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INTRODUÇÃO
O tema da pesquisa é a estratégia de marketing de caráter persuasivo. Com o
passar do tempo o objetivo das propagandas é criar uma necessidade em quem está vendo.
O produto é feito para suprir uma necessidade e o objetivo de um profissional de
marketing é despertar o interesse dos consumidores, mexer com o interior de cada
indivíduo, fazendo com que essa pessoa possa comprar o produto. Sendo assim, é
importante analisar as características persuasivas e descobrir as estratégicas mais
utilizadas no marketing. Além disso, o poder de persuasão do marketing voltado para o
consumo tem se mostrado cada vez mais eficaz, isso porque as propagandas buscam no
social a sua fonte de inspiração construindo a imagem de um mundo fictício da vida
desejada, fazendo com que o consumidor acredite que comprando o produto, a identidade
veiculada também é adquirida. Com os meios eletrônicos e outras fontes de informações
essa força atinge todas as classes e tipos de consumidores.
O assunto foi escolhido devido ao grande número de pessoas que são manipuladas,
sem saber, pelas propagandas e pelas tendências de moda. É comum que as pessoas
assistam um filme e sintam vontade de comprar um determinado produto, é o que os
profissionais de marketing procuram fazer ao criar o logo de uma marca, o design de um
produto e uma propaganda.
Antigamente era utilizada a técnica de mensagens subliminares nas propagandas,
que utilizavam uma sequência de imagens em alta velocidade, frases no meio de uma
música, etc, coisas que não eram facilmente percebidas pelo consciente, mas que eram
percebidas pelo inconsciente alterando o comportamento de cada indivíduo, seja
despertando uma vontade que antes essa pessoa não tinha ou outros interesses. Essa
técnica foi proibida por lei, pois era prejudicial à saúde.
Como estudante de administração, justifico meu interesse pelo assunto por sua
importância, devido a curiosidade e por ser um assunto abrangente e comentado, e por
estar presente no dia a dia de qualquer ser humano.
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CAPÍTULO I: MARKETING
1.1

O QUE É MARKETING?

Marketing é o processo usado para captar e determinar de que forma os produtos e
serviços poderão interessar aos consumidores, além da estratégia de comunicação e de
venda que será utilizada. A finalidade do marketing é criar uma imagem de valor para o
produto ou serviço vendido, além disso, gerar satisfação no cliente conseguindo assim
um relacionamento lucrativo para a empresa e para o cliente.
Para alcançar a finalidade desejada, um gestor de marketing deve executar tarefas
antes, durante e após a venda do produto ou serviço. Essas atividades são: estudo de
mercado, definição do público alvo, definição de uma estratégia, publicidade, definir os
pontos de venda e oferecer assistência pós venda. É importante ter em mente que os
clientes já conquistados numa empresa são a base e considerados os mais importantes,
pois são os que geram valor ao comunicar aos colegas, familiares, etc. a satisfação de um
produto ou serviço.
O marketing é algo que deve ser praticado em toda a empresa e não somente pelos
departamentos de Marketing, pois se trata de uma filosofia empresarial, a preocupação
constante de identificar as necessidades reais do cliente e direcionar todas as atividades
da empresa a essas necessidades, buscando assim, explorar novas oportunidades de
negócios.

1.2

Mix de marketing

Mix de marketing é a combinação dos principais elementos do marketing e a
função que cada um desempenha na promoção dos produtos e serviços. O mix de
marketing pode ser explicado utilizando os 5 Ps do marketing:
Produto – é o P mais importante. Produtos e serviços oferecidos ao cliente: sendo
levados em consideração a funcionalidade, o design, benefícios oferecidos e o diferencial
entre produtos similares de outras marcas;
Preço – O preço é definido pelo mercado hoje em dia. É importante que o produto
tenha uma percepção de valor sendo agregado pelo preço definido. Além disso, a
definição do preço do produto ou do serviço deve combinar lucro e competitividade;
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Praça – Onde são vendidos os serviços e/ou produtos e como é disponibilizado ao
cliente. Praça também pode ser chamada de ponto de distribuição, pois é o local onde é
distribuído os produtos/ serviços. É importante conhecer o público alvo para definir o
local mais adequado para a loja física.
A distribuição depende da forma como é feita a venda, que pode ser por um ou
mais canais, em venda direta ao consumidor ou por intermediários. Os canais mais
frequentes são o varejo, atacado e as vendas industriais. Além disso existem as vendas
por computador (e-commerce), telemarketing, formação de grandes cadeias de
vendedores autônomos que determinam as próprias margens de lucro (dentro dos limites
estabelecidos pelo fabricante), a divulgação e o fechamento das vendas.
Promoção (ou propaganda) – A promoção é essencial no marketing, tanto que
algumas pessoas acreditam que marketing é apenas propaganda ou promoção, sendo que
é apenas uma face dele. Propaganda é a junção de métodos para comunicar as
características e benefícios dos produtos ou serviços para os clientes;
A publicidade é uma das principais técnicas do marketing e tem o objetivo de
criar, desenvolver ou alterar os hábitos e as necessidades do consumidor. Ela seleciona as
características do produto que transmitem pontos fortes e positivos, e as comunica de
modo a ser capaz de atrair o público alvo e diferenciar os produtos em relação à
concorrência.
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Pessoas – É o que dá alma aos 4 Ps anteriores, encantar pessoas e fazer tudo
funcionar corretamente, transmitindo verdade aos clientes. Muitas vezes, é o nível de
serviço, a experiência e as habilidades dos profissionais de uma equipe que diferenciam
uma empresa de seus concorrentes.
Outros elementos importantes que compõem o mix de marketing são:
Gerência de produto – é o acompanhamento do processo desde a criação do produto,
durante os estágios de pesquisa, design, desenvolvimento e fabricação até o lançamento
no mercado. Posteriormente há também análise da recepção do produto pelo mercado, do
feedback dos clientes, bem como as consequentes manutenções do processo.
Vendas – O papel do vendedor é essencial, pois é a pessoa que tem contato direto
com o comprador. Os fabricantes, frequentemente, não vendem diretamente para o
consumidor final, costumam vender para lojas ou outros pontos de venda.
Atendimento ao cliente – É importante, principalmente em serviços e produtos que
não sejam de consumo imediato, oferecer ao cliente a oportunidade de reclamar, tirar
dúvidas sobre o produto ou serviço adquirido, além disso é importante que esse
atendimento possua assistência para danos e reparos.
Variável

Atividades Relacionadas
Diferentes tipos de Design
Características
Serviços
Diferenciais com a concorrência
Marca

Produto

Tamanho
Variedade de produtos
Especificações
Política de Garantia
Devoluções
Qualidade
Embalagem

Preço

Financiamentos
Preço
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Condições de Pagamento
Prazo médio
Número de Prestações
Concessões
Descontos
Crediário
Propaganda
Publicidade
Vendas

Promoção

Relações Públicas
Trade Marketing
Marketing Direto
Promoções
Lojas
Canais de distribuição
Logística
Cobertura

Praça

Transporte
Estoque
Locais
Armazenamento
Distribuição

Para criar um mix de marketing de sucesso, ou seja, que aumente as receitas e
vendas, as empresas dependem de testes feitos no plano de marketing e de pesquisas de
mercado. A mensagem transmitida e os elementos de marketing devem ser coerentes entre
si. Além disso, é importante conhecer o mercado no qual quer entrar, os produtos que
cabem no bolso do público alvo desejado e que devem ser vendidos, e fazer uma
publicidade direcionada a este mercado.
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1.3

Exemplos de anúncios e ações publicitárias
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CAPÍTULO

II:

MARKETING

-

PROPAGANDA

PERSUASIVA

2.1

O que é propaganda persuasiva?

Há pessoas que compram apenas o necessário, pesquisam os preços e pensam muito
antes de comprar, por outro lado há aquelas pessoas que compram compulsivamente e
justificam esse ato dizendo que não perceberam o que estavam fazendo e que mesmo
assim ficam felizes e se sentem realizados. Esse é um dos comportamentos que algumas
empresas buscam nos clientes, o consumo impulsivo.
Para Kotler (1998, p.556), persuadir é “o ato de desenvolver preferencia, encorajar
a mudança e mudar a percepção dos compradores com relação aos atributos do produto”
, ou seja, propaganda persuasiva é uma forma específica de comunicação, tudo aquilo
que conduz o indivíduo para uma aceitação das ideias ou conceitos expostos nas
propagandas, ou seja, é a tentativa de convencer o público a comprar um produto ou um
serviço apelando à emoção. Diferentemente da publicidade informativa que pode utilizar
técnicas de persuasão, mas que utiliza fatos concretos para informar sobre o
produto/serviço. O marketing é o processo utilizado para determinar quais serviços e
produtos poderão interessar aos consumidores e quais as estratégias de venda que deverão
ser utilizadas para atrair a atenção dos clientes.
Muitas pessoas confundem publicidade e propaganda, achando que são as mesmas
coisas, sendo que utilizam conceitos diferentes. A publicidade, por exemplo, está ligada à questão
comercial, ou seja, tem a finalidade de tornar algo público. Já a propaganda tem um caráter mais
persuasivo e ideológico, tem como objetivo se fixar na mente do consumidor, gerando lealdade à
marca e não apenas o consumo imediato do produto.

A origem de persuasão vem do latim “persuadere” que significa aconselhar, ou
seja, aconselhar uma pessoa até que realize determinada ação. No caso da propaganda
persuasiva o objetivo é estar sempre na mente do consumidor, despertar os desejos mais
profundos e fazer com que o cliente não possa se sentir satisfeito até que compre.

13

Há dois tipos de persuasão: com base na emoção, na qual o consumidor altamente
envolvido com uma mensagem tende a relacionar aspectos da mensagem com sua situação pessoal, gerando emoções positivas ou negativas. Assim, as reações emocionais
positivas para a mensagem tendem a conduzir a uma atitude positiva em relação à marca,
e as reações emocionais negativas tendem, por outro lado, a gerar o inverso disso, isto é,
uma atitude negativa. A outra é a persuasão com base na mensagem, que consiste na
formação de atitude de compra que é resultante do processamento dos argumentos da
mensagem. Nesse caso, espera-se que os consumidores, suficientemente motivados para
os argumentos, sejam levados a mudar a sua opinião acerca da marca anunciada ou as
avaliações a respeito da importância dos atributos e benefícios da marca.
O sistema capitalista é um modelo sócio econômico em que o dinheiro e os meios
de produção são propriedade privada. A maior parte da população é assalariada, ou seja,
vende seu tempo e seus serviços para uma empresa. Os proprietários dessas empresas são
a minoria dessa população. No capitalismo tudo vira mercadoria e toda mercadoria é
destinada a venda, as negociações são feitas com dinheiro, podendo ser capital nacional
ou internacional. O dólar é considerado hoje a moeda internacional. Há empresas que
possuem filiais em diversos países, são chamadas transnacionais ou multinacionais. É
importante ter em mente que o marketing só existe devido ao mundo capitalista em que
vivemos, pois sem esse cenário econômico não faria sentido disputar mercado na mente
do consumidor.
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2.2

Qual a importância da linguagem persuasiva para o marketing?

A importância da linguagem persuasiva é a imposição de uma ideologia que tem
como propriedade alavancar as vendas e gerar lucro para as empresas. Sua função é
formar um novo comportamento entre as pessoas. Além disso, tem a função de lembrar
aos clientes que a marca continua presente, pois quanto mais presente na mente do
consumidor mais vontade terão de obter o produto. Outro aspecto importante é que um
consumidor diante de produtos aparentemente iguais, com qualidades similares, mas de
marcas diferentes, muitas vezes tem dificuldade em definir a compra. Com isso a
propaganda que teve melhor repercussão e está mais presente na mente poderá persuadir
o consumidor para comprar o produto.
A importância do marketing em um sistema capitalista é sustentar e renovar o
sistema, além de propiciar a concorrência e fazer com que uma marca se sobressaia à
outra. Além do fato de que o marketing surge da carência dos clientes criando uma
necessidade. Com isso surge o desejo que está baseado em valores e define o quanto
aquelas pessoas estão dispostas a saciar sua necessidade e o quanto essa questão é
importante para elas. Ou seja, valor traduz-se na taxa dos benefícios em relação ao
sacrifício necessário para obter esses benefícios. A criação de valor para o cliente é a peça
chave do marketing bem-sucedido, mas, devido ao facto de o valor ser determinado
somente pela percepção do cliente, pode ser difícil de quantificar. Os clientes valorizam
mercadorias e serviços com a qualidade que esperam e que sejam vendidos pelos preços
que eles desejam pagar. Muitas pessoas confundem o real conceito de "valor" com
"preço". "Preço" é o custo financeiro de um bem para a sua aquisição. "Valor" é uma
comparação psicológica sobre a funcionalidade do bem com o seu preço. Um indivíduo
só se dispõe a comprar se o preço for igual ou abaixo do valor estipulado pelo seu
inconsciente, baseado na funcionalidade para o uso próprio.
Os profissionais de marketing interessados no valor para o cliente devem oferecer
produtos que desempenham a sua função: este é o requisito mínimo indispensável. Os
clientes perdem a paciência com produtos inferiores; devem dar aos clientes mais do que
eles esperam; Devem evitar preços irreais; devem mostrar os factos aos clientes: o cliente
sofisticado deseja publicidade informativa e vendedores inteligentes; devem oferecer
serviços e suporte pós-venda e devem buscar satisfação dos clientes.
15

As propagandas devem não somente informar qualidades do produto, mas criar
uma necessidade e um estilo de vida que seja desejado a grande massa da população.
Contudo, é importante que os conceitos e o estilo de vida sejam vendidos pelas
propagandas antes mesmo que a venda do produto.

Santos (2005, p.29)

2.3

Como é feito? Quais meios são utilizados?

O marketing é feito por meio de técnicas persuasivas, elaboradas através de estudos
de mercado, que visam identificar os desejos dos consumidores. É comum estarmos em
frente à televisão ou à tela do cinema e nos depararmos com uma personagem utilizando
um produto ou demonstrando uma marca que faz parte do nosso cotidiano. Nas
propagandas utilizam pessoas bonitas ou famosas para associar os produtos a beleza,
sendo assim o consumidor acredita que ao realizar a compra o status que está presente na
propaganda virá junto, a Apple é um exemplo de marca que vende um sonho, um estilo
de vida. Outra forma de atração é conceder descontos nas primeiras compras para
incentivar o cliente a comprar maiores quantidades. Por fim, o profissional de marketing
pode utilizar a repetição da propaganda e da mensagem nela inserida, isso faz com que os
consumidores codifiquem as informações e o façam da forma mais simples e mais rápida
possível. Com as repetidas exposições, os consumidores têm mais oportunidade de
codificar as informações importantes que o comunicador deseja transmitir. A
oportunidade de processar também pode ser incrementada com a redução do tempo de
processamento da informação. Nesse caso, o anunciante ou o comunicador de marketing
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faz uso de fotos e imagens buscando criar uma forma de processamento total da
mensagem e não por partes. A oportunidade de processar e lembrar das informações está
relacionada com a familiaridade da pessoa em relação ao conteúdo da mensagem e com
a habilidade de compreendê-la. Em geral, as pessoas têm maior capacidade de processar
novas informações quando estas se relacionam com alguma coisa familiar. Nesse fator, o
desafio para o comunicador de marketing é permitir que o consumidor acesse as estruturas
de conhecimentos já existentes ou crie outras estruturas. Para isso, faz uso de moldura
verbal, ou seja, as fotos nos anúncios são colocadas em um contexto de palavras e frases
apropriado. Ou, ainda, criando estruturas de conhecimento para as informações que eles
desejam que os consumidores tenham sobre a marca, pela facilitação do aprendizado a
partir de um exemplar, isto é, um modelo de um determinado conceito ou ideia.
As primeiras coisas a serem definidas em qualquer planejamento de marketing é
quem são seus consumidores e qual exatamente é seu mercado-alvo. Por maior e mais
poderosa que seja, nenhuma empresa pode fazer um bom trabalho em todos os mercados
e satisfazer todas as suas necessidades. Segmentar o mercado é dividi-lo em grupos com
características e interesses semelhantes. É imperativo encontrar um segmento de mercado
onde estão os clientes em potencial com necessidades similares àquelas que a empresa
deseja e pode atender.
Um segmento de mercado é o resultado desta divisão de um mercado em pequenos
grupos. Este processo é derivado do reconhecimento de que o mercado total é
frequentemente feito de grupos com necessidades específicas. Em função das
semelhanças dos consumidores que compõem cada segmento, eles tendem a responder
de forma similar a uma determinada estratégia de marketing. Isto é, tendem a ter
sentimentos, percepções e comportamento semelhantes.
É comum que os profissionais utilizem pessoas carismáticas para “vender” o
produto para que os pontos fracos fiquem praticamente invisíveis, e com isso os clientes
passam a associar a emoção e a simpatia com o produto que está sendo vendido.
Frequentemente o cliente compra um produto devido a simpatia do vendedor e a
propaganda carismática feita pelo mesmo.
Durante a segunda guerra mundial foram elaboradas algumas teorias para serem
utilizadas nas propagandas. Entre elas defender a adoção de um único símbolo para o que
17

está sendo “vendido”, vulgarizar as propagandas, pois quanto maior a massa a convencer,
menor será o esforço. Repetição de conceitos e ideias por diferentes perspectivas,
construção de argumentos a partir de diversas fontes e utilizar informações fragmentárias.
A propaganda deve convencer as pessoas de que elas pensam como todos, criando uma
falsa impressão de unanimidade.
Os meios utilizados para a propaganda persuasiva são os mais diversos possíveis.
O contato com o consumidor pode ser feito através de rádio, outdoor, televisão, filmes,
revistas, jornais, etc. Uma forma, na maioria das vezes discreta, utilizada pelos
empresários é quando marcas, produtos e empresas passam a aparecer nos enredos, dentro
dos cenários e no cotidiano de personagens de um filme, um programa ou uma novela.
Ainda hoje, esta forma de divulgação faz com que muitas vezes o indivíduo não perceba
que a intenção é promover aquela determinada marca, produto ou empresa. É importante
ressaltar que nesse caso o diretor direciona a visão do espectador, pois é ele quem escolhe
os objetos e lugares que estão em foco. Além dessas formas, é possível até que o contato
seja feito através de pessoas conhecedoras do produto. Com as informações a tempo real
a velocidade com que o conhecimento sobre o produto é espalhado é grande e isso pode
ser utilizado tanto para acabar com uma marca como fortalecê-la.

O rádio é um meio para as propagandas vocais.
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Outdoors são proibidos na cidade São Paulo devido a lei da cidade limpa, mas é
muito frequente nas demais cidades. Saindo poucos quilômetros em direção ao interior
ou ao litoral já é possível observar os outdoors.

Televisão é um meio comum, as propagandas que custam mais para uma empresa
são aquelas que passam no horário mais assistido, das 18:30h às 23h. Geralmente
utilizam pessoas bonitas ou famosas para a propaganda e mostram um estilo de vida
desejável.

Revistas e jornais são meios frequentes e atingem grande parte do público. São
vendidos espaços dentro de uma página, sendo que uma página inteira de uma revista
custa muito.
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Hoje em dia a internet é o meio mais rápido para passar e receber informações. As
informações são a tempo real e a grande parte da população tem acesso em suas
residências, celulares, ipad, tablete, etc. Existe também locais onde se pode acessar a
internet como cyber café, lan house, midiatecas, etc.

2.4

Por que é utilizada a propaganda persuasiva?

Tempo é algo que os consumidores quase não possuem, além disso estão expostos
em excesso a informações diárias, impossibilitando a compreensão e absorção integral
das mensagens, que são enviadas maciçamente pelos meios de comunicação. Por isso, o
propaganda persuasiva entra num paradigma para tentar cumprir seu papel: informar e
persuadir. Antigamente os consumidores eram tratados como uma massa única, mas essa
maneira teve que ser modificada devido ao fato de cada indivíduo filtrar as informações
que recebem, permitindo chegar apenas as informações mais importantes. Com base neste
fato os profissionais de marketing entenderam a importância da utilização de propagandas
alternativas para criar um novo processo de comunicação entre o produto e o consumidor,
despertando, no mesmo, o desejo. O objetivo de qualquer anunciante ou comunicador de marketing
é aumentar a probabilidade de que os consumidores sejam motivados tanto para receber como para
processar as informações apresentadas nas mensagens, pois, entre outros efeitos desejáveis, o aumento da
motivação fortalece as atitudes de marca e as intenções de compra.

Com o propósito de aumentar a motivação, os comunicadores de marketing apelam
para as necessidades hedonistas (apelos ao apetite, apelos sexuais); usam perguntas
retóricas, com apelos de medo ou fazendo apresentações dramáticas; iniciam uma
mensagem com suspense ou surpresa; usam sugestões intensas ou importantes (ação,
música alta, anúncios coloridos, celebridades, fotos grandes); ou aumentam a
complexidade do anúncio (fotos complexas; edições e cortes). Outras formas de
incrementar a motivação incluem o uso do humor ou a apresentação de poucas
informações, estimulando o consumidor a pensar sobre a marca.
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2.5

De que maneira influencia a sociedade?

O marketing tem uma forte presença nos dias atuais e exerce grande influência na
sociedade. Isso se dá principalmente por meio da propaganda, que por sua vez pode ser
verificada através de anúncios na televisão, rádio, jornais, revistas, outdoors, internet,
entre outros.
Assim, a propaganda exerce forte influência sobre a sociedade atual. O
consumismo verificado nas grandes metrópoles é decorrente, em grande parte, da
"manipulação" exercida pela propaganda em determinadas pessoas. Tais pessoas se
sentem atraídas pela beleza, praticidade e tecnologia dos produtos e serviços veiculados
na maioria dos anúncios. Com isso, acabam consumindo cada vez mais produtos
supérfluos, ou seja, bens que não servem para suprir as necessidades básicas, tais como
higiene e alimentação.
No mundo dos negócios, o marketing tem papel fundamental no desenvolvimento
das empresas, principalmente das de grande porte e multinacionais, pois é ele que tem o
papel de estimular a venda de produtos e serviços detectando e aproveitando as
oportunidades de mercado, com o objetivo de satisfazer o cliente e obter retorno para
determinada marca, empresa ou pessoa. Uma resposta a influência do marketing na
sociedade é o consumismo desenfreado. O consumismo é uma compulsão caracterizada
pela busca incessante de objetos novos sem que haja necessidade dos mesmos. Após a
industrialização, criou-se uma mentalidade de que quanto mais se consome mais se tem
garantias de bem-estar, de prestígio e de valorização, já que na atualidade as pessoas são
avaliadas pelo que possuem e não pelo que são.
Uma pessoa pode ser considerada consumista quando dá preferência ao shopping a
qualquer outro tipo de passeio, faz compras até que todo o limite de crédito que possui
exceda, deixa de usar objetos comprados há algum tempo, não consegue sair do shopping
sem comprar algo, se sente mal quando alguém usa um objeto mais moderno que o seu,
etc.
O consumismo é fortemente induzido pelo propaganda que consegue atingir a
fragilidade íntima das pessoas e este é um dos motivos pelos quais o sexo feminino é mais
propenso à compulsão. Para a psicanálise, a propaganda interfere na diferenciação do que
se deve ou não comprar, tornando assim as pessoas incessantemente descontentes
buscando nas compras algo que as conforte. Essa compulsão leva as pessoas a
desprezarem seus valores e sua situação financeira e as mantêm em estado de fascínio e
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até de hipnose. Muitas pessoas destroem seu casamento ou outro tipo de relação e ainda
se colocam em difíceis situações devido às más condições financeiras provocadas por tal
compulsão.
É importante lembrar que nem todas as pessoas que consomem muito são
consumistas. Pessoas com bom poder aquisitivo que não sacrificam suas vidas para ir às
compras não são necessariamente consumistas compulsivas.
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CAPÍTULO III: PERSUASÃO E SOCIEDADE

3.1

Crianças e a propaganda persuasiva

Segundo dados da Revista do Consumidor, publicada pelo IDEC, as crianças
ficam expostas, em média, anualmente, a 30 mil mensagens publicitárias, veiculadas
pelos meios de comunicação, principalmente a televisão. Outra pesquisa, realizada pelo
Instituto InterScience (2003), mostra que as crianças brasileiras participam de 80% das
decisões de compras das famílias.
A partir destes dados, há de se pensar que os profissionais de marketing passaram
a estudar ainda mais esse nicho de mercado e formas de atrair este público. Passando a
conhecer mais as crianças, os pais e suas necessidades, foi possível abranger o grande
potencial financeiro do mercado, e com isso as empresas desenvolveram novos produtos
e novas propagandas, que deveriam atrair a atenção do público infantil como por
exemplos brinquedos diferenciados, carrinhos de supermercado em tamanho pequeno,
etc.
De acordo com Pereira (2002), levando em consideração o fenômeno analisado
por Baudrillard (1995) chamado de sociedade de consumo, a criança passaria assim
paulatinamente de um plano de dependência dos adultos, no que se refere tanto ao âmbito
mais amplo da esfera econômico-política, quando mais restrito, da vida familiar e escolar,
para um plano de maior independência. Assim, as transformações de sua relação com o
mercado podem ser explicitadas:
Olhada inicialmente como filho de cliente que se relacionava com o mercado
a partir do uso de bens materiais e culturais que se ofereciam a ela à margem
da sua opinião, a criança é elevada ao status de cliente, isto é, um sujeito que
compra, gasta, consome e, sobretudo, é muito exigente. (PEREIRA, 2002).

