interne em uma clínica de reabilitação para começar o
processo de desintoxicação sob supervisão médica. Isso é especialmente importante se você está em
abstinência de álcool, opiáceos e benzodiazepinas; a abstinência dessas substâncias pode causar
sintomas agonizantes demais e até pôr a vida em risco.

CONCLUSÃO:
O uso indevido de drogas pode se tornar uma dependência afetando valores políticos, econômicos,
humanos e culturais dos Estados e sociedades e geram consideráveis prejuízos aos países, contribuindo
para o aumento dos índices de acidentes de trabalho, de acidentes de trânsito, de violência urbana, de
mortes prematuras e, ainda, para a queda de produtividade dos trabalhadores.

Drogas afetam homens e mulheres, de todos os grupos raciais, pobres e ricos, jovens, adultos e idosos.
Cada droga possui um efeito diferente, porém todas afetam o sistema nervoso e comprometem as
funções do organismo, causando doenças graves, lesões e podendo levar a morte.

A ONU divulgou uma pesquisa em que coloca o Brasil entre os quatro maiores consumidores de
drogas injetáveis do mundo. Diante desse fato, concluímos que pouco se faz no Brasil para que, os
adolescentes e os outros alvos fáceis das drogas, não caiam neste mundo. Muitos projetos e pouca
implementação muitas campanhas e pouco resultado. Observamos a necessidade de uma ação imediata
do governo devido ao excessivo número de dependentes químicos.

Apesar de todos os problemas que o Brasil apresenta, alguns projetos têm sido implementados, como a
construção de um presídio para dependentes químicos que visa a diferenciação de traficantes e
usuários, algumas campanhas têm surtido efeito como, por exemplo, a campanha "Lei de Drogas: É
preciso mudar". Várias clínicas de reabilitação possuem uma metodologia eficaz para ajudar os
pacientes respeitando as particularidades de cada um. Uma campanha de conscientização global contra
as drogas feita pela ONU e vários programas elaborados pelas escolas para os seus alunos.

Existem vários tipos de tratamento para os usuários poderem se reabilitar do vício. Porém, o
aconselhável sempre é a prevenção e a conscientização das pessoas em geral.
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INTRODUÇÃO

A água é o recurso natural mais abundante do planeta. De maneira quase onipresente, ela está no dia a
dia dos 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta. Além de matar a sede, a água está nos alimentos,
nas roupas, nos carros e na revista que está nas suas mãos.

Mas o recurso mais fundamental para a sobrevivência dos seres humanos enfrenta uma crise de
abastecimento. Estima-se que cerca de 40% da população global viva hoje sob a situação de estresse
hídrico.

De acordo com estimativas do Instituto Internacional de Pesquisa de Política Alimentar, com sede em
Washington, até 2050 um total de 4,8 bilhões de pessoas estará em situação de estresse hídrico. Além
de problemas para o consumo humano, esse cenário, caso se confirme, colocará em xeque safras
agrícolas e a produção industrial, uma vez que a água e o crescimento econômico caminham juntos. A
diminuição da água no mundo é constante e, muitas vezes, silenciosa. Seus ruídos tendem a ser
percebidos apenas quando é tarde para agir. Das dez bacias hidrográficas mais densa- mente povoadas
do mundo, grupo que compreende os arredores de rios.

Em muitos países em desenvolvimento e pobres, a situação é mais dramática. Uma das questões mais
preocupantes para o mundo, na atualidade, é a quantidade de água disponível tanto para a vida humana,
quanto para a economia.

O crescimento desordenado das cidades gera dois graves problemas: poluição e consumo. A poluição é
determinada pelo lançamento e acúmulo, nas águas, de esgotos domésticos e despejos industriais. Uma
vez poluída, a água não pode ser consumida, afetando a saúde humana, bem como as outras formas de
vida.

Uma das causas para a crise da água é de ordem natural. A geração de energia hidrelétrica, nuclear e
térmica precisa de água. No Brasil, as usinas hidrelétricas são responsáveis por mais de dois terços da
energia gerada no país.
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CAPÍTULO 1 - A CRISE HÍDRICA
1.1 O Que é Crise Hídrica?
A crise hídrica é o evento no qual os níveis de seca e redução de oferta de água atingiram níveis
preocupantes e poucas vezes vistos na história do local. Um dos símbolos desta crise é a diminuição
drástica do Sistema Cantareira, imenso reservatório administrado pela Sabesp e responsável pelo
abastecimento de água de cerca de 8,8 milhões de pessoas.

De acordo com um grupo de especialistas, as causas da crise vão desde a diminuição das chuvas no
Estado até o desmatamento, à ocupação desenfreada dos mananciais e à falta de planejamento do
governo. A chegada do verão, que traz consigo um aumento substancial do consumo de
água, representa a ameaça de uma nova crise de abastecimento, como a que atingiu, de forma bastante
grave, o Estado de São Paulo no biênio 2013/2014.