De modo geral, para o marketing, as crianças desempenham três papéis
(BUCKINGHAM, 2012):
1) “Elas representam um mercado cada vez mais significativo em si, por gastarem sua
própria renda disponível, obtida como presentes e trabalho em tempo parcial, bem
como mesadas regulares”;
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2) “Elas representam uma maneira importante de se chegar até os adultos: a influência
que as crianças exercem sobreas compras dos adultos é mais significativa
economicamente do que o que os adultos compram para eles mesmos, podendo
incluir as escolhas de férias, carros, novas tecnologias e outros bens de consumo
caros”;
3) “As crianças são vistas como um mercado do futuro – um “potencial de mercado” –

com quem as empresas desejam estabelecer relacionamentos e lealdades que esperam
que sejam mantidas até a idade adulta” (2012, apud MCNEAL, 1999).
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Fonte: Exame.com.br

3.2

Crianças e as redes sociais

Segundo reportagem da folha de São Paulo, escrita por Fabiana Futema, o
percentual de crianças e de adolescentes que utilizam a internet, telefone celular, ipad,
etc., cresceu em 2013. Além disso, as empresas descobriram nas redes sociais uma fonte
inesgotável de influenciar as crianças a “curtir”, anunciar e comprar seus produtos.
É interessante ressaltar que 54% das crianças encontram-se no facebook no Brasil
(Marketing Drops, 2014), mesmo a rede social proibindo pelos termos de uso cadastro de
pessoas menores de 13 anos.
Há empresas que pagam crianças para anunciar produtos em escolas e nas redes
sociais. Segundo o The Daily Telegraph, mais de 300 mil crianças foram procuradas para
responder a pesquisas de marketing para empresas como a Nintendo, Coca Cola, Mattel
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e além disso divulgar a marca nas escolas. Outras empresas como a Pizza Hut pede que
as crianças postem vídeos mostrando devoção à marca.
Apesar do marketing ser um problema encontrado nas redes sociais que influencia
as crianças, os pais parecem se preocupar mais com outros fatores.
Ser vítima de um crime (62%), abuso de bebida ou uso de droga (58%) e fazer
contato com desconhecidos (54%) estão entre as principais preocupações dos pais com o
acesso dos filhos à internet (folha de são Paulo, 2014).
É importante ressaltar aos pais que caso os filhos utilizem a internet é importante
que algumas regras sejam estabelecidas como por exemplo: estabelecer um limite de
tempo para o uso da internet, tablets, smartphones e videogames., não incentivar o uso
das redes sociais como facebook, twitter, instagram e outras caso a idade do seu filho não
esteja de acordo com os termos de uso, manter o computador em algum cômodo da casa
sendo possível acompanhar as atividades, bloquear sites que os pais não aprovam para
que não possam ser visitadas pelas crianças por conta própria.

3.3

Como ajudar os pais a protegerem seus filhos?

De acordo com Reich (1995) o conjunto de reações e hábitos de comportamentos
que são adquiridos ao longo da vida é o que chamamos de caráter, portanto é composto
de atitudes habituais individuais de cada pessoa, ou seja é a expressão da personalidade e
do temperamento por meios delas.
Portanto, os pais devem preparar os filhos desde pequenos, pois o caráter é
formado até os 7 anos de idade, para adquirir senso crítico e visão global da importância
do consumo.
Deve-se lembrar que aprendizado não é discurso e sim observação do mundo, ou
seja, as crianças irão construir valores morais por meio da interação com outros, e
principalmente um adulto com quem convive, sejam os pais, professores, etc.
Estudos recentes (IGLESIAS; CALDAS; LEMOS, 2013; CALDAS, 2010)
indicam que o público infantil seria mais vulnerável ao marketing, por razões de
desenvolvimento cognitivo, tendo dificuldade em perceber a intenção persuasiva que
motiva a propaganda. Crianças de até seis anos não reconheceriam a diferença entre um
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programa de televisão e uma peça publicitária, enquanto crianças com até 12 anos não
seriam capazes de compreender com clareza o objetivo de uma propaganda, nem de
perceber sua(s) estratégia(s) de persuasão para o consumo (2013, apud ANDRONIKIDIS
& LAMBRIANIDOU, 2010).
Além disso, estes mesmos estudos apontam frequência elevada do emprego de
técnicas persuasivas nas propagandas voltadas ao público infantil como algo evidente.
Dentre as consequências indesejáveis decorrentes de tais manifestações, Caldas (2011)
aponta: consumismo excessivo e obesidade, erotização precoce, endividamento dos pais,
transgressões sociais, preconceito e engano.
Clóvis de Barros Filho (s/d) afirma que as necessidades infantis mais exploradas
pelas propagandas são a de pertencimento e identidade, ambas primordiais e fundantes da
vida em sociedade. Estes elementos, estimulados pela publicidade, acabam por criar
grupos de exclusão e segregação.
Tendo estas questões em vista, e num contexto de crescimento econômico e
consequente aumento da demanda por consumo, se faz cada vez mais necessário atenção
e cuidado.
A Resolução 163/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda) foi publicada no Diário Oficial da União em 4 de abril de 2014,
considerando abusivo o direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica
à criança, pessoa de até 12 anos de idade, conforme o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). A partir da resolução, fica proibido o direcionamento à criança de
anúncios impressos, comerciais televisivos, spots de rádio, banners e sites, embalagens,
promoções, merchandising, ações em shows e apresentações e nos pontos de vendas.
Órgãos competentes do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do
Adolescente, bem como do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como o
Ministério da Justiça, os Procons, o Ministério Público e a Defensoria Pública, além do
CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) e projetos tais como
o Projeto Criança e Consumo (iniciativa do Instituto Alana), servem à população como
veículos de denúncias e reclamações referentes à publicidade de produtos e serviços
voltados às crianças.

29

30

CONCLUSÃO
Ao investigarmos o fenômeno da propaganda como um dos elementos possíveis
e constitutivos do marketing enquanto estratégia administrativa, nos deparamos com
aspectos deste que podem ser considerados, sob determinado prisma, como sendo nocivos
para a sociedade.
As estratégias de persuasão presentes nas propagandas em geral, e mais
especificamente nas propagandas direcionadas às crianças, muitas vezes estão associadas
direta ou indiretamente com efeitos tais como o comportamento de consumo impulsivo,
obesidade, endividamento, engano do consumidor, erotização precoce, etc.
Tendo em vista estes pontos levantados, esta pesquisa teve como escopo não
apenas detalhar os mecanismos pelos quais este tipo de propaganda é criada, mas também
alertar e informar sobre possíveis caminhos para combater seus efeitos nocivos, no que
diz respeito especificamente às crianças.
Indicamos que pela relevância do tema em questão, seria de suma importância
pesquisas multidisciplinares que fizessem a interface entre áreas chave como o marketing
e a psicologia de cunho social, a fim de abranger de forma mais integrada, ou até mesmo
completa, perspectivas que em determinados estudos aparecem de forma isolada e
contrária.
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INTRODUÇÃO
Como podemos observar com o que vemos nos dias de hoje através da mídia e das pessoas
ao nosso redor o padrão de beleza na sociedade vem sendo cada vez mais conceituado e
adotado pela maioria das pessoas, neste trabalho o foco será sobre a cultuação do corpo
nos dias de hoje, a importância que as pessoas estão dando para esse quesito que está
crescendo a cada dia na vida cada um e se tornando cada vez mais influente e importante
na sociedade no geral e vem crescendo conforme o passar dos anos e cada vez mais o
padrão do “corpo perfeito” vêm se destacando na sociedade.
No capítulo um iremos abordar sobre os motivos para que isso esteja acontecendo, no que
as pessoas se baseiam e o porquê de este quesito estar se tornando algo tão importante
entre as pessoas mundialmente. Já no capítulo dois iremos falar sobre a influência da
mídia diante desse fator de padrão de beleza e como é a relação entre ambos, o que a
mídia acaba causando na sociedade devido aos seus conceitos de beleza padrão e a
respeito da cultuação corporal nos dias de hoje. Para finalizar no capítulo três falaremos
sobre as consequências desse novo estilo de vida que as pessoas estão se habituando a
viver e as causas negativas desse padrão exigido pela sociedade hoje em dia, se vale a
pena fazer sacrifícios e exageros para viver dentro dos padrões sociais de beleza que tanto
se destacam e modificam a vida das pessoas e seus pensamentos.
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CAPÍTULO

I:

MOTIVOS

PARA

ISSO

ESTAR

ACONTECENDO NOS DIAS DE HOJE
1.1 – Padrões de beleza nos dias de hoje: Mulheres

Nos dias de hoje o padrão de beleza vem se tornando algo muito importante e
conhecido por todos nós. A cultuação do corpo no geral vem crescendo cada vez mais e
fazendo com que as pessoas acreditem que exista apenas um modelo de padrão corporal
e de beleza para ser seguido. Com tudo, vivemos em uma era onde a estética e a aparência
estão em destaque principalmente entre os jovens de hoje em dia, que estão sendo muito
influenciados devido a este tipo de padrão exigido pela sociedade no geral e que é
apresentado pela mídia como, por exemplo, pela televisão, revistas, etc.
As mulheres são ainda mais influenciadas do que os homens nesse quesito de padrões
de beleza e cultuação de seus corpos nos dias de hoje. A academia, o salão de beleza, o
centro estético e a vestimenta tem sido o seu maior objetivo para conseguir alcançar o tão
desejado corpo e aparência exigida pela sociedade.
O padrão de beleza tem sido levado muito a sério por todos para serem parte de algo
que parece ser o mais certo a se seguir, é como se existisse apenas um estilo de vida a ser
seguido, e que as pessoas tem que obedecer para serem consideradas parte da sociedade
e cultuar a sua beleza o máximo possível e assim a auto realização do corpo e beleza
perfeito de acordo com o que é exigido nos dias de hoje.
Assim através de todas essas informações de “como devemos ser” muitas vezes em
nossos subconscientes já começa a achar que estamos vivendo de forma incorreta e que
devemos fazer o possível para entrarmos nos conformes exigidos pela mídia e sociedade,
cada vez mais isso vai se tornando influente até que a pessoa em si fica obsecada pela
aparência e vive apenas para isso, e dessa forma consequentemente ocorrendo diversos
fatores negativos psicologicamente e fisicamente atingindo a sua saúde devido a este
excesso de quesitos e fatores que fazem o individuo chegar a este ponto podendo se
prejudicar de uma forma muito ofensiva para si mesmo.
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As mulheres se baseiam principalmente em modelos, atrizes, famosas e cultuam a
beleza dessas mulheres que são idolatradas até mundialmente, e o padrão de beleza delas
é o principal a ser seguido. Isto começou há muitos anos, mas ultimamente vem crescendo
cada vez mais e fazendo cada vez mais parte da sociedade no geral, com enfoque nas
mulheres. Os homens também estão mais ligados a aparência nos dias de hoje, mas as
mulheres ainda são as mais influenciadas e atingidas por tais.
-Exemplo de mulheres que são consideradas modelos para serem seguidas:
(fotos retiradas da internet.)
- Gisele Caroline Bündchen, é uma modelo, atriz, filantropa e empresária brasileira.

- Alessandra Corine Ambrósio, é uma modelo e atriz brasileira, conhecida
mundialmente.

- Adriana Lima é uma supermodelo brasileira. Tornou-se famosa ao vencer em
primeiro lugar a etapa brasileira do concurso Supermodel of the World.
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- Bruna Marquezine, atriz brasileira conhecida mundialmente por namorar com o
jogador Neymar. Considerada a mulher mais sexy do mundo em 2014.

- Claudia Leitte, cantora conhecida mundialmente, apresentadora do programa The
Voice Brasil.
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1.2 – DE QUAL FORMA AS PESSOAS SÃO INFLUENCIADAS A SEGUILO
A mídia é a principal fonte para essas respostas, pois através dela que temos
conhecimento e acessos a estas informações e assim acaba influenciando na vida de todas
as pessoas principalmente das mulheres jovens, adolescentes. Inconscientemente nosso
psicológico acaba achando que só dessa forma seremos consideradas parte da sociedade,
que é isso que te faz uma mulher perfeita.
“O discurso da mídia decorre de uma pluralidade de produtos e avanços tecnológicos
a fim de aprimorar a estética e forma física. Vemos todos os dias surgirem novos produtos
de emagrecimento, são pílulas, sucos, comidas diet, light e zero, parelhos de ginásticas,
academias com uma imensidão de aparelhos, vídeos com séries de exercícios pra se fazer
em casa e perder medidas, revistas especializadas em perda de peso em tantos dias,
cosméticos, cirurgias plásticas, redução de estômago.
Para todos os lugares que se olha, se ver a influencia ao culto de um corpo perfeito,
uma barriga saradinha, uma constante luta contra a balança, uma conta de calorias
presente em cada refeição. Os meios de comunicação apresentam diariamente o glamour
da glória e do sucesso, de pessoas magras e em forma se dando bem em tudo que fazem,
sem sofrer nenhum tipo de preconceito, apenas bem e com intensa ascensão social.”
(retirado da internet, Por Henriette Valéria da Silva em 15/04/2014.)
Assim vemos que a mídia é principal causadora desses fatores tão discutidos nos dias
de hoje, e assim vão se tornando cada vez mais influente na vida das mulheres e homens,
mas como já citado as mulheres são as mais influenciadas e as que mais seguem e se
preocupam com a aparência ainda.
A academia nos dias de hoje é a principal fonte para obtermos um corpo perfeito, a
procura por elas vem crescendo cada dia mais, hoje em dia a maioria da população faz a
academia não para a saúde que deveria ser o foco principal e sim para ter o padrão de
culto de corpo perfeito exigido e adquirido pela sociedade nos últimos tempos com mais
frequência e necessidade entre todos. O importante hoje em dia é ter o corpo dos sonhos
para se sentir confiante e não sofrer até mesmo preconceitos se não seguir os padrões.
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1.3 – PORQUE AS PESSOAS PASSARAM A SE PREOCUPAR TANTO
COM ESTE QUESITO
As pessoas começaram a se influenciar com isso ultimamente porque o foco da
sociedade em questão de beleza tem sido esse, é o assunto mais comentado, é o que todos
devem seguir segundo o que vemos na mídia, pois as pessoas passaram a achar que por
conta disso, elas seriam pessoas melhores, mais confiantes, bonitas, não se sentiriam mal,
não teriam baixa autoestima, como já citado elas seriam aceitas e estariam dentro dos
padrões exigidos pela sociedade.
Isso vem acontecendo não apenas no Brasil, mas sim no mundo todo, além das
modelos citadas e o padrão de beleza típico ter continuado crescendo, o fator relacionado
à musculação conhecido como “Fitness” vem se desenvolvendo cada vez mais, que é o
que veremos a baixo, o padrão seguido nas academias não apenas brasileiras mais sim
mundialmente.
- Um exemplo a seguir de mulher brasileira que adquiriu esse modo de vida (padrão
de beleza) e que se transformou em um ícone mundial Fitness.
- Bella Falconi: Modelo Fitness, personal trainer.

- O intuito dessas celebridades da internet, ou até mesmo de outros tipos de mídia é
mostrar seu corpo como exemplo para os demais indivíduos.
As pessoas começaram a se preocupar em abundância com o que a sociedade achava
sobre o corpo dela, sobre como as pessoas a viam, se está dentro dos conformes ou não,
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o psicológico começou a mudar, as pessoas se deixaram envolver muitas vezes
inconscientemente, muitas vivem apenas para manter o corpo e a beleza desejada.
Com tudo, as pessoas vêm recorrendo a esses recursos principalmente para adquirir
com rapidez o resultado do corpo e beleza ideal. A cultuação do corpo vira o seu objetivo
principal na vida, muitas vezes ficando obcecada por isso, deixando outras coisas que
seriam primordiais de lado, como seu trabalho, estudos, deveres, entre outros. Veja a
baixo.
O que é mais procurado para essas pessoas nos dias de hoje:
- Redes de academia
- Nutricionistas
- Personal Trainer
- Suplementos alimentares
- Cirurgias Plásticas
- Tratamentos estéticos
Motivos para procurar cada um desses:
- Academias: Local aonde as pessoas praticam os exercícios para a conquista do
corpo perfeito.

- Nutricionistas: ajudar na alimentação para obter resultados mais rápidos (o motivo
principal deveria ser para uma boa saúde, mas nos dias de hoje, eles são mais procurados
para ajudar na aceleração do processo de culto ao corpo).
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- Personal Trainer: São pessoas que aplicam os treinos diários para que os indivíduos
obtenham o resultado melhor e ainda mais rápido.

-Suplementos Alimentares: Servem para suprir os componentes necessários para o
ganho de massa magra (músculos) no corpo, e obtêm vários outros objetivos como secar
gordura corporal e auxilia na alimentação e ajuda nos treinos.

- Cirurgias Plásticas: Para o individuo modificar através de cirurgia algo que não
gosta em seu corpo, assim obtendo o que deseja.
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- Tratamentos Estéticos: Auxiliam na ajuda de redução de gorduras localizadas,
celulites, estrias, flacidez, etc. Também com métodos para o rosto, para ajudar a pele.
Corporais:

Faciais:

(todas as imagens acima foram retiradas da internet).
Lembrando que exercícios físicos são excelentes para a saúde do ser humano, ajudam
não apenas fisicamente, mas também mentalmente as pessoas. Mas a forma que ele esta
sendo praticado nos dias de hoje tem como um dos últimos objetivos o intuito de uma boa
saúde, o padrão estético e a beleza, admiração que são os principais objetivos e o que cada
pessoa quer conquistar.
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Vimos também algumas propagandas motivadoras na internet para incentivar as
pessoas a praticarem no caso a musculação em si não se importando com a saúde, mas
sim para obter a aparência desejada:

- As imagens a cima não abordam o treino como algo positivo para saúde e sim para a
musculação e cultuação do corpo musculoso que é o padrão nas academias e na sociedade.
O padrão Fitness é o mais conhecido e influente nos dias de hoje.
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CAPÍTULO II: A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NOS DIAS DE
HOJE
2.1 – O que é a mídia?
Mídia é um termo coletivo usado para se referir às indústrias de comunicação e aos
profissionais envolvidos no mesmo. É um sistema de comunicação conhecido e
utilizado mundialmente para integrar e comunicar as pessoas da sociedade das
tendências, notícias, propagandas, programações, jornais, revistas, internet entre outros
diversos para repassar acontecimentos, rádio, fatos etc.
Um pouco mais sobre mídia
“O termo não tem uma origem historicamente delimitada, mas pode estar ligado à
literatura acadêmica produzida pela escola da teoria crítica da comunicação e a conceitos
como indústria cultural e comunicação de massa, surgidos ao longo do século XX.
É empregada geralmente com conotação pejorativa, servindo para traduzir uma alegada
má influência governamental e cultural exercida por estas empresas de comunicação
sobre
a
sociedade
tanto
em
nível
nacional
quanto
regional.
A esta expressão contrapõem-se "media alternativa" e/ou "imprensa nanica", surgidas no
Brasil nos anos 70.
Com a (SFB) a mídia poderá inovar, crescer, transparecer, escrever o que pensa fazer
suas criticas e sugestões não mais para bajular governos irresponsáveis, mas sim, ajudar
seu país na educação e crescer com informações fidedignas, sem medo de olhar o futuro
de frente.” (http://www.sfbbrasil.org/) Sociedade Federativa Brasileira.

- A mídia nos dias de hoje é o meio de comunicação mais utilizado mundialmente.
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Mídias mais utilizadas nos dias de hoje:
Televisão: Através da TV nós ficamos por dentro das noticias sobre diversos fatores
mundiais pelos telejornais, vemos propagandas, programas interativos, etc.

Rádio: Através de cada estação de rádio ouvimos músicas de diferentes tipos como
foco e também propagandas e notícias.

Internet: Pela internet podemos fazer qualquer tipo de mídia virtualmente e transmitir
para o mundo todo através de tablets, celulares, computadores no geral, etc.

14

2.2 – COMO A SOCIEDADE É INFLUENCIADA PELA MÍDIA
A sociedade é influenciada pela mídia por a mídia transmiti todos os fatores da
sociedade inclusive o foco da nossa pesquisa que é a cultuação do corpo e padrões de
beleza nos dias de hoje. Ela nos afeta diretamente e indiretamente através de suas noticias,
documentários, programas, nos informando das tendências a serem seguidas e os padrões
dos dias de hoje, assim as pessoas começam a se sentir influenciadas e acham que
precisam fazer parte desse tipo de sociedade (fitness, modelos, famosos) para ser
considerada uma pessoa aceita na sociedade. Cada um segue um desses padrões citados
e os que ignoram muitas vezes acabam sofrendo preconceito por não seguir esses tipos
de padrões dos dias de hoje.
- A seguir vemos a opinião de autores desconhecidos sobre o que acham da mídia
nos dias de hoje e como ela influencia na nossa sociedade. (retirado da internet)
“Com certeza a mídia influencia muita gente, porém, eu acho que cada "cidadão"
deveria se esforçar ao máximo para exercer seu direito em função de si mesmo, e não
sobre o que os outros pensam, pois se é influenciado pelos colegas, amigos, familiares,
ele não está sendo ele mesmo, e sim, um espelho do que seus influenciadores são.”
“Além de sermos influenciados somos pressionados a ser e ter um padrão semelhante
à maioria, isso só é falta de personalidade. Isso mesmo somos influenciados a não ter
nossa própria personalidade, a ser fútil vivendo como em um teatro, onde cada um tem
que aceitar o papel que a sociedade impõe. Não deixem isso acontecer, sejam vocês
mesmos, seja qual for à diferença que possua física, mental, espiritual, etc.”
“A influência da mídia depende do grau de informação que você tem para receber
aquilo, analisar criticamente e formar opinião. Se os seus referenciais são escassos, pode
influenciar-se sim, inclusive formando opinião equivocada a partir daí. Embora não seja
favorável à censura (acho que cada um deve ter livre arbítrio para mudar a “TV” de canal,
desligar o rádio ou sai dor site quando não gosta do que vê ou ouve), entendo que a forma
como a violência e a completa ausência de valores são mostradas hoje nas novelas, por
exemplo, só pode reproduzir comportamentos iguais em quem assiste principalmente
crianças, adolescentes e jovens, ainda que nem os mais velhos estejam isentos deste risco.
Só mesmo a Educação para dar jeito nisso, mas não da forma irresponsável como é
disponibilizada hoje para os brasileiros.”
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- Esses são três exemplos de opinião das pessoas relação à mídia no geral.
- Na internet existem várias charges criticando a mídia, veja a seguir. (retirado da
internet)

- Agora iremos mostrar alguns gráficos que nos mostram análises de pesquisas feitas
para sabermos um pouco melhor sobre esses dados através da resposta das pessoas.
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“A mídia vem se configurando como uma poderosa ferramenta formuladora e
criadora de opiniões, saberes, normas, valores e subjetividades. Utilizando-se de
manobras estratégicas, a mídia, na maioria das vezes, não dialoga, mas sim uni direciona
sua mensagem para o interlocutor, fazendo com que um grande contingente de pessoas
aviste o mundo por suas lentes, seus vieses. A psicologia, que tem o homem e seu modo
de existir como interesse de estudo, vem sendo interrogada e levada a engajar-se nesse
debate. Este estudo não se volta para uma “criminalização” dos meios midiáticos, mas
tem o propósito de analisar e refletir sobre o poder da mídia no âmbito da subjetividade e
como esta atua na construção de formas de ser e agir dos humanos, bem como a sua
influência nas interações relacionais entre humanos.”
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”Pode-se afirmar que a comunicação midiática propicia novas formas de
sociabilidade. A informação é transformada em mercadoria - as propagandas de bebidas
e cigarros, exemplificando, unificam a juventude, beleza, aventura e riqueza, envolvidos
em uma prática esportiva, apresentando sempre uma imagem do atleta vencedor. A mídia
veicula e reforça a cultura, nos tempos atuais, de uma ética “indolor”, de desvalorização
do outro, que celebra a gratificação imediata de desejos e pulsões. Valores centrados no
consumo e no espetáculo, tais como obsessão pelo corpo perfeito, fetichismo da
juventude, materialização das relações, bem como a falta de tais valores, como por
exemplo, a ausência de obrigações e sanções morais, são produzidos pela mídia.
Debater mídia e subjetividade é discutir saúde do ponto de vista psicológico.
Acreditamos que a psicologia, cuja implicação está em todos os campos da existência,
não pode se eximir ao debate da relação entre mídia e subjetividade. Diante dessa
turbulência acorda-se a necessidade de grandes transformações. Mas, paira no ar a grande
questão: Como reagir? É preciso desenvolver a capacidade de resistir, agir e não colocarse inerte frente às imposições da mídia, que aplainam as subjetividades. Nós, como
autores do existir carecemos de sair do comodismo que nos encontramos e posicionarmos
como cidadãos críticos e participativos, na tentativa de traçar estratégias defensivas a esse
poder dominador.
Temos pontos positivos e negativos em todo esse cenário apresentado. Dadas tais
condições, em meio a fluxos e contra-fluxos dessas relações, onde o tempomercadoria é
cronometrado quantitativamente, estamos diante de uma relação viva de desafios, onde
se é presente e necessária a criação e recriação de novos modos de ser e agir, que nos
impulsione para a mudança, afete e implique o outro e o mundo.”
(por Ellen Fernanda Gomes da Silva)

2.3 – QUAL A RELAÇÃO DA MÍDIA COM OS PADRÕES DE BELEZA
NOS DIAS DE HOJE
A mídia nos transmite todos os padrões seguidos diretamente e indiretamente por
ficamos por dentro de tudo que acontece não apenas no Brasil, mas sim no mundo todo,
assim ficamos por dentro de tudo que está acontecendo, e desse mundo de celebridades,
de corpos perfeitos, belezas mundiais, modelos, famosos no geral etc.
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Talvez por eles terem essa vida de glamour e por nós seres humanos comuns vermos
toda essa “fama” e acabamos querendo isso também para nossas vidas na sociedade diante
dos outros. Nós procuramos a aprovação do próximo para nos sentirmos realizados, ou
também na intenção de atrair as outras pessoas para nós, para nos sentirmos parte do todo,
para ter essa realização pessoal mais psicológica do que física no fim das contas. Nós
ligamos muito para a opinião dos outros e acabamos não nos importando com o que nós
realmente gostamos e queremos para nós mesmo, deixando com que muitas vezes não
vivemos da forma em que realmente queríamos. Como dissemos hoje em dia os padrões
mais influentes são os das modelos magérrimas e do mundo “Fitness”.

Mídia e o culto à beleza do corpo
“Há nas sociedades contemporâneas uma intensificação do culto ao corpo, onde os
indivíduos experimentam uma crescente preocupação com a imagem e a estética.
Entendida como consumo cultural, a prática do culto ao corpo coloca-se hoje como
preocupação geral, que perpassa todas as classes sociais e faixas etárias, apoiada num
discurso que ora lança mão da questão estética, ora da preocupação com a saúde.
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Segundo Pierre Bourdieu, sociólogo francês, a linguagem corporal é marcadora pela
distinção social, que coloca o consumo alimentar, cultural e forma de apresentação –
como o vestuário, higiene, cuidados com a beleza etc. – como os mais importantes modos
de se distinguir dos demais indivíduos.
Nas sociedades modernas há uma crescente preocupação com o corpo, com a dieta
alimentar e o consumo excessivo de cosméticos, impulsionados basicamente pelo
processo de massificação das mídias a partir dos anos 1980, onde o corpo ganha mais
espaço, principalmente nos meios midiáticos. Não por acaso que foi nesse período que
surgiram as duas maiores revistas brasileiras voltados para o tema: “Boa Forma” (1984)
e “Corpo a Corpo” (1987).
Contudo, foi o cinema de Hollywood que ajudou a criar novos padrões de aparência
e beleza, difundindo novos valores da cultura de consumo e projetando imagens de estilos
de vida glamorosos para o mundo inteiro.
Da mesma forma, podemos pensar em relação à televisão, que veicula imagens de
corpos perfeitos através dos mais variados formatos de programas, peças publicitárias,
novelas, filmes etc. Isso nos leva a pensar que a imagem da “eterna” juventude, associada
ao corpo perfeito e ideal, atravessa todas as faixas etárias e classes sociais, compondo de
maneiras diferentes diversos estilos de vida. Nesse sentido, as fábricas de imagens como
o cinema, televisão, publicidade, revistas etc., têm contribuído para isso.
Os programas de televisão, revistas e jornais têm dedicado espaços em suas
programações cada vez maiores para apresentar novidades em setores de cosméticos, de
alimentação e vestuário. Propagandas veiculadas nessas mídias estão o tempo todo
tentando vender o que não está disponível nas prateleiras: sucesso e felicidade.
O consumismo desenfreado gerado pela mídia em geral foca principalmente
adolescentes como alvos principais para as vendas, desenvolvendo modelos de roupas
estereotipados, a indústria de cosméticos lançando a cada dia novos cremes e géis
redutores para eliminar as “formas indesejáveis” do corpo e a indústria farmacêutica
faturando alto com medicamentos que inibem o apetite.
Preocupados com a busca desenfreada da “beleza perfeita” e pela vaidade excessiva,
sob influência dos mais variados meios de comunicação, a Sociedade Brasileira de
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Cirurgia Plástica apresenta uma estimativa de que cerca de 130 mil crianças e
adolescentes submeteram-se no ano de 2009 a operações plásticas.
Evidentemente que a existência de cuidados com o corpo não é exclusividade das
sociedades contemporâneas e que devemos ter uma especial atenção para uma boa saúde.
No entanto, os cuidados com o corpo não devem ser de forma tão intensa e ditatorial
como se tem apresentado nas últimas décadas. Devemos sempre respeitar os limites do
nosso corpo e a nós a mesmos.”
(texto de Orson Camargo para Brasil escola)
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CAPÍTULO III: CONSEQUÊNCIAS DESTE ESTILO DE
VIDA
3.1 – Quais as consequências desse fator estar tão influente na sociedade
As consequências são diversas, psicologicamente as pessoas ficam abaladas, acabam
percebendo no fim das contas no seu consciente que isso não vale a pena, que quando
finalmente você alcança um padrão desejado outro já está surgindo no lugar deste. O
desenvolvimento da cultuação do corpo muda de tempo em tempo, cada vez ele vai
exigindo mais das pessoas.
Muitas pessoas sofrem de depressão e baixa autoestima devido a todos esses quesitos
citados no trabalho devido a isso acabam gerando problemas desnecessários em suas
vidas pessoais por não seguirem um determinado padrão de corpo e beleza e assim
sofrendo preconceito e achando que o problema está com ela quando na verdade o
problema está na sociedade em si que insiste em seguir esses fatores insignificantes no
fim das contas.
Cada pessoa é da forma que é, singular, todos somos diferentes um do outro e isto
sim é o correto, não existe padrão, cultuação e beleza perfeita, cada um tem os seus
defeitos e qualidades e no fim das contas isso jamais irá desaparecer, as pessoas tem que
aceitar da forma que são e serem felizes e autoconfiantes assim, sem querer mudar nada
em si mesma.
- Exemplos de algumas consequências que todos esses padrões que seguimos nos
causam:
- Bulimia
O que é Bulimia?
A bulimia é um distúrbio alimentar no qual uma pessoa oscila entre a ingestão
exagerada de alimentos, com um sentimento de perda de controle sobre a alimentação, e
episódios de vômitos ou abusos de laxantes para impedir o ganho de peso. Pessoas com
bulimia estão sempre preocupadas com a aparência, principalmente com o peso.
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Causas:
A causa exata da bulimia ainda é desconhecida. Trata-se de um transtorno de
alimentação e, por isso, muitos fatores podem estar envolvidos nos motivos que levam à
sua ocorrência.
A influência exercida pela mídia sobre o comportamento e o padrão de beleza das
pessoas também pode estar entre as possíveis causas da bulimia. O culto ao corpo magro
e o desprezo às pessoas acima do peso pregado pela indústria da beleza e da moda,
aparentemente, levam milhões de pessoas em todo o mundo a apresentar quadros de
bulimia.
Dessa forma, a bulimia é um distúrbio de imagem, no qual o paciente não consegue
aceitar seu corpo da forma como ele é, ou tem a impressão de que está acima do peso em
níveis acima da realidade. Isso pode levar a um quadro de ansiedade, que faz a pessoa
buscar maneiras bruscas de perder peso rapidamente, ao mesmo tempo em que busca
conforto na comida.

- Anorexia
O que é Anorexia?
A anorexia é um distúrbio alimentar que provoca uma perda de peso acima do que é
considerado saudável para a idade e altura. Pessoas com anorexia podem ter um medo
intenso de ganhar peso, mesmo quando estão abaixo do peso normal. Elas podem abusar
de dietas ou exercícios, ou usar outros métodos para emagrecer.
Causas:
A anorexia é um distúrbio de imagem, no qual o paciente não consegue aceitar seu
corpo da forma como ele é, ou tem a impressão de que está acima do peso em níveis
acima da realidade. Isso pode levar a um quadro de ansiedade, que faz a pessoa buscar
maneiras bruscas de perder peso rapidamente em busca do corpo perfeito.
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A causa exata da anorexia ainda é desconhecida, mas acredita-se que fatores
biológicos, psicológicos e ambientais estejam envolvidos nas causas possíveis para a
doença.
Os genes e os hormônios podem desempenhar um papel no seu desenvolvimento.
Atitudes sociais que promovem tipos de corpos muito magros também podem estar
envolvidas.
Por muito se acreditou que conflitos familiares contribuíam para a anorexia e outros
distúrbios alimentares. No entanto, essa ideia não é mais difundida.
(Informações retiradas do site http://www.minhavida.com.br)

- Escoliose e musculação
A musculação não fica restrita apenas a questão estética ou da melhora do
desempenho físico. Em diversos casos ela é usada para fins profiláticos (de prevenção) e
de tratamento de certas patologias. No caso da escoliose, que é o encurvamento da coluna
vertebral, que pode ocorrer na parte lateral ou medial.
Existem três causas de escoliose:
• A congênita: que ocorre graças a um problema com a formação dos ossos da
coluna vertebral (vértebras) ou então da fusão das costelas durante a fase de
desenvolvimento do feto ou do recém-nascido.
• A neuromuscular: que é causada por problemas como baixo tônus muscular ou
então um controle precário dos músculos. Outra provável causa são os casos de paralisia
decorrente de doenças como paralisia cerebral, distrofia muscular, pólio e espinha bífida.
• A idiopática que ainda não possui causa conhecida. A escoliose idiopática que
ocorre em adolescentes é o tipo mais comum.
(informações retiradas de http://www.treinomestre.com.br)
-Suplementos/ Hormônios
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ENTENDA OS MECANISMOS E RISCOS DOS PRINCIPAIS SUPLEMENTOS
NUTRICIONAIS DO MERCADO.
Em 2010, o administrador William Oliveira, de 22 anos, decidiu se matricular em
uma academia de ginástica. O objetivo era o mesmo que motiva muitos homens: ganhar
massa muscular. Afinal, para muitos deles o corpo musculoso é a maneira mais fácil de
fisgar olhares femininos.
* Hormônio do crescimento
* Abuso de anabolizantes
Mas para o resultado aparecer é necessário disciplina, treino e muita paciência, um
conjunto de fatores separado da maioria dos seres humanos por grandes quantidades de
ansiedade e imediatismo. Às vezes, e não muito raramente, mesmo seguindo um
treinamento com rigor, os efeitos acabam ficando distantes do esperado, principalmente
para os tipos físicos fadados pela genética a uma constituição mais enxuta. É nessa hora
que uma ajuda extra pode ser bem-vinda.
Por meio de conversas com amigos e instrutores da academia, William descobriu a
saída para transformar seu corpo esguio de 49 quilos e 1,72 metros de altura e alcançar
logo seu objetivo: suplementos alimentares. “Queria melhorar meu desempenho e ganhar
musculatura mais rígida. Adotei a recomendação dos meus amigos e passei a tomar massa
hipercalórica e creatina”, explicou. Mesmo sem indicação nutricional, ele obteve
resultados e, dois anos depois, conseguiu chegar aos 65 quilos com 4,5% de gordura, ou
seja: os 16 quilos ganhos foram de musculatura, e não de gordura.
É assim que a maioria dos alunos de academia entra no universo da suplementação,
por indicação de quem já usou e garante os resultados. Mas a nutricionista Vivian
Ragasso, do Centro Olímpico e do Instituto Cohen de Medicina do Esporte, ressalta que
o resultado alheio não é comprovação de eficácia. “Em geral, o instrutor não estudou
nutrição, então não é da competência dele prescrever suplementação. É preciso saber
como é a rotina alimentar do aluno, se há deficiência de nutrientes, se a quantidade e
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intensidade de exercícios pedem suplementação ou se suas necessidades já são supridas
pelas refeições. Fora isso, ainda é necessário fazer uma avaliação clínica do aluno, para
saber se há deficiência hormonal, problemas cardíacos, renais ou hepáticos”, reforça
Ragasso.
Já a presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, Heloisa Guarita,
adverte que o grande problema da autosuplementação é que nem sempre o usuário
conhece seu funcionamento e, principalmente, seus componentes. A fotógrafa Mylena
Perdomo quase caiu nessa. Em busca de emagrecimento rápido, seguiu a indicação de
uma amiga e optou por tomar um termogênico, que altera a temperatura do corpo visando
intensificar a queima de gordura. Ao checar o rótulo do suplemento, entretanto, viu que
entre os componentes estava um medicamento que ela já tomava para regular a tireoide.
“Liguei para um parente que é médico e ele me orientou para que eu não tomasse o
remédio, pois poderia desregular a produção natural do hormônio, que já é deficiente no
meu corpo. Ao mesmo tempo, o suplemento não podia substituir o meu remédio, que
possui outros componentes para o controle da tireoide”, conta.
“É comum suplementos da classe dos termogênicos conterem hormônios para
controlar a tireoide, uma vez que alterações nessa glândula provocam, em última
instância, mudanças no peso. Mas seu uso inadequado pode futuramente descontrolar a
produção natural e trazer problemas que antes eram inexistentes”, explica Guarita. O
termogênico em questão era o Lipo Black 6, que recentemente foi incluído na lista de
produtos proibidos pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), junto com o
também termogênico OxyElite e o pré-treino Jack 3D.
Pré-treino, aliás, foi um dos suplementos experimentados por William. Esse tipo de
produto funciona como um vasodilatador que facilita a passagem de oxigênio e nutrientes
pelos vasos sanguíneos, fazendo com que eles alcancem rapidamente as células
musculares, aumentando a oferta de energia. A ideia é que, assim, o aluno aguente cargas
maiores por mais tempo. Apesar de ter percebido esse efeito, o administrador confessa
que sentiu também reações adversas. “Senti formigamento e insônia, mas agora meu
organismo já acostumou e não sinto mais nada, só ficou o efeito estimulante do produto”,
relata.
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A nutricionista Vivian Ragasso explica que William “não sentir mais nada” se deve
ao fato de que o organismo acabou se viciando, uma consequência comum do uso do
produto, e os sintomas acabaram “maquiados”, dando a impressão de que desapareceram.
Psicoestimulantes e hormônios
Bruno Gualano, coordenador adjunto do Laboratório de Nutrição e Metabolismo da
Escola de Educação Física da USP, explica que alguns pré-treinos e termogênicos afetam
os campos neurológico e hormonal. “Ambos têm aditivos psicoestimulantes, que
prometem oferecer disposição ao usuário e melhorar o rendimento dos exercícios atuando
diretamente no sistema nervoso central. Há ainda os que são capazes de induzir a
liberação de hormônios que ajudam a fortalecer os músculos, como a testosterona, a
insulina e o GH. Por atuarem em áreas de controle do organismo, apresentam resultados
mais rápidos”, comenta Gualano.
Mas é justamente nesse mecanismo que reside o perigo maior. Agindo em áreas de
controle, essa classe de suplementos pode desregular funções do organismo e provocar
reações em cadeia. Psicoestimulantes agem diretamente no sistema nervoso central,
podem provocar taquicardia, hipertensão, aumento de agressividade e cefaleia.
Já o uso de hormônios desequilibra a produção natural do corpo, pois o organismo
tem um sistema inteligente próprio para manter as taxas hormonais estabilizadas. “Se a
pessoa ingere doses de um determinado hormônio, essa quantidade é somada à que já é
produzida. O organismo, então, entende que há uma desregulação no processo natural e
tenta equilibrar, produzindo mais hormônios contrários para balancear”, explica Gualano.
Uma consequência comum é o aparecimento de características de efeminação nos
usuários de hormônios masculinos. Como ocorre uma “sobrecarga” — geralmente de
testosterona –, o corpo, na tentativa de balancear, acaba produzindo mais estrogênio
(hormônio feminino). “Os homens podem apresentam aumento das mamas
(ginecomastia), impotência sexual, redução dos testículos e infertilidade. As mulheres
ficam com a voz mais grossa, têm aumento do clitóris e da quantidade de pelos, queda de
cabelo, desregulação da menstruação e, claro, ficam com o físico masculinizado”, explica
Gualano.
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Na época em que fazia uso de testosterona, o administrador William relata que sentiu
leve aumento das mamas. “Depois de algumas semanas, percebi que o mamilo estava
mais pontudo. Comigo aconteceu bem pouco, mas fiquei tranquilo porque é comum
ocorrer ginecomastia durante o ciclo, por isso optei por fazer TPC”, relata. TPC é a
“Terapia Pós Ciclo”, que engloba regime dietético e uso de medicamentos (geralmente
também hormonais) para atenuar efeitos colaterais.
A nutricionista Vivian Ragasso acredita que essa terapia pode trazer graves
consequências. “É muito comum, principalmente no meio da medicina esportiva, fazer
uso de ciclos hormonais e, em seguida, prescrever a TPC. Porém, o método pode levar a
disfunções hepáticas e renais”. Atualmente, William não recorre mais ao uso de
hormônios para ganho de massa. “Não vejo mais a necessidade de fazer TPC, consigo
manter só com Whey, creatina e massa de carboidratos”, afirma.
Suplementos alimentares
Os profissionais entrevistados para esta matéria advertem sobre o uso de
psicoestimulantes e hormônios, mas defendem o uso dos suplementos feito à base de
proteínas, carboidratos, aminoácidos e creatina, nutrientes essenciais para o bom
funcionamento do corpo e que não apresentam risco à saúde.
Diferentemente dos psicoestimulantes, vasodilatadores e hormonais, essa classe de
suplementos tem como princípio complementar a alimentação quando ela deixa de
fornecer a quantidade suficiente desses nutrientes, o que pode acontecer quando se
praticam atividades físicas regulares. Além de suprir possíveis carências da dieta, ainda
apresentam bons resultados no ganho de massa muscular.
Mesmo apoiando o uso, os profissionais ressaltam que eles são mais indicados para
grupos específicos, como atletas de alto nível, gestantes e pessoas desnutridas ou
vegetarianas. “Qualquer pessoa precisa recorrer às proteínas para fortalecer os músculos.
Porém, como é um componente de difícil absorção quando consumido in natura, atletas
com dois períodos de treino por dia podem lançar mão de suplementos como a proteína
isolada, que é absorvida mais rapidamente e, consequentemente, promove recuperação
muscular acelerada”, explica Ragasso.
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Guarita divide a mesma opinião de Ragasso e ressalta que o maior erro dos atletas de
academia é adotar o uso de suplementos sem seguir uma alimentação adequada. “Se ele
usa suplementos desse tipo, mas ingere muito carboidrato, terá acúmulo de componentes
energéticos no corpo, o que acaba sendo revertido em gordura corporal. Tem de haver
necessidade de suplementar, não somente a vontade de acelerar o processo de ganhar
massa”, explica.
Outros tipos podem ter consequências específicas se houver uso desmedido, como
inchaço devido a retenção de líquidos (aminoácido creatina), aumento da produção de
gases intestinais (consequência do uso de quase todos os suplementos, mas
principalmente da albumina, proteína existente no ovo) e aparecimento de acne (comum
nos usuários de massa hipercalórica, rica em carboidratos).
Ainda assim, é importante frisar que esses suplementos não são prejudiciais à saúde
por si só. Gualano afirma que é comum ouvir que tais produtos fazem mal ao fígado e aos
rins, mas ressalta: “As complicações só costumam aparecer nas pessoas que já têm prédisposição a doenças nesses órgãos, pois as substâncias essenciais desses suplementos já
são sintetizadas naturalmente pelo organismo. Caso contrário, não há risco”.
Fácil acesso
Atualmente, é comum encontrar os enormes potes de suplementos à venda na
internet, em farmácias, lojas especializadas e supermercados. Nada impede que o atleta,
seguindo a recomendação do professor da academia, compre livremente os produtos. Para
Ragasso, o problema não é a facilidade com que se encontram os suplementos, e sim a
falta de controle na hora da venda. “Deveria ser necessário apresentar uma prescrição
emitida por um profissional para garantir que o acesso só fosse permitido após uma
consulta”, completa.
Muitos atletas defendem o livre acesso apoiando-se no fato de que a oferta desses
produtos não sofre restrição nos EUA, onde a indústria de suplementos é enorme. Além
disso, muitos criticam a decisão da Anvisa afirmando que nunca sentiram ou
apresentaram os efeitos colaterais expostos pela vigilância sanitária brasileira. Entretanto
o diretor de Monitoramento e Controle Sanitário da agência, José Agenor Álvares,
defende a decisão: “no Brasil, a avaliação é feita com base nos riscos e consequências

29

que o consumo das substâncias pode gerar à saúde das pessoas. Caso haja suspeita do
malefício, ela fica proibida até serem estudadas as reais consequências”.
Suplementos mais comuns no mercado
PRÉ-TREINOS
O que é: em sua composição há vasodilatadores que facilitam a passagem de oxigênio
e psicoestimulantes pelos vasos sanguíneos e faz com que eles cheguem às células
musculares mais depressa. Dessa forma, oferecem ao usuário mais pique e força para
fazer atividades físicas.
Quando tomar: de 30 a 45 minutos antes de começar a treinar.
Dosagem: varia de acordo com o fabricante.
Efeitos colaterais: dependência, aumento da resistência a estimulantes, ansiedade,
arritmia, alteração da pressão arterial, tremores, insônia, agressividade, sonolência e
desânimo após o efeito estimulante.
Excesso: São absorvidos pelo corpo, podendo agravar os efeitos colaterais
Avaliação do profissional: Guarita afirma que a primeira coisa a ser levada em conta
na hora de optar por pré-treinos com componentes psicoestimulantes são os efeitos
colaterais. Ragasso afirma que não confia no resultado dos pré-treinos e recomenda que,
ao invés de optar por eles, o atleta deve escolher alimentos com a mesma funcionalidade.
“Ingerir carboidratos de lenta absorção como pães e frutas antes de treinar é uma boa
tática, já que eles vão liberando energia aos poucos. A cafeína também ajuda a dar ânimo
e ainda tem ação termogênica, afirma.
TERMOGÊNICOS
O que é: são suplementos que ajudam a acelerar o metabolismo e o processo de
termogênese, que aumenta a temperatura do corpo e auxilia na queima de gorduras.
Quando tomar: o recomendado pela maioria dos produtos é 1 cápsula de 15 a 60
minutos antes da prática de atividade física, mas alguns sugerem 1 cápsula
especificamente no café da manhã e outra dali a 6h ou 8h.
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Dosagem: de 1 a 3 cápsulas por dia. O produto só pode ser usado, no máximo, por
dois meses, depois é preciso fazer intervalo de 1 a 2 meses.
Efeitos colaterais: pode causar desidratação, arritmia, agressividade, insônia,
cefaleia, falta de concentração, enjoo, agitação.
Excesso: como são psicoestimulantes, não pode ser excedida a dosagem padrão
dentro de 24h, sob risco de acentuar os efeitos colaterais.
Avaliação do profissional: para Heloísa Guarita, os termogênicos que promovem
queima de gordura possuem componentes proibidos e altamente nocivos, como
hormônios para controle da tireoide. Outros simplesmente não funcionam. Para ela, o
ideal é utilizar alimentos e bebidas que auxiliam a termogênese, como vegetais fibrosos
(brócolis, acelga, couve), laranja, kiwi, óleo de coco, peixe, café, ou até mesmo um copo
de água. Além disso, a especialista lembra que, por serem estimulantes, levam o usuário
a fazer mais exercícios, o que promove gasto energético maior, dá mais fome e,
consequentemente, faze comer mais. Já alimentos e bebidas têm esse efeito suavizado,
por isso são mais indicados. Assim como Guarita, Bruno Gualano e Vivian Ragasso são
contrários ao uso de termogênicos sintéticos: ambos afirmam que o produto não tem
efeito.
AMINOÁCIDOS
O que é: conjuntos de aminoácidos formam as proteínas, principais constituintes das
fibras musculares. Apesar de o corpo produzi-los, é importante fazer suplementação caso
sejam feitos exercícios aeróbicos intensos, uma vez que os níveis de glutamina (o
aminoácido mais conhecido) caem durante o treinamento. A falta desse aminoácido pode
causar perda de massa muscular (catabolismo) e enfraquecimento do sistema
imunológico, pois se o organismo não dispuser de energia suficiente para realizar a
atividade física, passa a usar aminoácidos dos músculos para suprir a demanda.
Quando tomar: 15 minutos antes do treino e o quanto antes depois do treino.
Dosagem: cada dose deve ter de 4g a 8g.
Efeitos colaterais: constipação e flatulências. Quem apresenta problemas renais e no
fígado não pode fazer uso de glutamina, uma vez que ela pode agravar o quadro.
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Avaliação do profissional: segundo Guarita, “os aminoácidos têm papel importante
no metabolismo das proteínas e pode ajudar na reconstrução muscular”. A nutricionista
Vivian Ragasso reforça que o BCAA, um dos mais conhecidos suplementos dessa
categoria tem resultados excelentes na proteção muscular.