A seca na Região Sudeste, em associação a fatores ligados à infraestrutura e planejamento, é a
responsável pela pior crise hídrica enfrentada pela região. O cenário de crise ameaçava gerar sérios
problemas principalmente à Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que tem cerca de 20 milhões
de pessoas, é a sétima área urbana mais populosa do mundo e o centro econômico, financeiro e técnico
do Brasil.

Está crise, acontece também em diversos países por diversos motivos, principalmente, devido ao longo
período de estiagem. A preocupação em relação à falta de água é cada vez maior e diversos municípios
vêm adotando medidas restritivas na tentativa de inibir o uso indevido deste recurso.

Em alguns países, a escassez de água já vem sendo debatida e é motivo de disputas, inclusive
territoriais, há muito tempo. A água, é uma das grandes preocupações mundiais, por constituir um
recurso natural essencial à vida e insubstituível.

O mau uso da água e a carência de uma regulação que vislumbre o seu devido manejo, tem sido
motivo de preocupação ao redor do mundo.

No Chile, por exemplo, há um forte movimento pela reforma do Código das Águas, a fim de que o
manejo da água volte às mãos do Estado. A Constituição chilena reconhece a propriedade privada
sobre a concessão do uso da água, limitando a intervenção do poder regulatório do Estado sobre este
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bem. O Código das Águas, por sua vez, possibilitou e fortaleceu o chamado mercado de águas. O
exemplo do Chile é uma demonstração clara de que a água tem sido objeto de preocupação mundial e
que a tendência é cada vez mais os países buscarem formas para otimizar o uso da água e investirem
em tecnologias alternativas para o fornecimento de insumos necessários para a vida humana e para o
desenvolvimento social e econômico das nações.

O crescimento populacional, a industrialização, a expansão da agricultura e as mudanças climáticas,
fenômenos inerentes ao desenvolvimento do país, vêm, constante e inevitavelmente contribuindo
para o processo de degradação e escassez dos recursos hídricos. Não é necessário grande
entendimento técnico para compreender que, do fenômeno da intensa urbanização fatalmente
decorrerá aumento da demanda - seja para seu consumo, seja com relação à descarrega de recursos
hídricos contaminados, sendo fundamental que a infraestrutura de abastecimento acompanhe este
fenômeno.

A escassez das águas relaciona-se às políticas públicas, e aos instrumentos de gestão desses recursos,
enquanto que a qualidade dos corpos hídricos se relaciona às questões de saneamento e gestão de
resíduos sólidos e líquidos.

Para melhor compreender a grande crise que obtivemos no Brasil por exemplo, é importante
conhecer a estrutura gerencial dos recursos hídricos no Brasil.

A importância de uma gestão eficaz agiganta-se, quando se tem em vista a distribuição dos recursos
hídricos no planeta. Até mesmo no Brasil, que detém aproximadamente 14% da água utilizável do
mundo, a desigualdade da distribuição interna de agua exige um adequado gerenciamento, com o
intuito de mitigar problemas relacionados à escassez hídrica. Isto porque, a distribuição regional dos
4

recursos hídricos é de 70% para a região Norte, onde vivem somente cerca de 5% da população
brasileira, enquanto que os 30% restantes abastecem aproximadamente 95% da população.
Causas da falta de água em São Paulo:
Obtêm-se um grande consumo tanto por parte da população quanto pelas atividades econômicas,
principalmente a indústria e a agricultura. Além disso, há um elevado desperdício de água, e isso não é
somente pelos banhos demorados ou pelas torneiras mal fechadas, mas também pelas perdas nas
tubulações em ambientes públicos e privados.
➢

A falta de chuvas, com índices de precipitação muito abaixo da média;

➢

A má gestão dos recursos hídricos, que tornou o abastecimento muito dependente do Sistema

Cantareira;
➢

A degradação dos rios e reservas de água;

➢

A remoção de boa parte da vegetação.

Uma das medidas que foram adotadas a curto prazo é um racionamento de água, embora os governos
tenham demorado a admitir a sua execução. Na prática, no entanto, várias famílias e localidades já
passaram a sofrer com horas e horas sem água por vários dias em razão da diminuição da pressão nas
tubulações de fornecimento.

O governo também vem incentivando a redução do consumo, taxando os excessos e promovendo até o
pagamento de multas em casos de flagrantes de desperdícios.

Toda a lembrança desse momento de crise trouxe algumas lições podemos tomar para nossa vida
pessoal para levar a um caminho de melhoria constante nas nossas vidas. A crise hídrica nos mostrou
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que é preciso vislumbrar o futuro com olhar crítico e agir de forma eficiente e racional frente às
adversidades que, inevitavelmente, se apresentam ao longo da nossa jornada.

A edição de 2016 do Relatório Mundial das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Recursos
Hídricos é produzido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), em nome da ONU Água. Com o tema a água e o emprego, ele mostra que 78% dos
empregos que constituem a força de trabalho mundial são dependentes dos recursos hídricos. “Nós
temos algo em torno de 1,5 bilhão de pessoas no mundo que ainda têm problemas de acesso à água,
seja em quantidade ou em qualidade. Isso afeta o emprego delas também”, disse o coordenador do
setor de Ciências Naturais da Unesco no Brasil, Ary Mergulhão.

1.2 Qual a importância da água?
Possui um enorme valor económico, ambiental e social, fundamental à sobrevivência do Homem e dos
ecossistemas no nosso planeta. A água é fonte da vida. Não importa quem somos, o que fazemos, onde
vivemos, nós dependemos dela para viver. A água é, provavelmente o único recurso natural que tem a
ver com todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos
valores culturais e religiosos arraigados na sociedade. É um recurso natural essencial, seja como
componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais,
como elemento representativo de valores sociais e culturais e até como fator de produção de vários
bens de consumo final e intermediário.

As primeiras formas de vida surgiram nos oceanos há cerca de 4 milhões de anos. A água é
fundamental porque é um recurso natural único, escasso e essencial à vida de todos os seres vivos.
Uma parcela significativa dessas águas encontra-se em permanente circulação, sob a ação do calor do
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sol e dos ventos. Essas águas se transformam em vapor, constituindo o chamado ciclo da água ou ciclo
hidrográfico.

A conservação da quantidade e da qualidade da água depende das condições naturais e antrópicas das
bacias hidrográficas, onde ela se origina, circula, percola ou fica estocada, fora de lagos naturais ou
reservatórios artificiais. Recentemente muito se tem falado a respeito da "crise da água", e especula-se
sobre a possibilidade da escassez deste recurso vital se tornar motivo de guerras entre países.

É preciso haver consciência de que, exceto no caso de regiões do planeta em que há uma limitação
natural da quantidade de água doce disponível, na maioria dos países o problema não é a quantidade,
mas sim a qualidade desse recurso, cada vez pior devido ao seu mau uso e gestão inadequada.

A água ocupa cerca de 70% de toda a superfície terrestre, sendo encontrada nos oceanos, lagos, chuvas,
no solo, nos lençóis freáticos, nas calotas polares etc. Além disso, a água também é encontrada na
constituição do nosso corpo e de outros seres vivos. Embora seja uma substância abundante no planeta
Terra, apenas 4% da água é doce, ou seja, própria para o consumo.

O corpo humano é formado por cerca de 70% de água. A substância está presente em líquidos
orgânicos como o sangue e, sem ela, o organismo só funciona por alguns dias. A perda corporal de
10% de água provoca danos graves, e a perda de 20% do líquido vital pode levar à morte.

O corpo humano perde água através dos rins; como parte das fezes; e através da respiração e
da transpiração. A baixa ingestão de água eleva o risco de cálculos na bexiga e nos rins, sendo que o
ideal é consumir, no mínimo, 2 litros de água por dia.

Há também a importância da água no ecossistema, como na maioria dos animais, as funções vitais
apenas se realizam na presença de água, que elimina substâncias dos organismos e regula a
temperatura do corpo através da transpiração.
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Já no caso das plantas, a água é necessária para que elas possam fabricar o seu alimento através do
processo da fotossíntese.

Os recursos hídricos têm profunda importância no desenvolvimento de diversas atividades econômicas.
Em relação à produção agrícola, a água pode representar até 90% da composição física das plantas. A
falta d'água em períodos de crescimento dos vegetais pode destruir lavouras e até ecossistemas
devidamente implantados. Na indústria, para se obter diversos produtos, as quantidades de água
necessárias são muitas vezes superiores ao volume produzido.

Por causa de toda essa importância, é necessário que não desperdice e nem polua a água. Com o
crescimento populacional e o mau uso deste recurso natural, a água tem sido desperdiçada e poluída
por pesticidas, esgotos, lixo e produtos químicos tóxicos, reduzindo ainda mais a porcentagem de água
disponível para todos os seres vivos.

Usar a água de maneira sustentável é uma preocupação de uma sociedade responsável e, para evitar o
desperdício deste bem natural, cada um de nós pode tomar certas medidas, como tomar banhos rápidos,
fechar bem as torneiras, reaproveitar a água de cozimentos de alimentos para regar as plantas do
jardim, dentre outras.