PROTEÍNAS
Se determinado músculo está sendo constantemente exercitado, o corpo naturalmente
aumenta o aporte de proteínas para ele, deixando-o mais forte e torneado. O princípio dos
suplementos proteicos é fornecer a matéria-prima desse processo e permitir a produção
de fibras musculares.
a) Whey Protein:
O que é: Whey Protein é a proteína presente no leite e o suplemento mais usado nas
academias. Como é de fácil absorção, promove rápida reconstrução muscular e é ideal
para atletas de alto nível.
Quando tomar: o quanto antes depois do treino, período em que o efeito de
reconstrução e fortalecimento muscular é mais intenso. Se for ingerido antes, o Whey não
terá o mesmo efeito e ainda pode levar ao acúmulo de gordura.
Dosagem: para quem pratica exercícios moderados, o indicado é de 1,2g a 1,8g por
quilo corporal. Já os atletas de alto nível devem consumir em torno de 2,4g por quilo
corporal. Geralmente, o pó deve ser batido com 200ml a 300ml de água ou leite
desnatado.
Excesso: é excretado nas fezes. Caso não se siga uma dieta balanceada, pode
contribuir para o acúmulo de gordura.
Efeitos colaterais: pode engordar se não for ingerida a dosagem correta ou se o uso
não for acompanhado de uma dieta equilibrada. Em algumas pessoas pode provocar
gases.
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Avaliação do profissional: nenhum dos profissionais entrevistados na matéria se opõe
à suplementação à base de proteína, com a ressalva de que um nutricionista deve ser
consultado antes. Guarita defende que o uso, mesmo por pessoas que não tenham
deficiência proteica, pode trazer bons resultados, desde que se siga uma alimentação
balanceada.
b) Albumina
O que é: é uma proteína de fácil absorção proveniente do ovo, com a mesma função
das outras: promover ganho de massa muscular.
Quando tomar: o quanto antes após os treinos, período em que a absorção proteica é
mais eficiente.
Dosagem: de 14g a 20g, misturados com 200ml a 300ml de água ou leite desnatado.
Excesso: como qualquer proteína, o excesso é excretado nas fezes ou acumulado
como gordura.
Efeitos colaterais: desconforto gastrointestinal e flatulência.
Avaliação do profissional: para a nutricionista Vivian Ragasso, a albumina é uma
boa saída para atletas que precisam de suplementação mas não têm recursos suficientes
para usar regularmente o Whey Protein. “Apesar de barata, a albumina traz algumas
consequências indesejadas, como o aumento de flatulências com odor forte. Fora isso, é
tão boa quanto o Whey”, afirma.
CREATINA
O que é: é um ácido encontrado naturalmente no organismo e que ajuda a fornecer a
forma de energia mais usada pelo corpo: o ATP. Quando há contração muscular, a
molécula de ATP passa por um processo chamado hidrólise e libera fosfatos, que
fornecem a energia necessária para o movimento. Ao final de aproximadamente dez
segundos, essa energia é consumida e é necessário mais ATP para novas contrações.
Suprir essa demanda é a função do fosfato presente na creatina.
Quando tomar: o melhor momento é depois do treino. Se for em pó, pode ser
misturada com o Whey Protein.
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Dosagem: de 2g a 5g por dia de treino.
Excesso: não há estudos que esclareçam os efeitos do excesso de creatina.
Efeitos colaterais:retenção de líquido.
Avaliação dos profissionais: Bruno Gualano defende o uso da creatina reforçando
que o suplemento auxilia no fortalecimento dos músculos e não traz risco à saúde. Vivian
Ragasso lembra que o produto promove ganho de massa magra, mas é importante ficar
atento para não confundir o fortalecimento das fibras musculares com a retenção de
líquido, que pode deixar o corpo inchado.
CARBOIDRATOS
São os combustíveis do organismo. Muitos atletas de alto nível precisam usar
suplementos à base de carboidratos para suprir necessidades energéticas. São indicados
também para que pessoas com massa muscular abaixo do normal alcancem o padrão para
seu peso, altura e idade.
Maltodextrina e Dextrose
O que é: é um carboidrato de absorção lenta, extraído do amido de milho. Possui alto
índice glicêmico, ou seja, promove elevação do nível de glicose no sangue, fornecendo
energia. Para controlar a quantidade de açúcar, o organismo produz insulina, que auxilia
na síntese de proteínas, o que acaba contribuindo para a reconstrução muscular. Além
disso, atua no transporte de nutrientes para dentro das células, sejam proteínas, creatina
ou glutaminas.
Quando tomar: deve ser tomado o quanto antes após a atividade física.
Dosagem: de 30g a 40g dissolvidos em 300ml de água. Pode-se misturar com o Whey
Protein.
Excesso: se não for acompanhado de alimentação balanceada, pode engordar.
Efeitos colaterais: não existem estudos que descrevam os efeitos colaterais, mas há
relatos de surgimento de acne.
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Avaliação do profissional: segundo Ragasso, os suplementos à base de carboidratos
são importantes para esportistas que precisam de muita energia e para auxiliar no ganho
de massa muscular. Além disso, a nutricionista lembra que, apesar de o carboidrato ter
função de combustível, o melhor momento para ingeri-lo é após os treinos. “Os
carboidratos de alto índice glicêmico auxiliam na recuperação da energia consumida nos
exercícios. Se essa energia não estiver disponível, o organismo vai buscá-la nas proteínas,
que acabam tendo de dividir sua função de reconstrução muscular e têm sua eficiência
reduzida”, afirma.
SUPLEMENTOS HORMONAIS
O que é: estimulam a produção de hormônios. Só devem ser usados mediante
prescrição médica. Auxiliam no ganho acelerado de massa muscular, já que são altamente
anabólicos (fase do metabolismo em que há síntese acelerada de moléculas complexas,
como as que formam as proteínas). Entretanto, podem trazer inúmeras consequências.
Quando tomar: mediante prescrição.
Dosagem: varia de acordo com o tipo de hormônio, indo desde 25mg a 400mg por
dia.
Excesso: são absorvidos pelo corpo e intensificam as reações adversas.
Efeitos colaterais: podem causar infertilidade, disfunção hepática e renal. Em
mulheres pode haver aumento da quantidade de pelos e do clitóris, desregulação do ciclo
menstrual, engrossamento das cordas vocais e calvície. Em homens, aumento das mamas,
impotência sexual e hipogonadismo.
Avaliação do profissional: os profissionais entrevistados nesta matéria são contrários
ao uso de hormônios, uma vez que a suplementação hormonal para pessoas saudáveis
pode causar desregulação na fabricação natural e ocasionar problemas graves.
(texto retirado do site do Dr. Drauzio Varella - http://drauziovarella.com.br)
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3.2 – O que isso pode causar negativamente na vida das pessoas
A cultuação do corpo e da beleza nos dias de hoje, como vimos alguns exemplos
acima pode acabar até levando a pessoa a óbito, devido a falta de informações e por fazer
e realizar procedimentos que o corpo é incapaz de conseguir se ajustar e exigindo
demasiado de si.
Exemplos mais frequentes:
- Diversos tipos de doenças
- Problemas psicológicos
- Pode chegar a óbito do individuo devido aos fatores citados
3.3 – Até onde vale a pena seguir este padrão de vida
A questão é que devemos seguir o padrão de vida para ter uma saúde conservada e
não para agradar os outros ou seguir algum tipo de padrão de beleza e cultuação corporal
como nos dias de hoje é tão exigido, principalmente ainda pelo publico feminino.
Nós devemos seguir nossas integridades e respeitar em primeiro lugar nossa saúde e
os limites de cada um de nós.
Cada um pode seguir o padrão de vida que quiser, até que isso não afete sua vida e
sua saúde, devemos respeitar nosso corpo, pois dependemos dele para viver, não
precisamos exigir demais dele, devemos fazer sempre o que gostamos e o que queremos
e não deixar padrões tomarem conta de nossas decisões.
Devemos praticar exercícios e cuidar de nossos corpos sempre bem, mas sem
exageros e não apenas pela aparência e sim para nosso bem estar primordialmente.
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CONCLUSÃO
Concluímos com esta pesquisa de trabalho que hoje em dia a sociedade está muito
preocupada e envolvida em seguir um padrão determinado para todos, influenciado pela
mídia. Assim as pessoas estão deixando de ser quem são para fazerem parte deste padrão
social e seguir padrão de vida de pessoas influenciáveis tais como modelos, celebridades,
pessoas conhecidas e famosas nas redes sociais, entre outros, como inspiração em suas
vidas, deixando de lado a sua singularidade para fazer parte dessa sociedade que segue
padrões de beleza e cultuação corporal. Conseguimos ver o motivo da influencia da mídia
nesse aspecto e como ela nos influencia tanto diretamente e indiretamente em nosso
contato com a sociedade e o todo. Também podemos concluir os fatores que isso nos leva,
que muitas pessoas acabam exagerando e se excedendo para conquistar esses padrões,
acabando muitas vezes se prejudicando não apenas fisicamente, mas também
psicologicamente colocando sua saúde em risco e deixando de lado outros fatores que são
muito mais importantes em nossas vidas.
Assim finalizando, nós devemos cuidar de nossa saúde fazendo exercícios físicos,
mas para obter uma vida saudável e não apenas para a aparência e porque a sociedade
exige isso, cada pessoa tem sua essência e singularidade e nunca deve esquecer esses
quesitos, devemos saber diferenciar as ideias e executa-las de forma correta e cognitiva
para não acabarmos nos prejudicando e esquecermos os verdadeiros valores de nossas
vidas.
Cada pessoa é de uma forma e devemos respeitar cada um a sua singularidade, é
errado sermos influenciados ou nos acharmos inferiores por não estarmos seguindo um
padrão de beleza momentâneo, devemos explorar o que há de mais valioso e as
prioridades de nossas vidas, com a nossa realização pessoal e satisfeitos com nós mesmos
acima de qualquer circunstancia, não devemos nos deixar influenciar profundamente por
meros padrões que são estimulados para serem seguidos pela sociedade no geral, devemos
saber os limites, que devem ser impostos por nós mesmos em nossas vidas pessoais.
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INTRODUÇÃO
No decorrer do trabalho falaremos sobre o início, o desenvolvimento e as causas
principais do conflito árabe-israelense, guerras, ocupações luta por um Estado, pela
liberdade.
No primeiro capitulo analisaremos o conflito históricos, religiosos, seus motivos e de
onde surgiram de uma forma mais detalhada. Tentaremos entender todos os lados do
conflito e como foi no decorrer de cada um deles. Já no segundo capitulo iremos mais
além, entenderemos a visão das grandes potencias sobre os grandes conflitos, os inúmeros
acordos de paz, e a dificuldade de ter uma paz permanente entre o Oriente Médio.
Aproveitando o assunto tão polêmico em relação a paz no Oriente Médio, no terceiro
capitulo iremos nos aprofundar e analisar a possibilidade da existência da Paz entre os
países e religiões no qual fazem parte do Oriente Médio.
No trabalho iremos tentar explicar de forma clara os conflitos, entender o histórico e a
influência do mundo em um apelo pela tão esperada Paz. Tentaremos por fim concluir se
essa Paz é realmente possível por meio das análises conforme o desenvolvimento do
trabalho.
A metodologia e o desenvolvimento desse trabalho foram feitos através de jornais, sites
na internet, revistas e palestras relacionadas ao assunto.
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CAPÍTULO I: CONFLITO HISTÓRICO
1.1-

COMO TUDO COMEÇOU

A região que compreende o Oriente Médio está localizada na porção oeste do continente
asiático, conhecida como Ásia ocidental. Possui extensão territorial de mais de 6,8
milhões de quilômetros quadrados, com população estimada de 260 milhões de
habitantes. É composta por 15 países: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrain, Catar,
Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã,
Síria, Turquia.
No Oriente Médio, aproximadamente 238 milhões de pessoas (cerca de 92% da
população) são muçulmanas. A maioria pertence às seitas sunita e xiita (sugeridas logo
após a morte do profeta Maomé, em 632 d.C.). Há grupos menores de mulçumanos, como
os drusos e os alauitas.
A região abriga ainda cerca de 13 milhões de cristãos, muitos de igrejas árabes, como a
copta ou a maronita, que estão entre as mais antigas do cristianismo. Além disso, também
vivem no Oriente Médio cerca de 6 milhões de judeus, quase todos em Israel. A migração
desses deu-se em ondas, originário primeiro da Europa e, depois, de todo o mundo. Por
isso, no Estado judeu encontram-se inúmeros grupos étnicos cujas culturas, tradições,
orientações políticas e práticas religiosas variam muito e são livremente expressas.
A região do Oriente Médio é uma das áreas mais conflituosas do mundo. Diversos fatores
contribuem para isso, entre eles: a sua própria história; origem dos conflitos entre árabes,
israelenses e palestinos; a posição geográfica, no contato entre três continentes; suas
condições naturais, pois a maior parte dos países ali localizados é dependente de água de
países vizinhos; a presença de recursos estratégicos no subsolo, caso específico do
petróleo; posição no contexto geopolítico mundial.

(MAPA Oriente Médio)
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Os sangrentos conflitos no Oriente Médio têm sua origem na disputa territorial. Os
palestinos reclamam terras ocupadas por Israel ao longo dos anos, desde a divisão da
Palestina no final da década de 40, para a formação de seu estado independente.
O estado palestino ocuparia a região da Cisjordânia e da Faixa de Gaza e, se aprovado,
passaria pelo centro de Israel. Hoje, os dois territórios concentram os grandes focos dos
conflitos no Oriente Médio.
A disputa, ainda mais acirrada em função da religiosidade na região, tem ainda como
questão central a Jerusalém. Os palestinos também exigem a parte leste da cidade para
capital de seu futuro estado. Entretanto os israelenses consideram a cidade sua capital
santa e indivisível.
Jerusalém é a famosa cidade santa, com mais de 3000 anos de antiguidade é o local
sagrado para judeus, muçulmanos e cristãos. Ali encontra-se o lugar mais sagrado para
os judeus (Muro das Lamentações), para os muçulmanos (Esplanada das Mesquitas) e
para os cristões (Santo Sepulcro). Durante 19 anos, entre 1948 e 1967, esteve dividida
entre Israel e o reino da Jordânia. A divisão foi resultado da primeira guerra israelenseárabe e separava os setores ocidental (judeu) e oriental (árabe).
Os conflitos entre Israel e Palestina recrudesceram no final do século XIX, quando o povo
judeu, cansado do exílio, passou a expressar o desejo de retornar para sua antiga pátria,
então habitada em grande parte pelos palestinos. O ideal judaico de retorno á terra natal
de seus antepassados é conhecido como Sionismo, vigente desde 1897, estimulado pela
Declaração de Balfour, iniciativa britânica, que dá aos judeus aquilo que até então eles
não tinham, direitos políticos próprios de um povo. Neste momento, vários colonos
judeus começaram a partir na direção da terra prometida.
Depois do início da Segunda Guerra Mundial, com a perseguição do Nazismo aos judeus,
os problemas se agravaram, pois mais que nunca eles desejavam retornar à Palestina, há
muito tempo consagrada como um território árabe.
O principal confronto entre palestinos e israelitas se dá em torno da soberania e do poder
sobre terras que envolvem complexas e antigas questões históricas, religiosas e culturais.
Tanto árabes quanto judeus reivindicam a posse de territórios nos quais se encontram seus
monumentos mais sagrados. A ONU ofereceu aos dois lados a possibilidade de dividir a
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região entre palestinos e israelenses. A Palestina resistiu e se recusou a aceitar a presença
de um povo não árabe neste território.

1.2-

O SIONISMO NO ORIENTE MÉDIO

O sionismo, também chamado de nacionalismo judaico, é um movimento político e
filosófico que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e à existência de um
Estado nacional judaico independente é um movimento político e filosófico que defende
o direito à autodeterminação do povo judeu e à existência de um Estado Nacional judaico
independente.
Após a Segunda Guerra Mundial, a vontade de voltar para terra amada só aumentava entre
os judeus.
O sionismo foi o movimento que impulsionou a decisão da criação de um Estado
independente para os judeus no território palestino. Com a realização do Primeiro
Congresso Sionista, em 1897, os sionistas marcaram seu nome na história.
Sion é uma colina de Jerusalém que deu origem ao termo.
Entre os principais objetivos dos sionistas no Primeiro Congresso Sionista Mundial,
podem ser citados: afirmação dos judeus por esforço conjunto, colocando em destaque a
questão judaica, e a continuidade histórica dos judeus e sua fatal de identificação com a
Palestina.
Outro episódio que deu maior sustentação para o movimento sionista foi a Declaração de
Balfour, realizada pelo lorde inglês Balfour e que favorecia a criação do Estado de Israel
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como um lar nacional para os judeus na Palestina. Outro fator decisivo foi a autorização
dada pela Liga das Nações em 1922.
O genocídio de seis milhões de judeus levado a cabo pelo partido nazi alemão, de 1939 a
1945, fez com que os sobreviventes do holocausto e os restantes judeus da diáspora
valorizassem as teorias sionistas convencendo-se de que só a constituição de uma naçãoestado poria fim às perseguições e ao seu sofrimento. O Estado de Israel foi formalmente
constituído em 1948, transformando em realidade um desejo ancestral que estava na base
do movimento sionista. Porém, com a fundação deste território, tiveram início os conflitos
entre palestinos e judeus. Estes embates foram ampliados durante os anos 30, quando
ocorreu um imenso processo de emigração de judeus perseguidos pelo nazismo, que
encontraram refúgio em Israel. Até hoje, esta questão ainda não foi solucionada.

1.3 – CONFLITOS GERADOS
Com o holocausto promovido pelos nazistas durante a Segunda Guerra, a opinião pública,
sensibilizada com os sofrimentos dos judeus, concordou com a criação de um Estado
judeu na Palestina. A recém-criada Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu
que a solução para os problemas do Oriente Médio seria sua prioridade, com a anuência
dos Estados Unidos e da Inglaterra, interessados em estabelecer um aliado na região, já
que não confiavam nos Estados árabes que a cercavam. Os palestinos, por sua vez,
também almejavam a criação de um Estado independente em território palestino e, para
isso, contavam com o apoio dos países árabes.
Em 1947, a ONU estabeleceu a divisão do território palestino entre judeus, que ocupariam
57% das terras com seus 700 mil habitantes, e palestinos, cuja população de cerca de 1,3
milhão de habitantes ocuparia os restantes 43% do território.
Com a retirada das tropas britânicas que ocupavam a região, começou, em 1948, uma
guerra entre Israel e a Liga Árabe, criada em 1945 e que reunia Estados Árabes que
procuravam defender a independência e a integridade de seus membros. A guerra foi
liderada pela Jordânia e pelo Egito. Israel venceu o conflito e ocupou áreas reservadas
aos palestinos, ampliando para 75% o domínio sobre as terras da região. O Egito assumiu
o controle sobre a Faixa de Gaza e a Jordânia criou a Cisjordânia.
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Em 1956, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser declarou guerra a Inglaterra, França
e Israel com o objetivo de assumir definitivamente o controle sobre o canal de Suez, em
mãos europeias desde sua construção. Para isso contou com o apoio da União Soviética,
país que, no contexto da Guerra Fria, apoiava todas as iniciativas de libertação nacional
a fim de conquistar aliados para o bloco socialista. Durante o conflito, Israel ocupou a
Península do Sinai, mas, devolveu-a logo em seguida, devido à pressão norte-americana.
Para defender a luta palestina no sentido da criação de um Estado autônomo, foi criada a
Organização para a Libertação da Palestina (OLP), em 1964, tendo como líder Iasser
Arafat.
Nas OLP, surgiu o Al Fatah, braço armado da organização que prega a luta armada e o
terrorismo para destruir Israel. A OLP só recentemente foi reconhecida por Israel como
representante dos interesses palestinos na questão territorial. Até então, quando havia
negociações de paz, seus membros ingressavam em delegações de países árabes como
Egito e Jordânia.

(Imagem representando a luta por Israel entre árabes e israelenses)
Em 1967, novo conflito eclodiu entre árabes e israelenses. Após a retirada das tropas da
ONU que guardavam a fronteira entre Egito e Israel, soldados israelenses avançaram
sobre a Península do Sinai,(Guerra dos Seis Dias) a Faixa de Gaza e as colinas de Golã.
As sucessivas ocupações de Israel sobre áreas de população palestina obrigaram-na a
refugiar-se em países vizinhos sobretudo ao sul do Líbano, onde passaram a viver em
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condições subumanas, acarretando problemas para esses países. Além disso, a partir do
sul do Líbano, a OLP, passou a bombardear alvos israelenses na Galileia, levando o
Exército de Israel a realizar violentas operações de represália contra o território libanês a
partir de 1972.
A OLP adotou o terrorismo como estratégia de luta contra Israel que, por sua vez, com
amplo apoio das potências ocidentais, desenvolvia respeitável aparato bélico.
Como resposta às invasões israelenses de 1967, no feriado judeu do Yom Kippur (Dia do
Perdão) de 1968, Egito e Síria desfecharam ataque simultâneo a Israel que revidou
prontamente, vencendo as forças agressoras. Nas áreas que iam sendo ocupadas por Israel,
principalmente em Gaza e na Cisjordânia, surgiram colônias judaicas protegidas por
soldados israelenses. A estratégia visava consolidar o domínio sobre o território.
Atualmente, mais de 170 mil judeus vivem em assentamentos nos territórios ocupados
por Israel.
Na década de 1980, as negociações sobre o futuro do Oriente Médio não avançaram. De
um lado, os árabes iniciam a Intifada, rebelião popular em Gaza, cujo estopim foi o
atropelamento e morte de quatro palestinos por um caminhão do exército israelense, em
1987. Adolescentes, munidos de paus e pedras, enfrentaram, nas ruas, os soldados de
Israel e o levante se alastrou. A repressão israelense foi brutal. Desde então, os choques
entre palestinos e colonos nas áreas de ocupação israelense têm sido frequentes.
Em setembro de 2000, um episódio marcaria o acirramento das tensões entre palestinos e
israelenses, quando Ariel Sharon, líder do Partido Conservador e principal expoente do
conservadorismo judeu, "visitou" a Esplanada das Mesquitas em Jerusalém. O ato pareceu
uma forte provocação aos árabes e deu início à "nova intifada". Ataques terroristas e
confrontos diretos entre palestinos e israelenses tornaram-se cada vez mais frequentes,
ameaçando perigosamente as conversações de paz.
A situação, porém, tornou-se mais violenta quando, no início de 2001, o mesmo Ariel
Sharon foi eleito Primeiro Ministro de Israel, revelando o sentimento dominante entre os
israelenses de não retomar as negociações para a criação do Estado Palestino enquanto
durar a intifada.

9

Diante da violência dos atentados terroristas promovidos pelo Hamas e pelo Hezbolah,
grupos extremistas árabes que pregam o extermínio dos judeus, as ações do exército
israelense também têm sido cada vez mais cruéis, atingindo, inclusive, a população civil
das regiões dominadas.
EVOLUÇÃO DA FRONTEIRA

10

11

CAPÍTULO II: O PEDIDO PELA PAZ
2.1 – HISTÓRICOS DE ACORDO DE PAZ
O que não faltou no Oriente Médio foram apertos de mão, planos de paz e promessas de
cessar-fogo. O grande problema foi o cumprimento desses acordos, sempre desfeitos por
uma das partes.
Alguns foram considerados bem-sucedidos, como os firmados entre Israel e Egito e entre
Israel e Jordânia, mas a disputa central entre israelenses e palestinos ainda não foi
resolvida.
O primeiro compromisso de sucesso entre árabes e judeus aconteceu em 1979, quando
Egito e Israel assinaram um acordo de paz. Em Washington, sob a chancela do presidente
Jimmy Carter, o primeiro-ministro Menahem Begin e o presidente egípcio Anuar Sadat,
colocaram fim a 30 anos de hostilidades entre os dois países. O acordo teve êxito e ainda
hoje está em vigor. No entanto, Sadat pagou com a vida por ter feito a paz com os
israelenses. Em 1981, foi assassinado por um membro da Jihad Islâmica Egípcia, que se
opunha às suas negociações com Israel.

Outro acordo dessa magnitude só aconteceria 14 anos mais tarde. Em 1993, no chamado
Acordo de Oslo, Israel concordou em transferir gradualmente partes dos territórios
ocupados para as mãos dos palestinos, na esperança de que isso geraria confiança mútua
entre os dois povos. Em contrapartida, a Organização para a Libertação da Palestina
(OLP) abandonou o sonho impossível de aniquilar o Estado judeu. Nos meses seguintes,
atentados terroristas cometidos por palestinos e as pesadas retaliações israelenses
puseram tudo a perder.
Um ano mais tarde, o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin estava de volta à Casa
Branca para assinar outro acordo memorável entre árabes e judeus. Em 1994, sob a tutela
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de Bill Clinton, Israel e Jordânia decretaram o fim de uma guerra que vigorava desde a
fundação de Israel, 46 anos antes. Depois do aperto de mãos, os dois líderes confessaram
que se haviam encontrado diversas vezes, sempre em segredo, para discutir a paz. Ainda
hoje, o acordo está em vigor. Em 1995, o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, foi
assassinado por um fanático judeu que era contra as negociações de paz.

Apesar dos avanços com outros vizinhos, Israel nunca encontrou uma saída eficiente para
o conflito com os palestinos. Em 2000, houve uma nova tentativa de paz. O primeiroministro israelense, Ehud Barak propôs ao líder palestino Yasser Arafat que queimassem
etapas e resolvessem de uma vez por todos os conflitos. Arafat rejeitou os termos
propostos e, em lugar de um avanço nas negociações, explodiu a intifada, a revolta
palestina nos territórios ocupados, que matou mais de 4.000 pessoas.