Observando os dados abaixo, percebemos que precisamos começar a utilizar a água de forma prudente
e racional, evitando o desperdício e a poluição, pois:

Um sexto da população mundial, mais de um bilhão de pessoas, não tem acesso a água potável;

40% dos habitantes do planeta (2.400 milhões) não têm acesso a serviços de saneamento básico;
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Cerca de 6 mil crianças morrem diariamente devido a doenças ligadas à água insalubre e a um
saneamento e higiene deficientes;

Segundo a ONU, até 2025, se os atuais padrões de consumo se mantiverem, duas em cada três pessoas
no mundo vão sofrer escassez moderada ou grave de água.

1.3 Quais suas causas?
1. Consumo crescente
O aumento no consumo de água no mundo vem contribuindo para a diminuição da disponibilidade dos
recursos hídricos. Embora a água tenha uma capacidade de renovação cíclica, o aumento do consumo
pode ser maior do que essa reposição natural, gerando a escassez. Esse quadro é característico de
várias partes do mundo – incluindo algumas regiões do Brasil – e é denominado de estresse hídrico.
2. Poluição e degradação das reservas hídricas
O ser humano, na maior parte de suas atividades, precisa da água doce para garantir sua subsistência.
Mesmo assim, muitas atividades antrópicas contribuem para a diminuição dessa água, principalmente
com a poluição de rios e mananciais, que se tornam inutilizáveis em um curto período de tempo.
3. Degradação dos recursos naturais
Não é somente a degradação propriamente dita da água e suas reservas que afeta a disponibilidade
hídrica. A natureza, afinal, funciona a partir de um equilíbrio, e a alteração deste provoca uma série de
efeitos em cadeia. A poluição ou erosão dos solos, afeta as reservas subterrâneas e até mesmo as águas
superficiais.
4. Mudanças climáticas
As mudanças climáticas – embora não sejam consenso na comunidade científica – estão causando o
aumento das temperaturas da Terra como resultado da poluição e da intensificação do efeito estufa, o
que caracteriza o aquecimento global. Com isso, embora o volume de água no planeta seja sempre o
mesmo, o ciclo da água vem ocorrendo com uma frequência menor, causando secas severas e tornando
a falta de água um problema crônico.
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5. Ausência de infraestruturas básicas
A escassez hídrica chega a ser um problema mesmo em países ou localidades do mundo que
apresentam certa disponibilidade de água. Isso acontece por questões econômicas, sobretudo em países
periféricos, onde os problemas relativos à falta de recursos afetam os investimentos em sistemas de
captação, armazenamento e distribuição da água para a população e atividades produtivas.
6. Falta de planejamento
Quando o sistema Cantareira foi construído, já era previsto que entre 2015 e 2020 ele precisaria ser
ampliado. As obras começaram em 1967. Em 1974, o sistema passou a enviar 4,5 metros cúbicos por
segundo e o projeto foi totalmente concluído em 1982. “Todo o projeto tem um prazo esperado para
que tenha uma vida útil. No Cantareira a expectativa era que tivesse 30 anos para ser operado”, afirma
o especialista em recursos hídricos da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Ilha Solteira (SP),
Jefferson Nascimento de Oliveira.
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CAPÍTULO II – CRISE HÍDRICA E SOCIEDADE

2.1 Como a sociedade é influenciada?
A água sempre foi um recurso valioso, mas sua relativa abundância no Brasil faz com que a sociedade
nem sempre lhe atribua valor. As recentes crises de abastecimento, no Brasil e no mundo, estão
levando a sociedade a compreender que a gestão da água tornou-se uma prioridade global chave.
Estima-se que a captação de água aumente globalmente em 50% até 2050 (ONU, 2014). Questões
relacionadas ao risco hídrico, gestão de perdas, reutilização de água e novas legislações estão surgindo
e exigem novas soluções para a gestão dos recursos hídricos.

O aumento da população e do consumo per capita vai exigir maior produção de alimentos e muito mais
recursos hídricos, já que a agricultura é altamente intensiva em água. Ademais, o país é extremamente
dependente da água para a geração de energia, através de um grande portfólio de usinas hidrelétricas.
Cerca de 70% da matriz elétrica do país é hidráulica, competindo diretamente com outras demandas
por água (EPE, 2014).

De acordo com a Organização das Nações Unidas, o crescimento da demanda por recursos hídricos por
parte das indústrias pode aumentar em 400% até 2050 (ONU, 2014). Exemplos dos últimos anos no
Brasil demonstram que os danos financeiros para a sociedade podem ser significativos caso não haja
investimento em um plano de mitigação de riscos.
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Todos nós somos capazes de perceber, diariamente, com nossos próprios olhos ou por meio das
imagens e notícias que nos chegam pelas mais diversas mídias, que estamos imersos em um mar de
desafios a serem enfrentados se quisermos que a vida em nosso planeta seja mantida, tenha
continuidade.

A elevada taxa de doenças e mortes entre os indiozinhos de zero a cinco anos tem várias causas, e uma
das principais é a qualidade da água consumida pelas comunidades, cujas fontes estão poluídas. As
águas das fontes e das nascentes usadas para beber pela população indígena estão causando doenças.
Os técnicos suspeitam de que seja devido à contaminação por produtos químicos despejados nas
lavouras e pelos dejetos dos moradores das reservas. Os mais atingidos são as crianças, a maioria delas
com o organismo debilitado pela desnutrição.

Cerca de 28 mil pessoas ainda morrem no Brasil todos os anos por causa da contaminação da água ou
de doenças relacionadas com a higiene. O alerta é da Organização Mundial da Saúde (OMS), que
ontem publicou um levantamento mostrando que investimentos no setor de água poderiam economizar
enormes recursos públicos.

Os países precisariam destinar cerca de US$ 11,3 bilhões a mais em investimentos no setor de água,
esgoto e sanitários. No mundo, 6,3% das mortes ainda são geradas por doenças que nascem de
problemas na qualidade da água e também de falta de tratamento de esgoto. (diariodonordeste, 2008).

A água é, provavelmente o único recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da civilização
humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos valores culturais e religiosos arraigados na
sociedade. É um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico de seres vivos, como
meio de vida de várias espécies vegetais e animais, como elemento representativo de valores sociais e
culturais e até como fator de produção de vários bens de consumo final e intermediário.

Observando os dados abaixo, percebemos que precisamos utilizar a água de forma prudente e racional,
evitando o desperdício e combatendo a poluição, pois:
– Um sexto da população mundial – mais de um bilhão de pessoas – não têm acesso a água potável;
– 40% dos habitantes do planeta (2.9 bilhões – a estimativa da população em 2013 foi de 7.3 bilhões)
não têm acesso a serviços de saneamento básico;
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– Cerca de 6 mil crianças morrem diariamente devido a doenças ligadas à água insalubre e a
saneamento e higiene deficientes;
– Segundo a ONU, até 2025, se os atuais padrões de consumo se mantiverem, duas em cada três
pessoas no mundo vão sofrer escassez moderada ou grave de água.

Ainda é longo o caminho para que as sociedades ajam em favor da preservação dos recursos hídricos
nos níveis ideais ao atendimento das necessidades humanas futuras.

Foi levado em conta quatro fatores relacionados ao maior aproveitamento hídrico em cada área:
1. Proteção dos recursos hídricos, a partir das áreas de proteção permanente. Em todo o
Sistema Cantareira, 73% das APPs estão sendo ocupadas;
2. Recarga hídrica, pela capacidade de infiltração da água na rocha por meio de análise do tipo
de aquífero da região e da composição e profundidade dos solos;
13

3. Relevo do terreno – os mais declivosos tendem a absorver menos água superficial da chuva;
4. Ocorrência de chuvas, que está diretamente ligada à quantidade de água que entra no
Sistema.

A previsão para o Brasil é de que, em 2025, um terço da população não tenha água. Em São Paulo, o
nível dos reservatórios já está em estado alarmante e daqui 11 anos o déficit deve ser cinco vezes
maior do que atualmente.

O governo federal brasileiro apresentou, em 2009, metas para diminuir entre 36,1% e 38,9% as
emissões nacionais até 2020. O país reduziu 41,1% suas emissões de gases-estufa em 2012 em
comparação com 2005, segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse avanço deu-se através da
queda do desflorestamento da Amazônia Legal, entretanto, houve um aumento de 35,9% de emissões
da área de energia, ocasionados pelo desenvolvimento do país. Apesar das mudanças, o Brasil não está
livre dos impactos, o exemplo pode ser citado com a pior estiagem em 80 anos que sofre o sudeste do
país.

Embora seja lenta, a negociação entre a ONU e as nações é a única maneira de garantir os interesses de
cada país e fazer com que os objetivos sejam alcançados, mesmo que não rapidamente.

2.2 O papel da sociedade na Crise Hídrica

Antes de tudo é sempre bom lembrar que sem água não haveria vida em nosso planeta. Ela é de
extrema importância para a vida de todos os seres vivos que habitam a Terra.
A mídia responsabiliza governos pela ausência de investimentos no setor. Os partidos pró e contra
defendem ou atacam conforme a conveniência e a população reclama de todos afirmando que pagam
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suas contas em dia e, portanto, não aceitam abrir mão do direito de ter água nas torneiras e chuveiros
sempre que quiserem fazer uso dela.
Recentemente o escritor Ignácio de Loyola Brandão publicou em sua coluna no jornal O Estado de São
Paulo diversos diálogos mantidos por ele com pessoas que faziam uso da água da pior maneira
possível. Estavam elas a varrer calçadas com a mangueira ou a lavar carros pouco preocupadas com o
desperdício de litros e litros de água tratada. Ao questionar esses indivíduos, as respostas dadas ao
conhecido escritor foram, invariavelmente, semelhantes, indo de um simples: “cuide de sua vida” a um
“pago a água e gasto quanto quiser”.