Três anos mais tarde, o presidente americano George W. Bush patrocinou o histórico
aperto de mãos do líder israelense, Ariel Sharon, e do primeiro-ministro palestino,
Mahmoud Abbas, simbolizando o início de um processo de paz entre os dois povos.
Batizado de “mapa do caminho”, contava com a ajuda da União Europeia, Rússia e
Organização das Nações Unidas. Tratava-se de um processo longo, dividido em três fases,
todas pontilhadas de compromissos que cada parte deveria cumprir à risca até 2005. Os
esforços caíram por terra. Quatro dias depois do solene início do acordo de paz,
israelenses e palestinos mergulharam outra vez no banho de sangue.
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2.2 – DIFICULDADES DA PAZ
Quando falamos do conflito no Oriente médio, logo passa em nossas cabeças cenas de
guerra, foguetes, pessoas chorando, um lugar triste onde persiste o desejo de vários povos
de viver em Paz.
Relembrando que tanto o lado israelense quanto o palestino existem pessoas que apoiam
a guerra e o desejo de terrorismo, mas também ambos os lados, e acredito que a maioria
das pessoas tem o mesmo desejo, o apelo pela paz.
Viver em um lugar onde nunca se sabe se amanhã vai ser atirado foguetes nas suas casas,
ou viver na preocupação de que seus filhos não estão seguros, que podem ser atacados
por uma bomba ou por terroristas, sim deve ser a pior sensação e infelizmente essa
sensação é vivenciada pelos habitantes do Oriente Médio, alguns em lugares mais
seguros, mas mesmo assim com incerteza da segurança, onde em qualquer momento um
alarme pode tocar e que se não der tempo de ir para um esconderijo, em questão de
segundos uma bomba pode acabar com a vida.
Outros vivem em lugares onde falta água, onde se sai na rua e se da de frente com
terroristas com metralhadoras em suas mãos, e onde crianças pequenas são obrigadas a
assistir cenas como essa.
Nesses lugares mães não dormem, a qualquer momento pode cair uma bomba e seus filhos
podem ser vítimas. A luta pela sobrevivência é algo em destaque, e o desejo de paz é
maior que qualquer outro.
Imagens dos Conflitos:
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Apesar de diversas tentativas de paz, o conflito entre Israel e seus vizinhos é muito mais
complicado do que parece, além de interesses geopolíticos, os conflitos religiosos
permanecem.
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Como já havíamos destacado antes, existem lugares na Terra de Israel sagrados tanto para
o cristianismo quanto para o judaísmo assim como para muçulmano.
A partilha de Israel é um assunto não aceito por nenhum dos povos, tentativas de acordo
são desfeitas e levadas a guerra.
Cada partido político ou facção da região ou governo de outro país do restante do mundo
tem sua filosófica a e suas opiniões, que mudam com o decorrer do tempo. No entanto,
diante de tanta diversidade, é possível agrupar as propostas que são mais frequentemente
defendidas hoje em dia em três grandes grupos:
A) Solução de dois Estados para dois povos.
B) Proposta de um Estado para dois povos.
C) Projetos de um Estado para um povo.
Quando se fala em apoiar os palestinos ou a “causa palestina”, muitas pessoas logo
concordam, pois se trata de um povo sofrido. Contudo, é importante saber de que “causa”
estão falando e para o que exatamente estão pedindo seu apoio, ou seja, qual
encaminhamento para o conflito a pessoa está promovendo: a solução de dois Estados
para dois povos, que pode levar à paz; um projeto inviável de um Estado binacional; ou
um projeto extremista de um único Estado para somente um povo?

(Mulher com apelos de paz)

16

2.2 - A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
Provavelmente a maioria de nos já ligou a televisão e se deparou com uma reportagem no
qual seu principal foco era a guerra entre judeus e muçulmanos.
Mais do que isso, ligamos a televisão e ficamos horrorizados quando vemos um terrorista
segurando uma metralhadora, e como se não bastasse, uma criança do lado segurando
outra metralhadora e gritando: Morte! Sangue! Queremos guerra!
Sem dúvidas é uma cena mais forte ainda quando se trata de uma criança, no qual em
primeiro lugar, nem no meio de uma guerra deveria estar. Quando ouvimos nossos
políticos falando, os jovens são o futuro do país, sem dúvida nenhuma é verdade.
Aquilo que as crianças aprendem hoje, é aquilo que ela vai passar para os filhos dela e
assim sucessivamente. E aí vem a grande pergunta, como queremos paz um dia no Oriente
Médio, ou até mesmo aqui no Brasil, se bandidos, terroristas e assassinos ensinam seus
filhos que guerra é fundamental, e que matar faz parte da vida. Se ensinam uma criança
de 4 anos a segurar uma arma, e a olhar pessoas ao redor sendo mortas. Provavelmente
essas crianças serão o reflexo daquilo que seus pais lhe ensinam.

Muito do extremismo que causa o conflito na região do Oriente Médio tem origem na
educação, pela qual se transmite o ódio às novas gerações. A constituição de dois Estados
para dois povos é condição necessária para a paz, mas não suficiente. Podem bem existir
dois Estados sob constante tensão, como foi o relacionamento entre Israel e seus vizinhos
árabes até pelo menos 1978. Outra condição necessária para a paz é que se eduquem as
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crianças para cultivá-la. Com a divisão territorial em dois Estados que respeitem cada um
o modo de ser de seus respectivos povos e uma educação para a paz, teremos as condições
suficientes para o desenvolvimento de uma paz duradoura.
Os princípios judaico-cristãos pregam a valorização da vida e o amor ao próximo. No
entanto, segundo interpretações literais do Corão, o livro sagrado muçulmano, é dever de
todo muçulmano lutar pelo que chamam de “guerra santa” (jihad, em árabe), que é o
esforço por converter o mundo todo ao Islã e matar quem não aceitar se converter.
Existem também interpretações do Corão que veem nele uma mensagem de amor e
harmonia com outros povos, mas têm crescido os adeptos da interpretação que vê no livro
um chamado para a guerra total.
Grupos como o Hamas, o Hezbollah e a Jihad Islâmica utilizam-se de escudos humanos
nas guerras, ou seja, escondem-se em meio à população civil para causar o maior número
de notícias na mídia sobre mortes de palestinos e treinam terroristas para cometer
atentados suicidas.
Muitas crianças palestinas são desde cedo doutrinadas a odiar Israel e os judeus e a
realizar treinamentos militares.

O Hamas, partido político palestino, classificado como organização terrorista, que causou
a incursão de Israel em Gaza, possui um canal de televisão em que exibe programas
infantis, além de usar a internet e uma revista na Grã-Bretanha, para ensinar às crianças
o ódio aos judeus e glorificar o terrorismo com ataques suicidas. Em um desses
programas, chamado Os Pioneiros do Amanhã, o personagem Farfour, um ratinho muito
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semelhante ao Mickey Mouse, ensina à criançada que se deve morrer combatendo os
judeus como forma de obter o paraíso após a morte para si e para toda a família do suicida.
Em Israel, algumas iniciativas educacionais reúnem crianças judias e palestinas para que
cresçam em paz. Esse é o caminho que deve ser incentivado.
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CAPÍTULO III: A PAZ NO ORIENTE MÉDIO É
POSSÍVEL?
3.1 – MARCAS HISTORICAS DO CONFLITO QUE DIFICULTAM A
POSSIBILIDADE DE PAZ
Dentre algumas dificuldades para pacificação no Oriente Médio, podemos citar algumas:
1- A terra santa: Palestina é uma região localizada no cruzamento de três continentes,
considerada sagrada por cristãos, judeus e muçulmanos. Jerusalém fica nessa região e tem
grande importância espiritual: no Monte Sião está a igreja onde acredita-se que Maria, a
mãe de Jesus, morreu. Também é lá que fica o edifício onde pode ter ocorrido a última
ceia e onde está a tumba do Rei Davi. Dentro da Mesquita de Omar fica o Domo da Rocha,
local onde Maomé ascendeu aos céus. Ainda, o Muro das Lamentações é parte do antigo
Templo de Salomão.
Com tantos marcos sagrados, a região da Palestina foi habitada por diversos povos ao
longo da história: nos tempos bíblicos, eram os judeus quem viviam ali, mas acabaram
sendo expulsos com as ocupações dos impérios Árabe e Romano.

2- Movimento Sionista
No final do século XIX surgiu um movimento que tinha como proposta a criação de um
Estado para o povo judeu, que sofreu muitas perseguições e estava espalhado mundo
afora. O nome desse projeto foi Movimento Sionista.
Os sionistas começaram a incentivar a migração dos judeus de volta para a Terra Santa,
de onde eles foram expulsos pelos Romanos no século III. Em 1903, 25 mil imigrantes
judeus migraram para a área, que na época ainda pertencia ao Império Otomano. Com as
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guerras mundiais, o movimento sionista cresceu. Em 1948, antes da criação do Estado de
Israel, a quantidade de judeus imigrantes chegava a 600 mil pessoas.
3-As Guerra Mundiais
Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano se desfez e a Inglaterra
assumiu o controle da região da Palestina. A relação entre os ingleses e os povos árabes
que habitavam a região não era das mais pacíficas e, enquanto isso, os judeus
continuavam sua migração. Com a perseguição dos nazistas e a Segunda Guerra Mundial,
o fluxo de judeus para a região aumentou drasticamente.
Após a Segunda Guerra, as notícias sobre os horrores do Holocausto acabaram fazendo
com que a opinião pública pressionasse a Inglaterra para abrir mão da colonização da
área. Para tentar resolver o impasse entre árabes e judeus, a ONU propôs, em 1947, a
divisão do território palestino, criando dois estados e deixando Jerusalém como um
“enclave internacional”. Os árabes das nações ao redor não concordaram com a proposta
– eles desejavam criar o “Estado Unido da Palestina” em todo o território – dessa forma,
os judeus seriam minoria.
3-O Estado de Israel: Em 14 de maio de 1948, os judeus declararam independência e
conseguiram criar o Estado de Israel, nas áreas que haviam sido sugeridas pela ONU, que
correspondiam a 60% da Palestina. Em seguida, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque
atacaram Israel, mas acabaram sendo derrotados, o que formalizou o controle israelita
não só sobre as áreas originais, mas também sobre mais da metade da área que pertencia
ao estado árabe.
Cerca de dois terços dos árabes que moravam na região fugiram ou foram expulsos do
território sob controle judaico. O problema é que essas pessoas não foram admitidas nos
países árabes vizinhos, criando um grupo enorme de refugiados: os árabes palestinos, que
reivindicam o retorno às suas antigas casas.
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4-Intifadas: As Intifadas foram revoltas populares dos palestinos contra o domínio
israelense, que eles consideram abusivo. Em 1987, ocorreu a Primeira Intifada, um
levante de civis palestinos, que atacaram soldados israelenses com paus e pedras. A
resposta desproporcionalmente violenta dos militares israelenses chocou a opinião
pública internacional. A revolta civil só terminou em 1993, com a assinatura dos Acordos
de Oslo, que definiram, entre outras coisas, a retirada das forças armadas israelenses da
faixa de Gaza e da Cisjordânia. Essas regiões passariam a ser governadas pela Autoridade
Palestina. Em contrapartida, a Palestina pararia com os ataques terroristas. Nenhuma das
duas partes cumpriu o acordo.
A Segunda Intifada foi no ano 2000. Essa revolta popular só terminou em 2005, com
milhares de mortos, a maioria civis palestinos, além de destruição de casas e prisões de
centenas de pessoas, inclusive crianças
5-O Estado Palestino
Em 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu a Palestina, ou seja, os
territórios ocupados por esse povo, como um Estado não-membro da ONU, um status
político semelhante ao Vaticano. Assim, o Estado Palestino pode participar das reuniões
da ONU, mas sem direito a voto. A decisão teve apoio de 139 países. Foram apenas nove
votos contrários, entre eles, de Israel e Estados Unidos.
Com o reconhecimento internacional do Estado Palestino, Israel anunciou retaliações,
iniciando a construção de residências para colonos israelenses em áreas da Cisjordânia e
em Jerusalém Oriental. A política de colonizações de Israel é considerada um dos grandes
entraves para a conquista da paz na região.
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3.2 – SOLUÇÃO DE DOIS ESTADOS PARA DOIS POVOS
A solução de dois Estados para dois povos respeita as necessidades nacionais tanto dos
judeus, que, em razão do antissemitismo histórico, desejam e necessitam que exista no
mundo pelo menos um país de maioria judaica, como da população árabe daquela região.
A solução de dois Estados para dois povos foi adotada em 1947 pela Organização das
Nações Unidas (ONU), que determinou a Partilha da Palestina, ou seja, justamente a
divisão do território para a constituição de um Estado judeu e de outro país árabe na
região, que seria o Estado palestino. Por aquela resolução da ONU, Jerusalém ficaria sob
jurisdição internacional. A solução para a paz consiste justamente em aceitar os princípios
gerais daquilo que já foi decidido há mais de sessenta anos.
A Partilha da Palestina, contudo, não foi aceita pelos países árabes, que exigiam ficar com
100% do território.
Hoje, o governo de Israel e o partido palestino Fatah, bem como a maioria dos países do
mundo, apoiam uma solução de dois Estados para dois povos na região. Essa solução foi
aceita nos acordos de Oslo, assinados em 1993 e em 1995 entre Israel e a Organização
para a Libertação da Palestina (OLP), e reiterada na Conferência de Anápolis, em 2007,
tanto pelo governo de Israel como pela Autoridade Nacional Palestina (ANP).
Na solução de dois Estados para dois povos,tal como aqui exposta, Israel permaneceria
como o único país de maioria judaica do mundo, enquanto seria constituído na Faixa de
Gaza e na Cisjordânia o 46.º país de maioria muçulmana. Uma questão que precisaria ser
melhor detalhada na solução de dois Estados para dois povos diz respeito à
descontinuidade territorial do Estado palestino a ser criado, pois hoje a Faixa de Gaza e a
Cisjordânia não têm ligação sem passar por dentro de Israel.
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Mais uma questão que se coloca é a da segurança do Estado de Israel em relação ao que
aconteceria se palestinos baseados no território palestino continuassem atacando Israel e
as autoridades palestinas não fossem eficientes (ou não tivessem empenho) para impedir.
Ainda outra questão é o status de Jerusalém, que é a cidade mais sagrada para o judaísmo
e também é sagrada para o Islã.

3.3 – SOLUÇÃO DE UM ESTADO PARA DOIS POVOS
Na proposta da criação de um único Estado para dois povos, ou seja, um Estado
binacional, judeus e palestinos viveriam em um mesmo país. Essa proposta foi defendida
pelo grupo palestino Fatah de 1974 a 1988, como forma de garantir pleno direito de
retorno aos palestinos que foram deslocados no contexto da criação do Estado de Israel.
A proposta recebe até hoje apoio de alguns intelectuais e de grupos extremistas.
A ideia de que judeus e palestinos poderiam se respeitar plenamente, sob o mesmo
Estado,sem qualquer forma de distinção, tem forte apelo emotivo.
É muito difícil que duas nacionalidades diferentes, com valores religiosos e culturais
distintos, consigam compartilhar um mesmo território e estabelecido um governo
unificado estável e democrático.
A grande maioria dos judeus é contrária à solução de um Estado para dois povos em Israel
por, em termos práticos, isso acabar implicando a destruição do Estado de Israel, por meio
da chamada “bomba demográfica”, pois há grande crescimento da população palestina,
maior do que o crescimento da população israelense.
Somando a população palestina residente em Gaza (1,5 milhão de pessoas), na
Cisjordânia (2,5 milhões), palestinos espalhados pelo mundo, sobretudo em países
vizinhos (entre 4,5 milhões e 5 milhões), com a população de palestinos cidadãos de Israel
(1,4 milhão), totalizam-se cerca de 10 milhões de palestinos, o que é maior do que a
população de judeus israelenses (5,4 milhões). Dados retirados da revista ABRIL.
Portanto, um Estado binacional teria maioria palestina e não judaica. Não existiria
nenhum país com maioria judaica no mundo, e teríamos o 46.º país com maioria
muçulmana. Os judeus ficariam sem pátria, seriam um povo que não desfrutaria de seu
direito à autodeterminação.
24

(Representação de um Estado Binacional)

3.3 - SOLUÇÃO DE UM ESTADO PARA UM POVO
As soluções de um Estado para somente um dos povos apenas podem ser realizadas por
meio de uma guerra total e não de negociações pacíficas, pois implicam que o outro povo
interessado no mesmo território seja eliminado ou expulso.
Essas soluções são defendidas por radicais extremistas dos dois lados, geralmente
motivados por um fundamentalismo religioso, mas em alguns casos também por pessoas
não muito religiosas. Do lado israelense, existem radicais que têm uma interpretação
fundamentalista da Torá (cinco livros de Moisés, do Antigo Testamento), considerando
que toda a Terra de Israel foi prometida por Deus ao povo hebreu. Eles utilizam a
expressão “Grande Israel” para designar o território que consideram deveria ser o do
Estado de Israel, que englobaria também a Cisjordânia e a Faixa de Gaza.
Já hoje em dia o pensamento sobre a Grande Israel perde adesão entre a grande maioria
dos judeus, tanto por razões pacifistas negociais históricas, baseadas no princípio de abrir
mão de terras em troca de paz, como já ocorreu com a Jordânia e o Egito, quanto pelo
fato de não se desejar incorporar uma maioria não judaica com cidadania israelense, nem
se desejar criar cidadãos de segunda classe (algo análogo, por exemplo, aos dhimmis do
mundo muçulmano).
Como os palestinos são discriminados pelos países árabes vizinhos, não sendo aceitos por
eles em seu território com cidadania, a solução real é que venham a constituir o próprio
Estado.
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Grupos terroristas fundamentalistas como o Hamas, o Hezbollah e a Jihad Islâmica são
os mais famosos na luta pela criação de um Estado islâmico em toda a Terra de Israel. O
Irã, país que financia esses grupos terroristas, também defende a destruição do Estado de
Israel e faz propaganda para afirmar que não houve matanças de judeus durante a Segunda
Guerra Mundial.
Essa é a solução atual, já que os povos não entram em nenhum acordo, ambos os lados
tem o desejo de ter um Estado próprio, e o desejo de ter Israel por inteiro.
A dificuldade juntamente com os motivos de cada povo, faz com que o que era para virar
uma solução pacificadora, se afaste da paz.

Está escrito SHALOM em letra hebraica e arabe, significa PAZ

Amizade entre crianças muçulmanas e judias, demonstrando a paz
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Representa amizade entre os dois povos
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CONCLUSÃO
Durante o trabalho, analisamos os conflitos do Oriente Médio, percebemos que já são
históricos, e que incluem conflitos de interesses religiosos entre povos que desejam um
Estado próprio.
É triste ver que miliares de pessoas já morreram vítimas dessa guerra que parece nunca
acabar, é triste ver crianças serem mortas, e pessoas que correm para fugir de uma bomba.
É triste ver que mães perdem seus filhos nas mãos de terroristas que tem o prazer de ver
sangue. São essas situações que fazem parte do mundo hoje implorar por um apelo de
paz.
O desejo de paz, nunca nos abandonou, tivemos diversas tentativas de acordo de paz em
Israel, que infelizmente não duraram muito. Assim como diversas propostas e soluções
para o caminho da paz, que infelizmente ainda não se concretizaram.
É importante ressaltar que assim como em ambos os lados existem terroristas, também
existem pessoas que tem um sonho, alcançar a paz entre esses povos. Um sonho de não
ter medo de acorda no dia seguinte, de ter certeza que nenhum alarme vai tocar, e
principalmente um sonho de que um dia seus filhos vão viver em um lugar seguro, e com
Paz.
No desenvolvimento do trabalho, falamos de diversas propostas de paz, e destacamos um
ponto que talvez seja o mais importante de todos, a educação. Através dela as crianças de
hoje construirão um futuro, são elas a nossa maior esperança de paz.
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INTRODUÇÃO
Tanto os problemas ambientas quanto os sociais vem aumentando no decorrer das
ultimas décadas, em todo o mundo. Problemas ambientais como mudanças climáticas,
redução da camada de ozônio, diminuição acelerada dos recursos naturais renováveis,
efeito estufa, contaminação dos rios e mares, chuva ácida, ou até mesmo a seca em São
Paulo, no ano de 2014. Problemas sociais, como a fome, miséria, baixa qualidade de vida,
saneamento básico precário ou inexistente e fornecimento de recursos às populações
como água e energia elétrica.
Devido a todos esses problemas, surgiu a necessidade de mudar os velhos hábitos
e a iniciativa em criar movimentos ligados ao chamado desenvolvimento sustentável,
pois, caso contrário, o Planeta Terra não suportará tamanha degradação que vem
ocorrendo nos últimos anos, e a sociedade, as suas consequências.
Mas o que vem a ser sustentabilidade?
Mundialmente a palavra sustentabilidade começou a ser propagada a partir da
realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – United
Nations Conference on the Human Environment (UNCHE), em junho de 1972, em
Estocolmo. Segundo o Relatório de Brundtland (1987), o uso sustentável dos recursos
naturais deve "suprir as necessidades da geração presente sem afetar a possibilidade das
gerações futuras de suprir as suas".Ou seja, na prática, sustentabilidade é explorar áreas
e recursos naturais, tentando prejudicar o menos possível o equilíbrio entre o meio
ambiente e o homem.
Nestes últimos anos, vários acontecimentos marcaram a evolução de práticas
ligadas à sustentabilidade, bem como o aumento da consciência socioambiental, sendo a
tecnologia, a comunicação e a educação essenciais para a propagação dessas informações.
Devido a todos esses fatores, a ideia de Desenvolvimento Sustentável vêm se
tornando um assunto muito comum e polêmico atualmente não só nas empresas, mas na
sociedade em geral.
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Portanto, o objetivo do trabalho é explicar o que é Sustentabilidade e
Desenvolvimento sustentável e também alertar sobre o Greenwashing, uma pratica de
marketing relativamente comum nos últimos anos.
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CAPÍTULO I – SUSTENTABILIDADE
1.1 - O QUE É SUSTENTABILIDADE
A palavra da moda atualmente é sustentabilidade. Em todos os setores, seja no meio
ambiente, na economia, educação ou administração pública, todo mundo cita o termo
sustentabilidade. E o que significa sustentabilidade? O que é ser sustentável?
Teoricamente o termo “sustentável” tem origem do Latim: “sustentare”, que significa
sustentar, favorecer

e conservar.

Mundialmente a palavra sustentabilidade começou a ser propagada a partir da
realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – United
Nations Conference on the Human Environment (UNCHE), em junho de 1972, em
Estocolmo, conferencia esta que tinha como objetivo de conscientizar a sociedade a
melhorar a relação com o meio ambiente e assim atender as necessidades da população
presente sem comprometer as gerações futuras.A conferência das Nações Unidas que
aconteceu na capital da Suécia, Estocolmo, foi a primeira atitude mundial a tentar
preservar o meio ambiente.
Naquela época acreditava-se que o meio ambiente era uma fonte inesgotável e a
relação homem com a natureza era desigual. De um lado os seres humanos gananciosos
tentando satisfazer seus desejos de conforto e consumo; do outro, a natureza com toda a
sua riqueza e exuberância, sendo a fonte principal para as ações dos homens.O que torna
isso um problema é o desenvolvimento sem limites realizado pelo homem em prol de seus
objetivos, gerando prejuízos para o meio ambiente.
Com a conferência de Estocolmo, esse pensamento foi modificado e problemas
como o secamento de rios e lagos,ilhas de calor e efeito da inversão termica causou alerta
mundial. A Organização Das Nações Unidas (ONU) decidiu então lançar a Primeira
Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente.
A reação dos países foram diversas. Os Estados Unidos da América foi o primeiro
a se dispor a reduzir a poluição na natureza. Decidiram reduzir por um tempo com as
atividades industriais. O país contou com a liderança do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT). Neste instituto foram feitos estudos sobres as condições da
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natureza, denominado "desenvolvimento zero". Países subdesenvolvidos não aprovaram
as decisões de reduzir as atividades industriais, pelo fato de terem a base econômica
focada na industrialização. Surgiu então, o "Desenvolvimento a qualquer custo"
defendido pelas nações subdesenvolvidas.
Foram abordados diversos temas na conferência de Estocolmo. Estavam presentes
nas discussões mais de 400 instituições governamentais e não governamentais e teve
participação de 113 países. Essa conferência foi de extrema importância para controlar o
uso dos recursos naturais pelo homem, e lembrar que grande parte destes recursos além
de não serem renováveis, quando removidos da natureza em grandes quantidades, deixam
uma lacuna, ás vezes irreversível, cujas consequências virão e serão sentidas nas gerações
futuras.
O termo "sustentável" provém do latim sustentare (sustentar; defender; favorecer,
apoiar; conservar, cuidar). Segundo o Relatório de Brundtland (1987), o uso sustentável
dos recursos naturais deve "suprir as necessidades da geração presente sem afetar a
possibilidade das gerações futuras de suprir as suas".Podemos dizer “na prática”, que
esse conceito de sustentabilidade representa promover a exploração de áreas ou o uso de
recursos planetários (naturais ou não) de forma a prejudicar o menos possível o equilíbrio
entre o meio ambiente e as comunidades humanas e toda a biosfera que dele dependem
para existir, onde esses recursos naturais são utilizados de forma inteligente e são
preservados para as gerações futuras.
A Conferência de Estocolmo lançou as bases das ações ambientais em nível
internacional, chamando a atenção internacional especialmente para questões
relacionadas com a degradação ambiental e a poluição que não se limita às fronteiras
políticas, mas afeta países, regiões e povos, localizados muito além do seu ponto de
origem. A Declaração de Estocolmo, que se traduziu em um Plano de Ação, define
princípios de preservação e melhoria do ambiente natural, destacando a necessidade de
apoio financeiro e assistência técnica a comunidades e países mais pobres. Embora a
expressão"desenvolvimento sustentável" ainda não fosse usada, a declaração, no seu item
6, já abordava a necessidade imperativa de "defender e melhorar o ambiente humano
para as atuais e futuras gerações" - um objetivo a ser alcançado juntamente com a paz e
o desenvolvimento econômico e social.
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A sustentabilidade é um foco ordenado que se produz principalmente na ação, e
pela experiência devotada na investigação nas áreas de incremento econômico e da
proteção do ecossistema. Podemos mencionar avaliações que estão no centro do tema da
sustentabilidade ambiental: nesse compromisso devemos investir em avaliações que
constituam legitimidade e fidelidade para os departamentos das ações humanas.
Os alvos embrionários da sustentabilidade apontam para uma concertada busca da
sobrevivência do planeta, tendo em conta o presente e o futuro próximo e mais longínquo,
pensado desde logo nas gerações que estão por vir.
A projeção desses princípios começa na utilização de fontes energéticas que
permitam fazer - se recuperáveis, em detrimento necessário das não renováveis.
A exemplo de a energia renovável é a energia que vem de recursos
naturais como sol,vento, chuva, marés e calor, que são renováveis (naturalmente
reabastecidos). As novas energias renováveis (pequenas hidrelétricas, biomassa, eólica,
solar, geotérmica e biocombustíveis)
A energia do sol é transformada de diversos compões para formas, como
a biomassa(fotossíntese), a energia hidráulica (evaporação), a eólica (ventos) e a
fotovoltaica, que contêm enorme quantidade de energia, e que são capazes de se regenerar
por meios naturais.
A sustentabilidade ambiental também se correlaciona com os outros diversos
setores da atividade humana, como o industrial, por exemplo.
A sua aplicação pode ser feita em diversos níveis: a adoção de fonte de energias
limpas está entre as preocupações centrais, algumas empresas tem desenvolvidos projetos
de sustentabilidade voltando-se para aproveitamento do gás liberado em aterros
sanitários, dando energia para populações que habitam proximamente a esses locais.
Outro exemplo de sua aplicação está em empresas, de cosmética, que objetivam a
extração cem por cento renováveis de seus produtos. O reflorestamento de áreas
degradadas, assim como a elaboração de projetos que visem áreas despojadas meios e
com uma marcante necessidade de tratamento, estes exemplos que já vêm sido tomados.
Estas medidas tomadas ratificam-se visivelmente com a sustentabilidade
ambiental.
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O investimento capital em tecnologias que viabilizem a extração e
o desenvolvimento sustentável, mas também conta com atitudes sistemáticas em diversos
órgãos sociais e políticos. A propaganda, a educação e a lei.
A prevenção é uma base sustentável de suma importância e todos nós somos
correlacionarios de ajuda ao Planeta, porque mesmo com medidas adequadas, nem todos
os Países as aplicam na integra e os excessos ainda se cometem, fazendo da
sustentabilidade econômica um tronco de arvore sem raiz.

1.2 A DECLARAÇÃO DO MILÊNIO
A Declaração do Milênio, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e
ratificada no ano de 2000, reúne os planos de todos os Estados-Membros da ONU, para
melhorar a vida de todos os habitantes do planeta no século XXI. É um documento
histórico para o novo século.
Nele estão contidas oito metas que deverão ser cumpridas pelos 191 paísesmembros das Nações Unidas até o ano de 2015.
Esta Declaração foi elaborada ao longo de meses de conversações, em que foram
levadas em consideração as reuniões regionais e o Fórum do Milênio, permitindo que
diversas vozes fossem ouvidas, e foi aprovada na Cúpula do Milênio - realizada de 6 a 8
de setembro de 2000, em Nova York.
Nela continha:
I – VALORES E PRINCÍPIOS
1. Nós, Chefes de Estado e de governo, reunimo-nos na Sede da Organização
das Nações Unidas em Nova Iorque, entre os dias 6 e 8 de Setembro de 2000, no início
de um novo milénio, para reafirmar a nossa fé na Organização e na sua Carta como
bases indispensáveis de um mundo mais pacífico, mais próspero e mais justo.
2. Reconhecemos que, para além das responsabilidades que todos temos perante
as nossas sociedades, temos a responsabilidade coletiva de respeitar e defender os
princípios da dignidade humana, da igualdade e da equidade, a nível mundial. Como
dirigentes, temos, pois, um dever para com todos os habitantes do planeta, em especial
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para com os mais vulneráveis e, em particular, as crianças do mundo, a quem pertence
o futuro.
3. Reafirmamos a nossa adesão aos objetivos e princípios da Carta das Nações
Unidas, que demonstraram ser intemporais e universais. De fato, a sua pertinência e
capacidade como fonte de inspiração aumentaram, à medida que se multiplicaram os
vínculos e se foi consolidando a interdependência entre as nações e os povos.
4. Estamos decididos a estabelecer uma paz justa e duradoura em todo o mundo,
em conformidade com os objetivos e princípios da Carta. Reafirmamos a nossa
determinação em apoiar todos os esforços que visam fazer respeitar a igualdade
soberana de todos os Estados, o respeito pela sua integridade territorial e independência
política, a resolução dos conflitos por meios pacíficos e em consonância com os
princípios da justiça e do direito internacional, o direito à autodeterminação dos povos
que permanecem sob domínio colonial e ocupação estrangeira, a não ingerência nos
assuntos internos dos Estados, o respeito pelos direitos humanos e liberdades
fundamentais, o respeito pela igualdade de direitos de todos, sem distinções por motivos
de raça, sexo, língua ou religião, e a cooperação internacional para resolver os
problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário.
5. Pensamos que o principal desafio que se nos depara hoje é conseguir que a
globalização venha a ser uma força positiva para todos os povos do mundo, uma vez
que, se é certo que a globalização oferece grandes possibilidades, atualmente os seus
benefícios, assim como os seus custos, estão distribuídos de forma muito desigual.
Reconhecemos que os países em desenvolvimento e os países com economias em
transição enfrentam sérias dificuldades para fazer face a este problema fundamental.
Assim, consideramos que, só através de esforços amplos e sustentados para criar um
futuro partilhado, baseado na nossa condição humana comum, em toda a sua
diversidade, pode a globalização ser completamente equitativa e favorecer a inclusão.
Estes esforços devem incluir a adoção de políticas e medidas, a nível mundial, que
correspondam às necessidades dos países em desenvolvimento e das economias em
transição e que sejam formuladas e aplicadas com a sua participação efetiva.
6. Consideramos que determinados valores fundamentais são essenciais para as
relações internacionais no século XXI. Entre eles figuram:
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A liberdade. Os homens e as mulheres têm o direito de viver a

sua vida e de criar os seus filhos com dignidade, livres da fome e livres do medo
da violência, da opressão e da injustiça. A melhor forma de garantir estes direitos
é através de uma governança democrática e participada baseada na vontade
popular.


A igualdade. Nenhum indivíduo ou nação deverá ser privado da

possibilidade de beneficiar do desenvolvimento. A igualdade de direitos e de
oportunidades entre homens e mulheres deverá ser garantida.


A solidariedade. Os problemas mundiais deverão ser enfrentados

de modo a que os custos e as responsabilidades sejam distribuídos de forma
justa, de acordo com os princípios fundamentais da equidade e da justiça social.
Os que sofrem, ou os que beneficiam menos, merecem a ajuda dos que
beneficiam mais.


A tolerância. Os seres humanos deverão respeitar-se mutuamente,

em toda a sua diversidade de crenças, culturas e línguas. Não se devem temer
nem reprimir as diferenças dentro das sociedades, nem entre estas. As diferenças
devem, sim, ser apreciadas como bens preciosos de toda a Humanidade. Deve
promover-se ativamente uma cultura de paz e diálogo entre todas as civilizações.


Respeito pela natureza. É necessário atuar com prudência na

gestão de todas as espécies vivas e recursos naturais, de acordo com os
princípios do desenvolvimento sustentável. Só assim poderemos conservar e
transmitir aos nossos descendentes as imensuráveis riquezas que a natureza nos
oferece. É preciso alterar os atuais padrões insustentáveis de produção e
consumo, no interesse do nosso bem-estar futuro e no das futuras gerações.


Responsabilidade comum. A responsabilidade pela gestão do

desenvolvimento econômico e social no mundo e por enfrentar as ameaças à paz
e segurança internacionais deverá ser partilhada por todos os Estados do mundo
e deve ser exercida multilateralmente. Sendo a organização de caráter mais
universal e mais representativa em todo o mundo, as Nações Unidas devem
desempenhar um papel central neste domínio.
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7. Com vista a traduzir estes valores em ações, identificamos um conjunto de
objetivos-chave aos quais atribuímos especial importância.
II – PAZ, SEGURANÇA E DESARMAMENTO
8. Não pouparemos esforços para libertar os nossos povos do flagelo da guerra
– seja dentro dos Estados ou entre eles – a qual, na última década, já custou mais de
cinco milhões de vidas. Procuraremos também eliminar os perigos que as armas de
destruição maciça representam.
9. Decidimos, portanto:


Consolidar o respeito pelo primado da lei nos assuntos

internacionais e nacionais e, em particular, assegurar que os Estados Membros
cumpram as decisões do Tribunal Internacional de Justiça, de acordo com a
Carta das Nações Unidas, nos litígios em que sejam partes.


Aumentar a eficácia das Nações Unidas na manutenção da paz e

segurança, dotando a Organização dos recursos e dos instrumentos de que esta
necessita para as suas tarefas de prevenção de conflitos, resolução pacífica de
deferidos, manutenção da paz, consolidação da paz e reconstrução pós-conflito.
Neste contexto, tomamos devida nota do relatório do Grupo sobre as Operações
de Paz das Nações Unidas e pedimos à Assembleia Geral que examine sem
demora as suas recomendações.


Intensificar a cooperação entre as Nações Unidas e as

organizações regionais, de acordo com as disposições do Capítulo VIII da Carta.


Assegurar a aplicação, pelos Estados Partes, dos tratados sobre

questões como o controlo de armamentos e o desarmamento, o direito
internacional humanitário e os direitos humanos, e apelamos a todos os Estados
para que considerem a possibilidade de assinar e ratificar o Estatuto de Roma do
Tribunal Penal Internacional .


Adotar medidas concertadas contra o terrorismo internacional e

aderir quanto antes a todas as convenções internacionais pertinentes.
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Redobrar os nossos esforços para pôr em prática o nosso

compromisso de lutar contra o problema mundial da droga.


Intensificar a nossa luta contra o crime transnacional em todas as

suas dimensões, nomeadamente contra o tráfico de pessoas bem como contra o
auxílio à imigração ilegal e o branqueamento de capitais.


Reduzir tanto quanto possível as consequências negativas que as

sanções econômicas impostas pelas Nações Unidas podem ter sobre as
populações inocentes, submeter os regimes de sanções a análises periódicas e
eliminar as consequências adversas das sanções sobre terceiros.


Lutar pela eliminação das armas de destruição maciça,

particularmente das armas nucleares, e não excluir qualquer via para atingir este
objetivo, nomeadamente a possibilidade de convocar uma conferência
internacional para definir os meios adequados para eliminar os perigos
nucleares.


Adotar medidas concertadas para pôr fim ao tráfico ilícito de

armas pequenas e de armas ligeiras, designadamente tornando as transferências
de armas mais transparentes e apoiando medidas de desarmamento regional,
tendo em conta todas as recomendações da Conferência das Nações Unidas
sobre o Comércio Ilícito de Armas Pequenas e Armas Ligeiras.


Apelar a todos os Estados para que considerem a possibilidade de

aderir à Convenção sobre a Proibição da Utilização, Armazenagem, Produção e
Transferência de Minas Antipessoal e sobre a Sua Destruição , assim como às
alterações ao Protocolo sobre Minas anexo à Convenção sobre Armas
Convencionais .
10. Instamos os Estados Membros a observarem a Trégua Olímpica, individual
e coletivamente, agora e no futuro, e a apoiarem o Comitê Olímpico Internacional no
seu trabalho de promoção da paz e do entendimento humano através do desporto e do
Ideal Olímpico.
III – DESENVOLVIMENTO E ERRADICAÇÃO DA POBREZA
12

11. Não pouparemos esforços para libertar os nossos semelhantes, homens,
mulheres e crianças, das condições abjetas e desumanas da pobreza extrema, à qual
estão submetidos atualmente mais de 1000 milhões de seres humanos. Estamos
empenhados em fazer do direito ao desenvolvimento uma realidade para todos e em
libertar toda a Humanidade da carência.
12. Consequentemente, decidimos criar condições propícias, a nível nacional e
mundial, ao desenvolvimento e à eliminação da pobreza.
13. A realização destes objetivos depende, entre outras coisas, de uma boa
governança em cada país. Depende também de uma boa governança no plano
internacional e da transparência dos sistemas financeiros, monetários e comerciais.
Estamos empenhados em criar um sistema comercial e financeiro multilateral aberto,
justo, baseado em normas, previsível e não discriminatório.
14. Estamos preocupados com os obstáculos que os países em desenvolvimento
enfrentam para mobilizar os recursos necessários ao financiamento do seu
desenvolvimento sustentável. Faremos, portanto, tudo o que estiver ao nosso alcance
para que a Reunião Internacional e Intergovernamental de Alto Nível sobre o
Financiamento do Desenvolvimento, que se realizará em 2001, tenha êxito.
15. Decidimos também ter em conta as necessidades especiais dos países menos
avançados. Neste contexto, congratulamo-nos com a Terceira Conferência das Nações
Unidas sobre os Países Menos Avançados, que irá realizar-se em Maio de 2001, e
tentaremos garantir o seu sucesso.
Apelamos aos países industrializados para que:


Adotem, de preferência antes da Conferência, uma política de

acesso, livre de direitos aduaneiros e de cotas, no que se refere a essencialmente
todas as exportações dos países menos avançados;


Apliquem sem mais demora o programa melhorado de redução da

dívida dos países pobres altamente endividados e concordem em cancelar todas
as dívidas públicas bilaterais contraídas por estes países, em troca da
demonstração por parte dos mesmos de um empenho firme na redução da
pobreza; e
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Concedam uma ajuda ao desenvolvimento mais generosa,

especialmente aos países que se estão genuinamente a esforçar por aplicar os
seus recursos na redução da pobreza.
16. Estamos também decididos a abordar de uma forma global e eficaz os
problemas da dívida dos países em desenvolvimento com rendimentos baixos e médios,
adotando diversas medidas de âmbito nacional e internacional para que a sua dívida seja
sustentável a longo prazo.
17. Resolvemos também responder às necessidades especiais dos pequenos
Estados insulares em desenvolvimento, pondo rápida e plenamente em prática o
Programa de Ação de Barbados e as conclusões da vigésima segunda sessão especial da
Assembleia Geral. Instamos a comunidade internacional a garantir que, na elaboração
de um índice de vulnerabilidade, se tenham em conta as necessidades especiais dos
pequenos Estados insulares em desenvolvimento.
18. Reconhecemos as necessidades e os problemas especiais dos países em
desenvolvimento sem litoral, e instamos os doadores bilaterais e multilaterais a
aumentar a sua ajuda financeira e técnica a este grupo de países, de modo a satisfazer
as suas necessidades especiais de desenvolvimento e a ajudá-los a superar os obstáculos
resultantes da sua situação geográfica, melhorando os seus sistemas de transporte
transitório.
19. Decidimos ainda:


Reduzir para metade, até ao ano 2015, a percentagem de habitantes

do planeta com rendimentos inferiores a um dólar por dia e a de pessoas que
passam fome; de igual modo, reduzir para metade a percentagem de pessoas que
não têm acesso a água potável ou carecem de meios para a obter.


Garantir que, até esse mesmo ano, as crianças de todo o mundo –

rapazes e raparigas – possam concluir um ciclo completo de ensino primário e
que as crianças de ambos os sexos tenham igual acesso a todos os níveis de
ensino.
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Reduzir, até essa data, a mortalidade materna em três quartos e a

mortalidade de crianças com menos de 5 anos em dois terços, em relação às
taxas atuais.


Deter e começar a inverter, até então, a tendência atual de

propagação do VIH/SIDA, do flagelo da malária e de outras doenças graves que
afligem a Humanidade.


Prestar assistência especial às crianças órfãs devido ao VIH/SIDA.



Até ao ano 2020, melhorar consideravelmente a vida de pelo

menos 100 milhões de habitantes das zonas degradadas, como foi proposto na
iniciativa “Cidades sem bairros degradados”.
20. Decidimos também:


Promover a igualdade de gênero e a autonomia da mulher como

meios eficazes para combater a pobreza, a fome e as doenças e promover um
desenvolvimento verdadeiramente sustentável.


Formular e aplicar estratégias que deem aos jovens de todo o

mundo a possibilidade real de encontrar um trabalho digno e produtivo.


Incentivar a indústria farmacêutica a aumentar a disponibilidade

de medicamentos essenciais e a pô-los ao alcance de todas as pessoas dos países
em desenvolvimento que deles necessitem.


Estabelecer parcerias sólidas com o sector privado e com as

organizações da sociedade civil, em prol do desenvolvimento e da erradicação
da pobreza.


Garantir que todos possam aproveitar os benefícios das novas

tecnologias, em particular das tecnologias da informação e da comunicação, em
conformidade com as recomendações formuladas na Declaração Ministerial do
Conselho Econômico e Social de 2000.
IV – PROTECÇÃO DO NOSSO AMBIENTE COMUM
15

21. Não podemos poupar esforços para libertar toda a Humanidade, e acima de
tudo os nossos filhos e netos, da ameaça de viver num planeta irremediavelmente
destruído pelas atividades do Homem e cujos recursos não serão já suficientes para
satisfazer as suas necessidades.
22. Reafirmamos o nosso apoio aos princípios do desenvolvimento sustentável,
nomeadamente os enunciados na Agenda 21 , que foram acordados na Conferência das
Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento.
23. Decidimos, portanto, adotar em todas as nossas medidas ambientais uma
nova ética de conservação e de salvaguarda e começar por tomar as seguintes medidas:


Fazer todos os esforços para garantir a entrada em vigor do

Protocolo de Quioto, de preferência antes do décimo aniversário da Conferência
das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento em 2002, e iniciar a
necessária redução das emissões de gases que provocam o efeito de estufa.


Intensificar os nossos esforços coletivos em prol da administração,

conservação e desenvolvimento sustentável de todos os tipos de florestas.


Insistir na aplicação integral da Convenção sobre a Diversidade

Biológica e da Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países
Afetados pela Seca Grave e ou Desertificação, particularmente em África .


Pôr fim à exploração insustentável dos recursos hídricos,

formulando estratégias de gestão nos planos regional, nacional e local, capazes
de promover um acesso equitativo e um abastecimento adequado.


Intensificar a cooperação para reduzir o número e os efeitos das

catástrofes naturais e das catástrofes provocadas por seres humanos.


Garantir o livre acesso à informação sobre a sequência do genoma

humano.
V – DIREITOS HUMANOS, DEMOCRACIA E BOA GOVERNAÇÃO
24. Não pouparemos esforços para promover a democracia e reforçar o Estado
de Direito, assim como o respeito por todos os direitos humanos e liberdades
16

fundamentais

internacionalmente

reconhecidos,

incluindo

o

direito

ao

desenvolvimento.
25. Decidimos, portanto:


Respeitar e fazer aplicar integralmente a Declaração Universal dos

Direitos do Homem .


Esforçar-nos por conseguir a plena proteção e promoção, em todos

os países, dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais de todas
as pessoas.


Aumentar, em todos os países, a capacidade para aplicar os

princípios e as práticas democráticas e o respeito pelos direitos humanos,
incluindo os direitos das minorias.


Lutar contra todas as formas de violência contra a mulher e aplicar

a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
as Mulheres .


Adotar medidas para garantir o respeito e a proteção dos direitos

humanos dos migrantes, trabalhadores migrantes e suas famílias, para acabar
com os atos de racismo e xenofobia, cada vez mais frequentes em muitas
sociedades, e para promover uma maior harmonia e tolerância em todas as
sociedades.


Trabalhar coletivamente para conseguir que os processos políticos

sejam mais inclusivos, de modo a permitirem a participação genuína de todos os
cidadãos, em todos os países.


Assegurar a liberdade dos meios de comunicação social para

cumprir a sua indispensável função e o direito do público de ter acesso à
informação.
VI – PROTECÇÃO DOS GRUPOS VULNERÁVEIS
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26. Não pouparemos esforços para garantir que as crianças e todas as populações
civis que sofrem de maneira desproporcionada as consequências das catástrofes
naturais, de actos de genocídio, dos conflitos armados e de outras situações de
emergência humanitária recebam toda a assistência e proteção de que necessitam para
poderem retomar uma vida normal logo que possível.
Decidimos, portanto:


Aumentar e reforçar a proteção dos civis em situações complexas

de emergência, em conformidade com o direito internacional humanitário.


Intensificar a cooperação internacional, designadamente a partilha

de responsabilidades com os países que recebem refugiados, e a coordenação da
assistência humanitária a estes países, e ajudar todos os refugiados e pessoas
deslocadas a regressar voluntariamente às suas casas, em condições de
segurança e de dignidade, e a reintegrarem-se sem dificuldade nas suas
respectivas sociedades.


Incentivar a ratificação e a aplicação integral da Convenção sobre

os Direitos da Criança e seus protocolos facultativos, sobre a participação de
crianças em conflitos armados e sobre a venda de crianças, prostituição infantil
e pornografia infantil .
VII – RESPOSTA ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS DE ÁFRICA
27. Apoiaremos a consolidação da democracia em África e ajudaremos os
africanos na sua luta por uma paz duradoura, pela erradicação da pobreza e pelo
desenvolvimento sustentável, para que, dessa forma, a África possa integrar-se na
economia mundial.
28. Decidimos, portanto:


Apoiar plenamente as estruturas políticas e institucionais das

novas democracias de África.


Fomentar e apoiar mecanismos regionais e sub-regionais de

prevenção de conflitos e de promoção da estabilidade política, e garantir um
financiamento seguro das operações de manutenção da paz nesse continente.
18



Adotar medidas especiais para enfrentar os desafios da

erradicação da pobreza e do desenvolvimento sustentável em África, tais como
o cancelamento da dívida, a melhoria do acesso aos mercados, o aumento da
Ajuda Pública ao Desenvolvimento e o aumento dos fluxos de Investimento
Direto Estrangeiro, assim como as transferências de tecnologia.


Ajudar África a aumentar a sua capacidade para fazer face à

propagação do flagelo do VIH/SIDA e outras doenças infecciosas.
VIII – REFORÇO DAS NAÇÕES UNIDAS
29. Não pouparemos esforços para fazer das Nações Unidas um instrumento
mais eficaz na persecução de todas estas prioridades: luta pelo desenvolvimento de
todos os povos do mundo; luta contra a pobreza, a ignorância e a doença; luta contra a
injustiça; luta contra a violência, o terror e o crime; luta contra a degradação e destruição
do nosso planeta.
30. Decidimos, portanto:


Reafirmar o papel central da Assembleia Geral como principal

órgão deliberativo, definidor de políticas e representativo das Nações Unidas,
dando-lhe os meios para que possa desempenhar esse papel com eficácia.


Intensificar os nossos esforços para conseguir uma reforma geral

do Conselho de Segurança em todos os seus aspectos.


Reforçar ainda mais o Conselho Econômico e Social, com base

nos seus recentes êxitos, de modo a que possa desempenhar o papel que lhe foi
atribuído pela Carta.


Reforçar o Tribunal Internacional de Justiça, para garantir que a

justiça e o primado do direito prevaleçam nos assuntos internacionais.


Fomentar a coordenação e as consultas periódicas entre os

principais órgãos das Nações Unidas no exercício das suas funções.
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Garantir que a Organização receba, de forma regular e previsível,

os recursos de que necessita para cumprir os seus mandatos.


Instar o Secretariado a que, de acordo com normas e

procedimentos claros acordados pela Assembleia Geral, utilize da melhor forma
possível esses recursos no interesse de todos os Estados Membros, aplicando as
melhores práticas de gestão e tecnologias disponíveis e concentrando-se nas
tarefas que refletem as prioridades acordadas pelos Estados Membros.


Promover a adesão à Convenção sobre a Segurança do Pessoal das

Nações Unidas e Pessoal Associado .


Garantir uma maior coerência de políticas e uma melhor

cooperação entre as Nações Unidas, as suas agências, as Instituições de Bretton
Woods e a Organização Mundial do Comércio, assim como outros organismos
multilaterais, tendo em vista conseguir uma abordagem plenamente coordenada
dos problemas da paz e do desenvolvimento.


Prosseguir a intensificação da cooperação entre as Nações Unidas

e os parlamentos nacionais através da sua organização mundial, a União
Interparlamentar, em diversos âmbitos, nomeadamente: a paz e segurança, o
desenvolvimento econômico e social, o direito internacional e os direitos
humanos, a democracia e as questões de gênero.