Atitudes típicas de um individualismo contemporâneo e nefasto. Essas pessoas agem como se não
houvesse interesses coletivos que estão acima dos seus de gastar água como bem entendessem. Temos
direito a água, certamente. Mas também temos o dever de fazer uso racional dela. Acima de tudo, a
água deve ser percebida como bem comum.

E esse desperdício reverte em um círculo vicioso e pernicioso. Quanto mais se perde água, menos a
empresa responsável pelo abastecimento será capaz de investir recursos para melhorar o sistema e
trabalhar para a redução dessas mesmas perdas. A crise tomou tal proporção que, em São Paulo, o
Sistema Cantareira, um dos principais responsáveis pelo abastecimento dos cerca de 20 milhões de
habitantes da região metropolitana atingiu a marca histórica de 18,8% no nível de sua represa.

Diante desse fato, o governo do estado, por meio da Sabesp, a companhia de abastecimento paulista
decidiu por uma medida a altura do momento (estou sendo irônico). Uma campanha em forma de
súplica pedindo às pessoas que economizem água em troca de uma redução de 30% na conta mensal.

A iniciativa privada, indústrias, o agronegócio, enfim, o setor produtivo, tem na água um dos insumos
imprescindíveis para a existência de seus negócios. Algumas empresas têm feito esforços na
reutilização da água, na redução do consumo e no tratamento, mas também existem muitas delas que
pouco fazem nesse sentido e precisam com urgência rever suas estratégias, pois tudo faz crer que serão
muito cobradas no futuro por sua falta de ação no presente.

Hoje o problema é a água, amanhã será a energia, assim como a questão dos resíduos, poluição,
mobilidade urbana, etc; estão todos colocados e já batem à nossa porta. Para vivermos de maneira mais
sustentável, justa e equilibrada, não se deve esperar milagres, mas a participação de todos.
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2.3 O papel da Crise Hídrica na sociedade
A escassez de água afeta diretamente a nossa economia. A agricultura é uma das primeiras vítimas
dessa crise e o resultado é o aumento do preço e a falta de alguns alimentos.
A indústria também é muito dependente do abastecimento de água. A escassez pode comprometer a
capacidade produtiva e isto acaba gerando demissões e aumento no preço final do produto.

Outra consequência preocupante é o impacto na produção de energia elétrica. A maior parte da
eletricidade produzida no Brasil é proveniente das hidrelétricas, que dependem dos reservatórios de
água. Com estes reservatórios quase secos existe o risco de faltar energia elétrica em várias regiões do
país.

A crise no abastecimento não é um assunto isolado. Ela afeta o cotidiano das pessoas que estão
enfrentando a falta de água em suas casas, mas também afeta a economia brasileira e a sociedade como
um todo.
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São Paulo tem vivido uma grande crise no abastecimento de água. Os reservatórios quase secos e a
temporada de poucas chuvas indicam que a situação pode continuar assim por um bom tempo. A falta
de água e o rodízio no abastecimento já são uma realidade e muitos moradores buscam alternativas
para armazenar mais água em suas casas.

O que muitos concordam é que precisa haver uma mudança em nossos hábitos de consumo para evitar
os desperdícios, assim como uma maior responsabilidade na extração e distribuição deste recurso.

O desperdício das águas também é um motivo pelo qual devemos nos preocupar. No Brasil a má
destribuição das águas faz com que muitas pessoas pensem que podem usufruir destas sem nenhuma
preocupação

com

nada,

podendo

desperdiçá-la

sem

medo

das

consequências.

Portanto, a crise hídrica no Brasil é um problema de todos, não somente das determinadas regiões onde
17

esse problema é mais grave. Economizar água e preservar o meio ambiente é a única solução para
solucionar este problema que está cada vez mais forte.

A solução mais simples é a economia, ou seja, a redução do consumo. Gestos simples que muitos estão
carecas de saber e mesmo assim não estão nem um pouco preocupados, só vão lembrar disso o dia que
faltar água mesmo.

Algumas soluções simples:
Abrir o registro do chuveiro apenas para se molhar e depois fechar em seguida, só abrir novamente
para enxaguar o corpo.