Oferecer ao sector privado, às organizações não governamentais e

à sociedade civil em geral mais oportunidades para contribuírem para a
realização dos objetivo e programas da Organização.
31. Pedimos à Assembleia Geral que examine periodicamente os progressos
alcançados na aplicação das medidas propostas pela presente Declaração e ao
Secretário-Geral que publique relatórios periódicos, para que sejam apreciados pela
Assembleia Geral e sirvam de base à adoção de medidas ulteriores.
32. Nesta ocasião histórica, reafirmamos solenemente que as Nações Unidas são
a indispensável casa comum de toda a família humana, onde procuraremos realizar as
nossas aspirações universais de paz, cooperação e desenvolvimento. Comprometemo20

nos, portanto, a dar o nosso apoio sem reservas a estes objetivos comuns e declaramos
a nossa determinação em concretizá-los.

1.3 RELATÓRIO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO DOS ODM
(OBJETIVOS
DE
DESENVOLVIMENTO
DO
MILÊNIO)
O relatório permite a cada um acompanhar com base em indicadores e metas
internacionais de desempenho previamente acordados, o desenvolvimento da vida dos
brasileiros nas suas dimensões mais relevantes. Da superação da pobreza ao cuidado
ambiental, passando pelo trabalho decente, pela educação, pela igualdade de gênero, pela
saúde das crianças e de suas mães, pela qualidade da governança entre outras. A
comparabilidade direta com os demais países permite a cada um discernir a magnitude
relativa dos desafios remanescentes no Brasil e aferir a magnitude da contribuição
brasileira pregressa ao progresso da humanidade.
Em cada dimensão abordada, o relatório permite traçar a evolução do país como
um todo, como também na perspectiva de grupos tradicionalmente excluídos como
mulheres, negros, analfabetos, moradores do campo ou do Nordeste. Esta possibilidade
de enxergar as faces humanas do desenvolvimento talvez seja o principal diferencial do
relatório brasileiro. Em diversos casos, ele apresenta mapas de municípios o que
possibilita conciliar o pensar global com o agir local e a mobilização social. Como disse
certa vez, um reconhecido pensador brasileiro, Milton Santos: “o homem não vê o
universo desde o universo, mas vê o universo desde um lugar”. E não era apenas a
geografia que ele parecia se referir.
O relatório anterior, publicado em 2010, possuía séries de indicadores que
cobriam o período 1990-2008, a maior parte das quais foi atualizada para incorporar o
período 2009-2012. Além disso, o Relatório mudou para incorporar as revisões dos ODM,
como a nova meta de trabalho decente do primeiro ODM. De maneira geral, à medida
que caminhamos para 2015, prazo final dos objetivos traçados, os resultados do presente
relatório atestam a ocorrência de renovadas mudanças estruturais na vida dos
brasileiros, em particular dos brasileiros mais pobres. É o que se pode chamar de
uma transformação profunda em movimento. Senão vejamos:
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A grande novidade do V Relatório é o cumprimento da meta do ODM 4 antes
de 2015, conforme previsto no Relatório anterior. A meta, que consistia em reduzir em
dois terços a mortalidade na infância, isto é, a morte de crianças antes de completarem
cinco anos de idade, foi alcançada quatro anos antes de 2015: caiu de 53,7 óbitos por mil
nascidos vivos em 1990, para 17,7 em 2011. Os dados apresentados no Relatório mostram
que a queda foi mais intensa na faixa de um a quatro anos de idade, mas também houve
queda expressiva na mortalidade infantil, principalmente no período pós-neonatal. A
mortalidade na infância se encontra, atualmente, fortemente concentrada no período
neonatal, os primeiros 27 dias de vida. A outra boa notícia é que o cumprimento da meta
veio acompanhado de redução da desigualdade entre regiões: no Nordeste, a taxa de
mortalidade na infância caiu de 87,3 para 20,7 óbitos por mil nascidos vivos, menos de
um quarto do nível de 1990.
A segunda grande novidade relacionada à primeira, é o alcance integral da
meta C do ODM 7, reduzir à metade a percentagem tanto da população sem acesso
à água quanto da sem acesso a saneamento. O cumprimento da parte da meta relativa
ao acesso à água já havia sido registrado, mas a meta de acesso ao saneamento básico foi
alcançada recentemente, em 2012. Em 1990, apenas 70% da população tinham acesso à
água (de rede geral de distribuição), e menos ainda, 53%, moravam em residências com
ligação à rede coletora de esgoto ou com fossa séptica. Em 2012, as percentagens se
haviam elevado para, respectivamente, 85,5% e 77%. Mesmo nas áreas rurais, que ainda
apresentam grande distância de cobertura de saneamento em relação às áreas urbanas,
houve melhorias significativas destes indicadores: em relação a 1990, o acesso à água
mais que dobrou para a população rural, e o acesso a esgoto quase triplicou. A parcela da
população urbana residindo em moradias inadequadas caiu de 53,3% para 36,5% no
período 1992-2012.
Ainda no ODM 7, embora os objetivos ambientais não tenham metas claramente
definidas, a redução dos desmatamentos em todos os biomas, do Pampa à Amazônia,
contribuiu tanto para a preservação da biodiversidade e da cobertura florestal do país –
invejáveis para os padrões mundiais – quanto para a redução da emissão de gases de efeito
estufa. O Brasil tem se esforçado para criar unidades de conservação, e planos de ação
para a preservação de espécies ameaçadas de extinção. Além disso, alcançou o controle
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das substâncias que destroem a camada de ozônio, honrando seus compromissos perante
a comunidade internacional.
O Brasil também avançou nas metas já cumpridas de outros ODM. A meta de
redução da pobreza extrema, por exemplo, já tinha sido atingida com bastante
antecedência. A crise econômica de 2008-2009 prejudicou o combate à pobreza extrema,
mas, de 2011 para 2012, o ritmo da queda voltou a um patamar próximo ao verificado no
período de expansão inicial do Bolsa Família (2003-2007), e a taxa de extrema pobreza
rompeu a barreira dos 4%, se reduzindo a 3,5% da população, próximo do que pode ser
chamado de superação de pobreza extrema. O ritmo da queda no novo ano incorporado
as séries ocorreu a uma velocidade cinco vezes mais rápida que o previsto na ODM 1 e
está diretamente relacionada ao advento do Programa Brasil Sem Miséria e às mudanças
no desenho do Bolsa Família a partir de 2011.
Observando os novos indicadores da meta de trabalho decente do ODM 1,
incluídos neste Relatório, nota-se a importância de insistir na ocupação formal como a
principal via para a emancipação sustentável da pobreza extrema: a incidência da pobreza
extrema é de apenas 1,3% entre os ocupados, e menor que 0,1% entre os ocupados com
vínculos formais (carteira de trabalho para empregados, contribuição previdenciária para
as demais categorias). As reduções na taxa de pobreza extrema foram expressivas para
todos os grupos sociais definidos por sexo, idade e raça, e em todas as regiões e grupos
educacionais.
No caso da educação, o Brasil tem dois indicadores do ODM 2 próximos de 100%,
a taxa de escolarização no ensino fundamental das crianças de 7 a 14 anos de idade, e a
taxa de alfabetização dos jovens de 15 a 24 anos. A percentagem de crianças de 7 a 14
anos frequentando o ensino fundamental passou de 81,2%, em 1990, para 97,7% em 2012;
e a de jovens alfabetizados, de 90,3% para 98,7%. A defasagem entre idade e série, um
dos grandes problemas da educação no Brasil, diminuiu bastante. Considerando a idade
escolar, os estudantes de 9 a 17 anos cursando a série adequada para a idade passaram de
50,3% para 79,6% do total. Ainda há muito por fazer no campo da educação básica, mas
o Brasil aumentou bastante seus investimentos públicos diretos em educação, que
passaram, de 2000 a 2012, de 3,9% para 5,5% do PIB, com aumento expressivo da parcela
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dos recursos destinados à educação básica. A qualidade da educação, medida pelo IDEB,
também evoluiu bastante em particular nos anos iniciais do ensino fundamental.
No ODM 3, cuja meta é atingir a paridade entre os sexos nos três níveis de ensino,
o Brasil tem uma situação particular. O objetivo principal deste ODM é a promoção da
igualdade de gênero, e o foco da meta na educação deriva do fato de que, na maior parte
do mundo em desenvolvimento, as mulheres têm menos acesso à educação em todos os
níveis de ensino. No Brasil, há paridade entre os sexos no ensino fundamental, mas no
ensino médio e no superior, as mulheres estão à frente. Persiste, no entanto, uma forte
segmentação por gênero do ensino superior, com as mulheres mais presentes nas carreiras
de menor remuneração. Do ponto de vista da representação das mulheres nos espaços de
poder, a evolução foi enorme, embora não seja captada integralmente pelo indicador
ODM, que se restringe ao tamanho relativo da bancada feminina no Congresso Nacional.
A própria eleição da Presidenta Dilma foi um forte sinal de mudança e, no atual governo,
foram nomeadas mais ministras do que em toda a história da República.
No que toca ao HIV/AIDS e outras doenças, persiste o sucesso brasileiro. No caso
do HIV/AIDS, as taxas de detecção se estabilizaram, e a mortalidade se encontra no
patamar mais baixo da série histórica, 5,5 óbitos por 100 mil habitantes. Além disso, o
tratamento de HIV/AIDS no Brasil é universal, conforme preconiza a meta B do ODM 6:
todas as pessoas diagnosticadas com HIV/AIDS são tratadas de acordo com o estágio da
infecção. Também houve redução expressiva tanto da incidência quanto da letalidade da
malária. O mesmo pode ser dito da tuberculose, total e bacilífera, cuja incidência e
mortalidade se reduziram. Nos últimos anos, para os quais existem dados, aumentou a
percentagem de casos cujo tratamento é diretamente observado, e a percentagem de cura
de novos casos.
No entanto, apesar de todos estes avanços, o Brasil dificilmente alcançará a meta
de redução da razão de mortalidade materna, RMM. Isto não é uma situação singular do
Brasil, pois, de acordo com o último Relatório ODM da ONU, está meta não será
alcançada em nível mundial. O número de óbitos maternos a cada 100 mil nascimentos
passou de 143, em 1990, para 63,9, em 2011. Para reduzir a meta para um quarto do nível
observado em 1990, seria preciso chegar a 35. Não obstante, ao se observarem as causas
de mortalidade, nota-se redução expressiva nas causas diretas, contrapostas por ligeiro
aumento das causas indiretas, não necessariamente ligadas à gestação, mas a outros
fatores de risco, como doenças pré-existentes do aparelho circulatório que podem ser
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complicadas pela gravidez. Nos outros indicadores do ODM 5, o Brasil vai muito bem.
A despeito da preocupante tendência de aumento da percentagem de partos cesáreos, a
maior parte das crianças brasileiras nasce em estabelecimentos de saúde com parto feito
por profissionais da área. E, em 2011, quase todas as gestantes, 97,3%, fizeram ao menos
uma consulta de pré-natal, sendo que 89,8% delas fizeram ao menos quatro consultas,
enquanto em 2000, apenas 83,5% das gestantes haviam feito ao menos quatro consultas.
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CAPÍTULO II –DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E
OS NOVOS OBJETIVOS DO MILÊNIO (ODM'S)
2.1 O QUE É DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?
O Desenvolvimento Sustentável tem sua definição dada pela Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: “o desenvolvimento que atende às
necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações atenderem
às suas próprias necessidades.”
A legislação ambiental brasileira apresenta o conceito de desenvolvimento
sustentável na lei 6.938/81 – Política Nacional de Meio Ambiente, a qual em seu art. 2º,
dispõe: “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria
e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País,
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à
proteção da dignidade da vida humana”. E no art. 4º: “A Política Nacional do Meio
Ambiente visará: I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.”
Podemos sintetizar que o desenvolvimento sustentável é formado pelo tripé
ECONÔMICO/SOCIAL/AMBIENTAL, sendo que todos esses fatores se equivalem.
Busca-se o crescimento econômico, o desenvolvimento social e paralelamente, a defesa
e proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esses três fatores genéricos são
especificamente formados pela dignidade da pessoa humana; livre iniciativa; direito de
propriedade; direito ao trabalho; à saúde; ao lazer,a educação, enfim aos Direitos
Individuais, Coletivos e aos Sociais elencados nos arts. 5º e 6º da Carta Magna.
Desta forma, o princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a manutenção
das bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas atividades,
garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes com o seu
ambiente, para que as futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar os
mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição.
Delimita-se o princípio do desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento
que atenda às necessidades do presente, sem comprometer as futuras gerações.O Direito
Ambiental apresenta uma principiologia bem definida e já consolidada por abalizada
doutrina. Destacam-se os seguintes: princípio da supremacia do bem ambiental, princípio
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do desenvolvimento sustentável, princípio do poluidor-pagador, princípio da função
social e ambiental da propriedade, princípio da cooperação internacional etc. Dentre
esses, o princípio do desenvolvimento sustentável ocupa posição de predominância,
mormente porque irá, numa escala axiológica, influenciar, complementar e orientar os
demais, viabilizando o trato correto, seguro e adequado à temática ambiental.
Em linhas gerais, o princípio do desenvolvimento sustentável visa compatibilizar
a atuação da economia com a preservação do equilíbrio ecológico. Nessa perspectiva, a
Comissão

Mundial

sobre

Meio

Ambiente

e

Desenvolvimento

definiu

o desenvolvimento sustentável como "aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias
necessidades."Sendo assim, seu objetivo é equalizar, conciliar, encontrar um ponto de
equilíbrio entre atividade econômica e uso adequado, racional e responsável dos recursos
naturais, respeitando-os e preservando-os.
Como se sabe, a atividade econômica pauta-se pela conjugação do binômio
“maximização de lucros – minimização de custos” Assim a grande divergência entre
economia e meio ambiente consiste no fato de que a natureza é estruturada em eventos
cíclicos, ao passo que a economia em comportamentos lineares. Enfim, o lucro, mesmo
que à custa de danos ao meio ambiente, considerados, invariavelmente, como
externalidades na visão do empresário desavisado e descompromissado socialmente. E é
da colisão destes segmentos que se originam inúmeros danos ao meio ambiente,
colocando em risco o equilíbrio ecológico e a sobrevivência das espécies no planeta,
inclusive da humana. Por exemplo, na ânsia de reduzir custos e ampliar as margens de
lucros, o homem em sua atividade agrícola, tem precedido ao uso indiscriminado de
agrotóxicos e fertilizantes, contaminando com isso os lençóis freáticos, fonte principal de
água doce do planeta. Outro exemplo à nível estadual mesmo são os animais que depois
de sacrificados (e de forma incorreta) devido à zoonoses, ou outras doenças
infectocontagiosas ou até mesmo sem motivo aparente, são depositados em aterros
sanitários, gerando predisposição de várias outras doenças que podem chegar a atingir o
homem. É uma mistura de falta de conhecimento, com uma “cultura” absurda de
comodismo, falta de recursos necessários e estagnação da população que dificilmente se
manifesta.
Não se trata, portanto, de cercear a atividade econômica que tem como meta a
satisfação das necessidades e aspirações humanas. Esse desenvolvimento há de ser
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sustentável, deve unir homem e natureza concretizando entre ambos um convívio sóbrio
e saudável, ecologicamente equilibrado, propiciando ao homem de hoje e ao de amanhã
uma sadia qualidade de vida.
No que se refere ao desenvolvimento sustentável, está disposto na Carta Magna
que o meio ambiente é bem de todos, cabendo ao Poder Público e à coletividade defendêlo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações. É preciso crescer, sim, mas de
maneira planejada e sustentável, com vistas a assegurar a compatibilização do
desenvolvimento econômico-social com a proteção da qualidade ambiental. Isto é
condição para que o progresso se concretize em função de todos os homens e não às custas
do mundo natural e da própria humanidade que, com ele, está ameaçada pelos interesses
de uma minoria.

2.2 - EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (EDS)
Com relação à como a educação pode contribuir para a efetivação do principio
abordado, sabemos que A Educação, em todas as suas formas, pode moldar o mundo de
amanhã, instrumentalizando indivíduos e sociedades com as habilidades, perspectivas,
conhecimento e valores para se viver e trabalhar de maneira sustentável. Educação para
o Desenvolvimento Sustentável (EDS) é uma visão da educação que busca equilibrar o
bem-estar humano e econômico com as tradições culturais e o respeito aos recursos
naturais do planeta. A EDS utiliza métodos educacionais transdisciplinares para
desenvolver uma ética para a educação permanente; promove o respeito às necessidades
humanas compatíveis com o uso sustentável dos recursos naturais e com as necessidades
do planeta; e nutre o sendo de solidariedade global.
Em 20 de dezembro de 2002, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, por
consenso, resolução estabelecendo a Década da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável. A resolução designa o período de dez anos, de 2005 a 2014, e declara a
UNESCO como a agência líder para promover a Década. A UNESCO terá um papel duplo
a desempenhar: primeiro como agência líder na promoção da Década e segundo como um
implementador substantivo da EDS.
Aumentar a qualidade e abrangência da educação e reorientar seus objetivos para
reconhecer a importância do desenvolvimento sustentável deve ser uma das maiores
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prioridades da UNESCO e do mundo na vinda da Década. A Educação para o
Desenvolvimento Sustentável deve ser também atenta aos desdobramentos e reformas na
educação, particularmente ao Plano de Ação de Dakar de Educação para Todos (EPT), a
Década das Nações Unidas para a Alfabetização e os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio.
O desafio para implementar a Educação para o Desenvolvimento Sustentável
requer parcerias entre governos, comunidades acadêmicas e científicas, professores,
ONGs, comunidades locais e mídia.
Educação para o desenvolvimento sustentável é um “conceito dinâmico que
compreende uma nova visão da educação que busca empoderar pessoas de todas as idades
para assumir a responsabilidade de criar e desfrutar um futuro sustentável”
O objetivo geral da EDS é empoderar cidadãos para agir por mudanças sociais e
ambientais positivas, implicando em uma ação participativa.
EDS integra conceitos e ferramentas analíticas de uma variedade de disciplinas
para auxiliar pessoas a compreenderem melhor o mundo em que vivem. Perseguir o
desenvolvimento sustentável através da educação requer que educadores e educandos
reflitam criticamente em suas próprias comunidades, identifiquem elementos inviáveis
em suas vidas, e explorem tensões entre valores e objetivos conflitantes. A EDS traz uma
nova motivação para o aprendizado na medida em que os educandos tornam-se
empoderados para desenvolver e avaliar visões alternativas de um futuro sustentável e
concretizá-las coletivamente.
A partir do momento em que o desenvolvimento sustentável foi pela primeira vez
apoiado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1987, o conceito de educação para
o desenvolvimento sustentável foi também explorado. A Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Rio de Janeiro (Rio-92) uniu
representantes de governos, organizações internacionais e não governamentais e
sociedade civil para discutir os desafios do próximo século e adotar um plano global de
ação para enfrentá-los. O plano de ação, conhecido como Agenda 21, forneceu uma série
de princípios para auxiliar Governos e outras instituições na implementação de políticas
e programas para o desenvolvimento sustentável. O capítulo 36 da Agenda 21 afirma que
a

educação

é

essencial

no

rumo

ao

desenvolvimento

sustentável.

Seguindo a Rio-92, a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável indicou a UNESCO
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para ser o organismo coordenador do capítulo 36, responsável por acelerar as reformas
na educação e coordenar as atividades dos parceiros. A UNESCO foi também encarregada
de fornecer apoio técnico e profissional aos Estados Membros, desenvolvendo currículos
experimentais e material de treinamento; e disseminar políticas, programas e práticas
inovadoras para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável.
O capítulo 36 identifica quatro grandes premissas da Educação para o
Desenvolvimento
Sustentável:
• Promoção e Melhoria da Educação Básica: o acesso à educação básica ainda é
um problema para muitos – especialmente meninas e adultos analfabetos. Aumentar
simplesmente a alfabetização básica, como no ensino atual, não desenvolverá
significativamente sociedades sustentáveis. Ao contrário, a educação básica deve focar
na comunhão de conhecimento, habilidades, valores e perspectivas que encorajem e
apoiem os cidadãos a levar vidas sustentáveis.
• Reorientar a Educação existente em todos os níveis em direção ao
Desenvolvimento Sustentável: repensar e revisar a educação desde a creche até a
universidade para incluir mais princípios, habilidades, perspectivas e valores relacionados
à sustentabilidade em cada uma das três esferas – social, ambiental e econômica – é
importante para as sociedades atuais e futuras.
• Desenvolver Entendimento Público e Consciência da Sustentabilidade: avanços
na direção de sociedades mais sustentáveis requerem uma população que seja ciente dos
objetivos das sociedades sustentáveis e que tenha conhecimento e habilidades para
contribuir com esses objetivos. Cidadãos conscientes do voto e consumidores informados
podem auxiliar comunidades e governos a adotar medidas para a sustentabilidade e
caminhar em direção a sociedades mais sustentáveis.
• Treinamento: todos os setores trabalhistas podem contribuir para a
sustentabilidade local, regional e nacional. O desenvolvimento de programas de
treinamento especializado para garantir que todos os setores tenham o conhecimento e
habilidades necessários para realizar seu trabalho de forma sustentável, tem sido
identificado como um componente importante para a EDS.
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2.3 NOVAS METAS DO MILÊNIO
Olav Kjorven, diretor do Escritório Internacional do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud), defende a proposta de m novo conjunto de Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM), capaz de ampliar o combate à desigualdade social,
promover a sustentabilidade ambiental e incluir o enfrentamento a problemas que afetem
países ricos e pobres de forma mais igualitária e equilibrada.
Kjorven sugeriu que esta ideia seja implantada depois de 2015, ano em que expira
o prazo de cumprimento dos oito ODM vigentes desde 2000, quando a ONU e os países
signatários firmaram o acordo.
“Todos os países deveriam ser tratados da mesma forma, com objetivos para
cumprir internamente e também com a responsabilidade de oferecer ajuda e solidariedade
a outros nas áreas em que são referência”, destacou o diretor do Pnud.
O especialista norueguês aponta que o desequilíbrio entre os desafios enfrentados
por ricos e pobres para que cada uma das metas seja atingida é o maior problema do
compromisso atual é. Segundo ele, os ODM vigentes abordam principalmente as
chamadas nações em desenvolvimento, realidade esta que dá a impressão de que os
governos mais industrializados teriam pouco ou nada a melhorar.
“Na realidade, antes mesmo da crise financeira, as nações de renda média têm sido
de vital importância no comércio e na ajuda aos mais necessitados. Então, não é uma
questão de ricos ajudando pobres, e sim de todos ajudando uns aos outros”, Olav Kjorven.
De acordo com Olav Kjorven, as oito metas que ele propõe ainda estão em fase
de elaboração e são voltadas para as próximas duas décadas (até 2030), no intuito de
garantir condições habitáveis à crescente população mundial.
Os novos ODM seriam os seguintes:
1.

Corte de emissões de gases de efeito estufa em 50%, no

comparativo com
2.

os

níveis atuais;

Aumentar a produtividade e a resistência dos ecossistemas críticos:

expandir as áreas protegidas em terra e mar em, respectivamente, 17% e 10%, e
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aumentar em 20% as áreas agrícolas cultivadas de acordo com critérios de
sustentabilidade;
3.

Reduzir o consumo de proteína animal per capita em 20%, pois a

substituição da carne por verduras, grãos e frutas diminuiria a pressão sobre os
sistemas
4.
renovação
5.

de

criação

de

animais;

Combater à pesca desenfreada, garantindo a capacidade de
dos

ecossistemas marinhos;

Implementar políticas para impulsionar a produção industrial,

reduzindo os desperdícios e minimizando a liberação de produtos tóxicos em
solos, águas e
6.
o esgotamento
7.

ar;

Alterar a carga fiscal para reduzir a geração de resíduos e impedir
do

capital natural;

Fortalecer as regras de transparência e das medidas anti-corrupção,

além do controle da especulação financeira;
8.

Garantir o cumprimento total dos oito ODM atuais e fortalecer a

luta global contra a pobreza.
Segundo Kjorven, enquanto o mundo desenvolvido apresenta bom desempenho
nos indicadores relacionados à pobreza, podendo contribuir para que outros países
alcancem este status, ele têm desempenho fraco em sustentabilidade. Portanto, seria
adequado procurar o conselho de outras nações que estabeleceram planos de
desenvolvimento que respeitam mais o meio ambiente.
O especialista norueguês acredita que, embora seja possível identificar grandes
progressos na redução da pobreza, este é, muitas vezes, obtido à custa do aumento da
desigualdade social. Isso porque, segundo o diretor do Pnud, é mais fácil trazer os “menos
carentes” para cima da linha da pobreza do que alcançar os mais necessitados.
“Não há incentivos para reduzir a desigualdade, embora quase todos a reconheçam
como um fator fundamental por trás da pobreza e dos conflitos”, ressaltou.
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Já em relação à sustentabilidade, ele enfatizou a preocupação com a taxa mundial
de consumo de recursos minerais, peixes e água e com as alterações climáticas, pois “o
nível atual de emissões de carbono representa uma ameaça à estabilidade global e à
redução da miséria”.
“Nosso consumo é insustentável e cada vez mais vai contribuir para tensões,
conflitos e injustiças. E os países que estão engajados no sétimo ODM (garantir a
sustentabilidade ambiental) são os que causam o menor dano, enquanto os mais ricos, que
consumem muito mais por pessoa, têm escapado das metas”, concluiu o diretor do Pnud.
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CAPÍTULO III- GREENWASHING
3.1 - O QUE É GREENWASHING

A procura dos consumidores por produtos que se apresentam como
ecologicamente corretos tem crescido nos últimos anos, especialmente devido ao
aumento da preocupação do consumidor global em relação às questões e problemas
ambientais, como, por exemplo, o aquecimento global e as consequentes mudanças
climáticas. Essa nova tendência de consumo “verde” no mercado é, sem dúvida, um
campo de oportunidades. Porém, sob sua influência algumas empresas começam a
associar seus produtos com funções eco amigáveis duvidosas e oportunistas, sem critérios
claros a fundamentar suas pretensões ambientais, ou, ainda, utilizando símbolos e apelos
visuais, os quais podem induzir o consumidor a conclusões errôneas sobre o produto ou
serviço que deseja comprar.
Traduzindo o termo greenwashing do inglês para português pode-se ter algo
como “lavagem verde” ou "pintando de verde". A definição de greenwashing seia algo
como "maquiagem verde". Ele pode ser praticado por empresas e indústrias públicas ou
privadas,

organizações

não governamentais

(ONGs), governos

ou políticos.