Manter a torneira fechada enquanto escova os dentes, enquanto lava a louça abrir apenas molhar e para
enxaguar. Lavar o carro em casa com um balde de água. Usar água da máquina de lavar roupas para
limpar as calçadas. Molhar as plantas do jardim só quando é realmente necessário.

Coletar água da chuva e armazená-la para limpeza da casa. Lavar roupas apenas em grande quantidade
evitando desperdício. Se você mora na beira de um córrego não jogue lixo nem esgoto dentro dele.

Mais complicadas:
Despoluir rios como o Tietê. Multar pesado empresas que poluem rios que poderiam fornecer água
para a população. Multar pessoas que consomem muita água. Tratar a água poluída para que possa ser
consumida. Utilizar a água do mar para consumo humano (retirar o sal), pode ser muito caro, mas é um
absurdo ficar sem água com tanta água salgada que temos no planeta.

Fazer edificações sustentáveis que coletam a água da chuva e utilizampara limpeza e higienização de
banheiros, tratamento da água antes de despejá-la no esgoto, ou reutilizá-la sempre que
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possível. Recuperar nascentes, reflorestar beiras de rios. Tudo isso não é ficção, na realidade já existe a
tecnologia, apenas falta vontade e interesse de colocar em prática.

CAPÍTULO 3 - FORMAS DE CONSCIENTIZAR O CIDADÃO

3.1. Como afeta a sociedade com esse projeto
De fato, é possível ver mérito na manutenção dos recursos hídricos do Estado frente à maior seca dos
últimos 84 anos no território paulista. Mas ele não recai sobre o tucano homenageado pela Câmara dos
Deputados, mas sim sobre a população que, voluntária ou involuntariamente, se tornou a principal
arma no combate à falta de água na região metropolitana de SP.

A chamada "redução dos repasses aos permissionários" significa diminuir o volume de água
distribuído para outras empresas de abastecimento, como o Semasa, que opera em Santo André, no
ABC paulista. A cidade passou a receber no início do ano 300 litros por segundo a menos que os 2.000
litros por segundo que eram enviados pela Sabesp até então. Essa redução recaiu sobre os moradores
da cidade, que está perto de adotar um rodízio de água oficial.

Mas a estratégia, também conhecida como manobra, é justamente a ação que mais impacta os
moradores, que são "obrigados a economizar". A operação é feita por técnicos da Sabesp que fecham
registros para reduzir o volume de água na tubulação, o que diminui os vazamentos, mas também
implica em deixar os clientes sem água por algumas horas (o período com torneiras secas varia de
acordo com o bairro).
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Segundo a Sabesp, a economia promovida pela população "é resultado da conscientização pelo uso
racional da água e de ações e obras da Sabesp".

A empresa admite que os moradores da Grande SP deixaram de gastar 227 bilhões de litros de água
desde fevereiro de 2014 – número que se refere apenas à redução de consumo do programa de bônus.

Especialistas são unânimes ao afirmarem que as projeções para o sistema hídrico do Brasil são
preocupantes e que a única saída para amenizar a situação é investir em medidas que estimulem a
economia de água e em obras emergenciais em todo o país. O desperdício de água no Brasil ainda é
muito grande, e isso acontece por causa de redes de distribuição mal conservadas, canos quebrados,
hidrantes com vazamentos e até por registros defeituosos.
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São necessárias medidas estruturantes, obras de infraestrutura e mais cuidado e conservação com os
mananciais para que a situação da água seja aprimorada no Brasil. Os governos precisam adotar
providências urgentes para evitar o completo desabastecimento de água, principalmente nos Estados
do Sudeste.

Essa crise trouxe diversos danos, pois através dela gerou problemas de abastecimento de energia que
consequentemente fez com que aumentasse a conta de energia para que pudesse se investir em outras
formas de geração de energia.

Graças a esse acontecimento a pessoa vem de pouco a pouco economizando água, afinal, se não
economizarem irão acabar com o mínimo que se tem. Entretendo, não se deve se economizar somente
agora e sim constantemente. Mesmo com essa crise a pessoa ainda não tem se conscientizado
totalmente, elas só vão se conscientizar totalmente quando ocorreu uma crise maior do que se estar.

Enfim, se economizarem água hoje e sempre, não só ajudara na crise atual e sim também numa crise
futura que se deve vim devido ao que se faz hoje.
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3.2. Como influencia as pessoas
“Marketing é a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, através dos
processos de troca. ” (KOTLER, 1996, p.33) A principal função do Marketing é buscar conhecer as
necessidades dos consumidores, para que possa definir estratégias direcionadas a um público
específico, de forma a atingir objetivos desejados.

A iniciativa de grandes empresas também ajuda as pessoas se conscientizar; como a:

A Nestlé diz que a principal medida de curto prazo adotada para combater a crise hídrica tem sido a
abertura de poços profundos artesanais. A empresa afirma que também negocia com os funcionários o
fechamento da academia localizada na sede da empresa em São Paulo. A companhia ressalta também
que está realizando manutenção nos geradores adquiridos ainda no racionamento de 2001, que juntos
têm a capacidade de gerar até 15% da energia necessária pelas fábricas, por meio do diesel.

Também presente no evento, a Volkswagen afirmou que não tem nenhum plano emergencial de
combate à crise hídrica. O gerente executivo da Divisão de Energia da montadora, Michael Lehmann,
argumenta que a companhia já vem trabalhando no consumo sustentável “naturalmente”. Ele destacou,
porém, que a empresa tem tentando conscientizar fornecedores de sua cadeia de produção a elaborar
planos e a compartilhar as medidas já adotadas no longo prazo.
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Uma das maiores fabricantes mundiais de eletrodomésticos, responsável pelas marcas Brastemp e
Consul, a Whirlpool afirma que está investindo para aumentar a capacidade de reúso da água nas
fábricas do país, atualmente em 30%. Outra medida é o aumento da eficiência do sistema de
distribuição do líquido para as unidades. A companhia diz ainda estar investindo na instalação de
poços profundos “certificados”, além da conscientização dos funcionários sobre a utilização racional
da água.

A água de reuso pode ser utilizada para muitas funções, tais como: Irrigação paisagística, combate ao
fogo, descarga de vasos sanitários, lavagem de veículos, lavagem de ruas, uso industrial na
refrigeração e alimentação de caldeiras.

No nosso dia-a-dia, podemos ajudar na economia de água, fechando a torneira ao escovar os dentes,
reduzindo o tempo de banho, e ao lavar o carro ou a calçada, não deixar a mangueira aberta, evitando o
desperdício.

3.3 Como o cidadão ajuda na sociedade sendo sustentável
Para a consolidação efetiva de um processo de desenvolvimento sustentável, faz-se necessária a
participação coletiva, mas para atingir é preciso que tenha início no individual, ou seja, partir do
particular para o geral.
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Nesse sentido, cada indivíduo deve avaliar seu conjunto de comportamentos e as possíveis
consequências que eles provocam no meio ambiente e buscar seus interesses de modo que não haja
grandes agressões a ele.
Seguem abaixo algumas atitudes que promovem resultados significativos em nível regional e global:
- A economia de água em cada residência, escritório, prédios comerciais entre outros, dispersão da
ideia da importância de reduzir os gastos desse rico recurso indispensável à vida. Cuidar de problemas
hidráulicos e preocupar-se com as torneiras - se estão bem fechadas.
- Nos períodos ensolarados, evitar ligar luzes elétricas e utilizar a claridade oriunda do sol e propagar
essa atitude.
- Criar áreas verdes no quintal e no bairro, além disso, produzir ações que contribuam para a
recuperação de áreas degradadas nos centros urbanos.
- A atuação no envio de cartas, e-mails a empresas e instituições que estejam gerando algum tipo de
poluição, tais como indústrias, empresas de ônibus e caminhões e também aos órgãos públicos que
fiscalizam o grau de emissão.
- Pedir junto à prefeitura espaços culturais, como bibliotecas, pista de caminhada, centros comunitários
entre outros.
- Realização de protestos e denúncias nos meios de comunicação de massa (TV, rádios, jornais,
internet entre outros) nos casos de agressão e impactos ambientais.

CONCLUSÃO
Podemos então concluir que a expressão crise de água no Brasil vem sendo utilizada pela grande
mídia para referir-se ao conjunto de acontecimentos que levou à escassez de água no país — não no
território nacional por inteiro, mas sim em algumas localidades, especialmente na região Sudeste — e
ao risco de extensão desse problema para outras regiões.

As causas são inúmeras e variadas. Todavia, vale destacar o grande consumo tanto por parte da
população quanto pelas atividades econômicas, principalmente a indústria e a agricultura. Além
disso, há um elevado desperdício de água, e isso não é somente pelos banhos demorados ou pelas
torneiras mal fechadas, mas também pelas perdas nas tubulações em ambientes públicos e privados.
Uma das medidas que vêm sendo adotadas a curto prazo é um racionamento de água, embora os
governos tenham demorado a admitir a sua execução. Na prática, no entanto, várias famílias e
localidades já passaram a sofrer com horas e horas sem água por vários dias em razão da diminuição
da pressão nas tubulações de fornecimento. O governo também vem incentivando a redução do
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consumo, taxando os excessos e promovendo até o pagamento de multas em casos de flagrantes de
desperdícios. Mas tudo isso para não resolver a situação por completo.
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