Greenwashing consiste na estratégia de promover discursos, anúncios, ações,
documentos,

propagandas

e

campanhas

publicitárias

sobre

ser
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ambientalmente/ecologicamente correto, green, sustentável, verde, eco-friendly, entre
outros, com a principal intenção de vincular a imagem de quem divulga essas informações
à defesa do ambiente, mas, na verdade, tais medidas reais que colaborem com a
minimização ou solução dos problemas ambientais não são realmente adotadas e ainda,
muitas vezes, as reais ações tomadas geram mais impactos negativos ao meio ambiente.
O greenwashing seria como uma "propaganda enganosa", onde uma imagem é passada,
quando a realidade é outra.
Sem

citar

marcas,

é

possível

compreender

melhor

sobre

o greenwashing analizando e xemplos de casos de organizações que fizeram ou fazem
uso da estratégia de marketing.
Todos sabemos que o setor automobilístico gera muitos impactos negativos, como
a poluição do ar, consumo de energia e consumo de recursos naturais. Um grande
fabricante de automóveis, cuja sede fica no Japão, promove o greenwashing induzindo o
consumidor a pensar que comprar o seu automóvel é fator que contribui para preservar o
ambiente e promover a sustentabilidade. Na propaganda veiculada em jornal são
apresentadas informações sobre a utilização de materiais reciclados na composição do
carro, economia de água, logística reversa e eliminação de metais pesados. Mas como
isso caracterizaria um exemplo greenwashing? Ao apresentar tais informações, a empresa
comete pelo menos três dos sete pecados da rotulagem ambiental. O primeiro pecado
observado nessa atitude do fabricante é o do custo ambiental camuflado; o segundo, mais
praticado no Brasil (segundo pesquisa), consiste em apresentar-se como “ambientalmente
correto” ao mesmo tempo que são gerados outros impactos negativos decorrentes do
processo produtivo de produtos e serviços. O terceiro pecado observado é a falta de prova,
ou seja, não são apontadas certificações ambientais e, no website fornecido, as
informações apresentadas na propaganda não são comprovadas.
Podemos

encontrar

outro

exemplo

de

aplicação

das

estratégias

do greenwashing na embalagem de um sabão em pó, que se apropria do nome de uma
importante floresta brasileira e se intitula como sabão em pó ecológico, apresentando uma
embalagem com vários tons de verde. O fabricante certamente comete o pecado da falta
de prova, pois não apresenta nenhum tipo de comprovação para se nomear ecológico. No
website da marca, existe a informação de que todos os seus produtos são 100%
biodegradáveis e que possuem como princípio ativo ingredientes naturais. A questão é
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saber se o produto é natural ou se é à base de ingredientes naturais (saiba aqui como fazer
um sabão de baixo impacto ambiental).
Fora do meio empresarial privado, podemos também citar exemplos de esferas
públicas fazendo uso do greenwashing. É muito comum observar prefeituras utilizando o
apelo ambiental no seu marketing, normalmente em época de eleição ou mesmo durante
a vigência do mandato. São apresentados outdoors com as palavras: cidade sustentável,
cidade verde e cidade da sustentabilidade, porém não é realizada a divulgação sobre como
a cidade se tornou “sustentável” para tornar legítimo o uso do termo.

3.2 - OS 7 PECADOS DA ROTULAGEM AMBIENTAL
A norma ISO(International Organization for Standardization) 14021, que visa
padronizar a rotulagem ambiental aplicada às embalagens, considera que os rótulos das
embalagens devem: "1. ser exatos e não enganosos; 2.ser substanciados e verificáveis;
3.ser relevantes àquele produto ou serviço em particular; 4.ser específicos e claros sobre
a que atributo são relativos; 5.não resultar em má interpretação; 6.ser significativos em
relação a todo impacto ambiental do produto ou serviço durante o ciclo de vida; 7.ser
apresentados de maneira a indicar claramente a reivindicação ambiental com uma
declaração explanatória; 8.não ser apresentados de maneira a parecer certificados por uma
organização de terceira parte."
Com o objetivo de analisar, compreender e quantificar a expansão da nova
tendência de consumo “verde” no mercado, a TerraChoice Environmental Inc.,
consultoria de marketing ambiental do Canadá, desenvolveu uma metodologia de
pesquisa segundo a qual, com base em padrões observados, classificou esses apelos falsos
ou duvidosos em sete categorias, denominadas “Os Sete Pecados da Rotulagem
Ambiental” (The Seven Sins Of Greenwasing). Seriam estes:

2.2.1. Pecado do Custo Ambiental Camuflado
Consiste na declaração de que um produto é “verde” baseando-se apenas em um
atributo ou em um conjunto restrito de atributos ambientalmente corretos, sem atenção a
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outras importantes questões ambientais, muitas vezes mais importantes que o próprio
atributo destacado.
Um bom exemplo é o papel. Ele não é necessariamente ambientalmente preferível
apenas porque foi fabricado a partir de uma floresta plantada. Outras questões importantes
no processo de produção do papel, como a emissão de gases de efeito estufa ou a
utilização de cloro no processo fabril de branqueamento, podem ser igualmente ou até
mais importantes. Entre outros produtos que também cometem esse pecado incluem-se
desinfetantes, eletrodomésticos e inseticidas.

2.2.2. Pecado da Falta de Prova
Nada mais é do que uma declaração de que o produto é ambientalmente correto,
sem o cuidado de apresentar dados capazes de comprovar essa pretensão. Ou seja, faltam
informações de suporte facilmente acessíveis ou uma certificação confiável de terceira
parte que prove o aspecto ambientalmente correto declarado. tanto no local da compra
quanto no web site do fabricante do produto.
Três exemplos: produtos como guardanapos ou papel toalha que declaram várias
porcentagens de conteúdo reciclável pós-consumo sem fornecer evidências; produtos que
dizem não ser testados em animais, mas não comprovam tal afirmação; e eletrodomésticos
que promovem sua eficiência energética sem certificação de terceiros.

2.2.3. O Pecado da Incerteza
Manifesta-se quando uma declaração é tão pobre ou abrangente que seu real
significado

acaba

não

sendo

devidamente

compreendido

pelo

consumidor.

O famoso símbolo Mobious Loop, por exemplo, significa que o produto foi feito a partir
de material reciclado. Mas, o produto é feito de material reciclado ou a embalagem? É
100% composto de material reciclado ou a porcentagem é menor?
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Estes símbolos dizem a mesma coisa? Apesar de parecidos, possuem significados
diferentes que, se mal comunicados, podem confundir o consumidor.
O Pecado da Incerteza é o mais comum entre os produtos brasileiros,
correspondendo a 46% de todos os pecados cometidos e percebido em 55% de todos os
produtos com apelos ecológicos verificados.

2.2.4. O Pecado do Culto a Falsos Rótulos
Baseia-se em falsos rótulos. Ocorre sempre que um produto, por meio de palavras
ou imagem, transmite a impressão de que seu atributo socioambiental teve o endosso de
uma terceira parte sem, de fato, contar com ele.
Algumas marcas de desodorantes e outros produtos spray/aerosol, por exemplo,
costumam trazer nas embalagens mensagens do tipo “Não contém CFC – Inofensivo à
Camada de Ozônio”. Na verdade isso é apenas uma imagem e não resultado oficial de
uma certificação feita por terceiros.

2.2.5. O Pecado da Irrelevância
Comete-se esse pecado quando se utiliza de uma declaração ambiental que, apesar
de verdadeira, não chega a ser importante ou útil para os consumidores que buscam
produtos ecologicamente preferíveis. Pelo fato de ser irrelevante, distrai o consumidor na
busca por opções mais verdes.
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O exemplo mais frequente de apelo irrelevante está relacionado ao
Clorofluorcarboneto (CFC) – uma substância que contribui para a destruição da camada
de ozônio. Apesar de banida por lei há 30 anos, muitos produtos ainda comunicam o apelo
“não contém CFC” como sendo uma aparente vantagem ambiental.

2.2.6. O Pecado do “Menos Pior”
Corresponde a declarações ambientais que podem ser verdadeiras na categoria do
produto, mas que costumam distrair a atenção do consumidor do maior impacto ambiental
da categoria do produto como um todo.
Os cigarros orgânicos são um bom exemplo. Até podem ser uma escolha mais
responsável para fumantes, mas não seria mais recomendável desencorajar o hábito de
fumar? O mesmo raciocínio vale para inseticidas e pesticidas que se apresentam como
ecologicamente mais corretos.

2.2.7. O Pecado da Mentira
Como o nome revela, baseia-se em declarações ambientais falsas.
Em uma pesquisa realizada pela Market Analysis em março de 2010, comparando
os apelos por categoria de produto do Brasil com a média dos outros quatro países, o
segmento de cosméticos e higiene pessoal foi o que apresentou a maior frequência de
apelos mentirosos.

3.3 COMO PREVENIR-SE CONTRA O GREENWASHING
Ao optar por fazer greenwashing, uma empresa pode conseguir enganar e atrair
novos consumidores ou pode sofrer com os danos à sua imagem pela divulgação da
verdade, uma vez descoberta, e perder consumidores. Mas o que ocorre é que muitas
vezes os consumidores acreditam nas informações passadas sem pensar em questionar
como são cumpridas tais ações. Por isso, com atitudes simples, é possível se prevenir
contra as estratégias e apelos do greenwashing.
39

Conheça as certificações ambientais mais utilizadas no Brasil, como a FSC (Forest
Stewardship Council), IBD (Instituto Biodinâmico), PROCEL e Ecocert. Além da
certificação ISO 14021. A presença destas certificações garante a veracidade das
informações. É importante, se possível, verificar no site da certificadora se o nome da
empresa consta no cadastro, porque existem produtos que fazem uso dos selos
ilegalmente. Existem, também, algumas imagens que enganam o consumidor por serem
parecidas com um selo certificador.
Questione se a organização está apresentando uma solução pontual para
determinada questão ambiental como, por exemplo, um produto cosmético que se diz
natural, “ecológico” e preocupado com a preservação da natureza, mas que vem em uma
embalagem plástica comum, nociva ao meio ambiente. Lembre-se que, quando falamos
de qualidade de vida e de preservação ambiental, um processo depende do outro e nada
está separado, portanto, o produto, por ser natural, não está livre de nos impactar
negativamente com a sua embalagem plástica ocupando espaço por centenas de anos até
ser degradado.
Verifique se a organização fornece algum meio de comunicação para localizar as
evidências do marketing verde. Se não apresentar, esse é um ponto importante para
perceber o greenwashing.
É preciso estar atento para frases vagas e sem explicações, como: "ecologicamente
correto", "protegendo a natureza", "amigo do planeta", "cuidando do ambiente",
"responsabilidade socioambiental", entre outras, pois estas não dizem nada de consistente.
Informações sobre a ausência de CFCs (clorofluorcarbonos) não possuem
relevância, já que produtos com CFCs são proibidos há muitos anos. Normalmente, a
informação vem acompanhada de uma imagem parecida com um selo certificador com
os dizeres: "protege a camada de ozônio".
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CONCLUSÃO
O tema desenvolvido neste trabalho teve grande importância para o melhor
entendimento da importância da sustentabilidade para o desenvolvimento não só da
sociedade, mas também das empresas ou industrias.
Conseguimos também perceber a importância que as empresas estão dando e
como estão tentando de diversas formas melhorar o equilíbrio entre os pés da
sustentabilidade.
Percebemos também o papel que a sociedade desempenha perante as mudanças
que ocorrem nas empresas e no mundo. As empresas estão sempre preocupadas com a
geração de lucro e riqueza, tendo isso muitas vezes como foco principal, porém é a
sociedade que influência a sua gestão e estratégia tendo em vista que estão diretamente
relacionados à economia da empresa, sendo consumidores
Com o equilíbrio necessário que o tripé da sustentabilidade exige, as empresas são
capazes de mudar o mundo, percebendo que as suas atitudes influenciam e impactam
diretamente a sociedade, o meio ambiente e a economia mundial. Ao equilibrar os este
tripé, todos são beneficiados gerando crescimento aos respectivos interessados e não
prejudicando as gerações futuras que também poderiam já nascer em uma sociedade
educada que se preocupa com o respeito, a cultura, a integridade e sempre ao
desenvolvimento econômico e sustentável.
Foi possível perceber também que as indústrias podem influenciar os
consumidores a comprar produtos perante os meios de comunicação e as propagandas
enganosas como o Greenwashing.
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INTRODUÇÃO
A música é um elemento capaz de despertar muitos efeitos nas pessoas, como
sentimentos e lembranças. Sua influência no cérebro é bastante estudada e cada vez mais
surgem novas descobertas sobre essa relação. No entanto, pode-se dizer que a música e
seus estímulos têm influência real sobre a atividade cerebral e que por isso, pode
promover mudanças comportamentais nos indivíduos.
Pensando nessa influência, muitas empresas têm utilizado a música como
estratégia de marketing, para que assim se destaquem diante de suas concorrentes. Assim,
o marketing sensorial, que trabalha com o lado afetivo, com os sentimentos e a memória
do consumidor, está ganhando espaço nos empreendimentos e está tornando a compra
uma experiência física, biológica, sensorial e mental.
Além de ser um diferencial, a estratégia de utilizar o marketing sensorial acaba
criando uma identidade própria para a empresa, proporcionando assim, ambientes
agradáveis aos clientes e estabelecendo laços emocionais com estes.
Pode-se destacar a utilização do Music Branding, que é uma estratégica que leva
em consideração a importância da música no comportamento das pessoas. Além disso,
esta ferramenta tenta aprofundar o envolvimento emocional que a música acaba criando
entre a marca e o cliente.
É importante notar também que a música em um estabelecimento comercial
permite à empresa, em alguns casos, uma possibilidade de “controle” sobre a velocidade
com que o cliente se comporta. Dessa maneira, além de haver um estudo sobre como a
música influência os indivíduos, é fundamental entender o comportamento do
consumidor.
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CAPÍTULO I: MÚSICA
A música pode ser definida, de acordo com o dicionário Michaelis, como a arte e
técnica de combinar sons de maneira agradável ao ouvido. Ela é parte integrante da vida
dos seres humanos, estando presente tanto quando se liga o rádio ou quando se assiste
televisão.
Está presente em todas as mídias e cada vez mais adquire novas funções, como
por exemplo, para vender um produto, protestar sobre alguma causa ou para intensificar
um noticiário.
A música ao longo da história do ser humano sempre esteve presente, de diferentes
formas. Porém ninguém sabe ao certo como ela surgiu e quais são os efeitos que a música
provoca nos cérebros dos indivíduos.

1.1 ORIGENS DA MÚSICA
A música sempre esteve presente na cultura da humanidade, e pode-se atribuir
várias teorias a sua origem. Acredita-se que desde a pré-história já existia música e nessa
época ela apresentava um caráter ritualístico em agradecimentos aos deuses ou como
forma de pedidos pela proteção, boa caça, entre outros. Nesse período também pode-se
imaginar que muitos sons provinham, principalmente, dos movimentos corporais e sons
da natureza e a partir disso começaram a ser aprimorados através da utilização de objetos
diversos, como ossos de animais (instrumento de sopro).
A origem da música também pode ser contada através da mitologia greco-romana,
que começou com a morte dos Titãs. Conta-se que depois da vitória dos deuses do Olimpo
sobre os seis filhos de Urano (Oceano, Ceos, Crio, Hiperião, Jápeto e Crono), mais
conhecidos como os Titãs, foi solicitado a Zeus que criasse divindades capazes de cantar
as vitórias dos Olímpicos. Zeus então partilhou o leito com Mnemosine, a deusa da
memória durante nove noites consecutivas e, no devido tempo, nasceram as nove musas.
Entre as noves musas estavam Euterpe (musa da música) e Aede (protetora do canto e da
música). As nove musas gostavam de frequentar o monte Parnaso, onde faziam parte do
cortejo de Apolo, deus da Música.
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Há também, na mitologia, outros deuses ligados à história da música como Museo,
filho de Eumolpo, que era tão grande musicista que quando tocava chegava a curar
doenças; de Orfeu, filho da musa Calíope (musa da eloquência e considerada a líder das
noves musas), que era cantor, músico e poeta; de Anfião, filho de Zeus, que após ganhar
uma lira de Hermes, o mais ocupado de todos os deuses, passou a dedicar-se inteiramente
à música.
Além disso se fosse estudado as mitologias de cada povo, perceber-se-ia que todo
povo tem um deus ou algum tipo de representação mitológica ligado à música. Para os
egípcios, por exemplo, a música teria sido inventada por Tot ou por Osíris. Para os hindus,
teria sido inventada por Brama, e para os judeus, por Jubal. Assim, pode-se perceber que
a música é algo intrínseco à história do ser humano sobre a Terra e uma de suas
manifestações mais antigas e importantes.

1.2 O QUE É MÚSICA?
Não existe uma definição absoluta para música, mas pode-se dizer no sentido
amplo que é a organização temporal de sons e silêncios. Já no sentido restrito, é a arte de
coordenar e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos, podendo ser
transmitida através da voz ou de instrumentos musicais.
A música é uma manifestação artística e cultural, que possui a capacidade estética
de traduzir os sentimentos, atitudes e valores culturais de um povo ou nação.
Também pode ser considerada uma linguagem universal que muitas vezes
confunde-se com a própria história do desenvolvimento da inteligência e da cultura
humana.
Para Even Ruud (1991), autor do livro “Música e saúde”, a música pode ser
definida como uma progressão sonora não linguística organizada no tempo, pois a maior
parte das tradições musicais estabeleceu um sistema altamente especificado de elementos
sonoros característicos, mas cada elemento sonoro carece de específica conexão
simbólica com um significado ou ideia, que é característico de uma linguagem.

5

Assim, pode-se perceber que existem várias definições de música, devido a
diversas conotações que ela adquire, por exemplo música como som, como construção
social e como fonte histórica e de seu uso além do assunto em si.

1.3 CARACTERÍSTICAS DO SOM
Dado que a música também pode ser definida como uma combinação de
elementos sonoros que são percebidos pela audição, é importante destacar as principais
características do som, que são altura, intensidade e timbre.
Altura é a forma como o ouvido humano percebe a frequência dos sons, assim esta
característica permite classificar o som em grave ou agudo. Essa propriedade do som é
determinada pela frequência da onda sonora. Um som com baixa frequência é dito som
grave e o som com altas frequências é dito som agudo.
A intensidade é a percepção da amplitude da onda sonora, ou seja, é uma
característica do som que está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as
ondas. Essa propriedade do som é provocada pela pressão que a onda exerce sobre o
ouvido ou sobre algum instrumento medidor da intensidade sonora. A intensidade sonora
é medida em bel.
Já o timbre é a característica sonora que permite distinguir sons de mesma
frequência e mesma intensidade, desde que as ondas sonoras correspondentes a esses sons
sejam diferentes. Por exemplo: dois aparelhos musicais, violão e violino, por exemplo,
podem emitir sons com a mesma frequência, mas com timbres diferentes, pois as ondas
sonoras possuem formas diferentes.

1.4 A MÚSICA NOS PERÍODOS HISTÓRICOS


Antiguidade
A música na antiguidade é apontada, por muitos historiadores, como impregnada

de sentido ritualístico. O instrumento mais utilizado era a voz, pois por meio dela se dava
a comunicação e nessa época o sentido da música era esse, comunicar-se com os deuses
e com o povo.
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A cultura egípcia alcançou um nível elevado de expressão musical, pois era um
território que preservava a agricultura e este costume levava às cerimônias religiosas,
onde as pessoas batiam espécies de discos e paus uns contra os outros, utilizavam harpas,
percussão, diferentes formas de flautas e também cantavam. Os egípcios acreditavam na
“origem divina” da música, que estava relacionada ao culto dos deuses. Assim, os
sacerdotes treinavam os coros para os rituais sagrados nos grandes templos. Era costume
militar a utilização de trompetes e tambores nas solenidades oficiais.
Na Ásia, a música se desenvolvia com expressividade nas culturas chinesa e
indiana. Os chineses acreditavam no poder mágico da música, como um espelho fiel da
ordem universal. A cítara (instrumento de cordas), mais conhecida na China como
guzheng, era o instrumento mais utilizado pelos músicos chineses. Além de usarem a
música em eventos religiosos e civis tiveram uma percepção mais apurada da música e
de como esse refletia sobre o povo, chegando a usar a música como “identidade” ou forma
de “personalizar” momentos históricos e seus imperadores.
Já na Índia, a música era considerada extremamente vital. Possuíam uma música
sistematizada em tons e semitons, e não utilizavam notas musicais, cujo sistema
denominava-se “ragas”, que permitiam o músico utilizar uma nota e exigia que omitisse
outra.
Na Grécia, a música funcionava como uma forma de estarem mais próximos das
divindades, e dessa forma, um caminho para a perfeição. Nesse período, a música era
incorporada à dança e ao teatro, formando uma totalidade, e ao som da lira eram recitados
poemas. As tragédias gregas eram encenadas inteiramente cantadas acompanhadas da
lira, da cítara e de instrumentos de sopro denominados aulos. Um destaque importante na
antiguidade foi Pitágoras, um grande filósofo grego que descobriu as notas e os intervalos
musicais e que acreditava que a música e a matemática formavam a chave para os
segredos do mundo, que o universo cantava, justificando a importância da música na
dança, na tragédia e nos cultos gregos.
Já em Roma, a música foi influenciada pela música grega, pelos etruscos e pela
música ocidental. Os romanos utilizavam a música na guerra para sinalizar ações dos
soldados e tropas e também para cantar hinos as vitórias conquistadas. Também possuía
um papel fundamental na religião e em rituais sagrados.


Idade Média
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Na Idade Média, ou Idade das Trevas, a Igreja tinha forte influência sobre os
costumes e culturas dos povos, dessa forma ditou as regras culturais, sociais e políticas
de toda a Europa, interferindo também na produção musical daquele momento. Muitas
restrições eram impostas, e por essa razão, observa-se o predomínio do canto gregoriano
e do estilo cantochão. A música denominada cantochão, é a música monofônica (que
possui uma única linha melódica), sacra ou profana. E o canto gregoriano possui esse
nome devido a uma homenagem ao Papa Gregório I (540-604), e também já fora cantada
nas sinagogas e países do Oriente Médio.
Apesar das restrições da Igreja, houve um grande desenvolvimento da música o
que acabou gerando uma maior acessibilidade para as pessoas com o surgimento da
música popular, aparecendo dessa forma, os trovadores e menestréis.
É importante citar que na Idade Média, Guido d’Arezzo, um monge católico criou
a pauta de cinco linhas, na qual definiu as alturas das notas e o nome de cada uma. Dessa
forma, nasceu os nomes das notas musicais conhecidas até hoje: dó, ré, mi, fá, sol, lá e si.


Renascimento
A música renascentista data do século XIV, período em que os artistas pretendiam

compor uma música mais universal, buscando se distanciarem das práticas da Igreja, ou
seja, cresce nesse período o interesse pela música profana (que não era religiosa). Havia
um encantamento pela sonoridade polifônica e pela possibilidade de variação melódica.
A polifonia valorizava a técnica que era desenvolvida e aperfeiçoada, característica do
Renascimento.


Barroco
A música barroca, surgiu no século XVII, e foi assim designada para delimitar o

período da história da música que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte
do compositor, maestro e instrumentista Johann Sebastian Bach.
Este tipo de música foi muito fértil, contendo elaborações, brilhantismo e
imponência não vistos anteriormente na história da música, fato esse, talvez, devido à
oposição aos modos gregorianos até então vigentes. Era uma música de conteúdo
dramático e muito elaborado. Na França os principais compositores de ópera eram Lully
e Rameau. Na Itália, o compositor Antonio Vivaldi chega ao auge com suas obras
barrocas e na Inglaterra, Haendel compõe vários gêneros de música, se dedicando ainda
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aos oratórios com brilhantismo. Já na Alemanha, Bach torna-se o maior representante da
música barroca.


Classicismo
A música clássica é o estilo posterior ao Barroco. O termo clássico deriva do latim

“classicus”, que significa cidadão da mais alta classe. Nesse período, o tipo de música é
mais suave e com uma perfeição estética. As frases melódicas são curtas, claras e bem
definidas, com princípio, meio e fim com uma maior variação em relação à dinâmica das
obras musicais.
Além disso, surgem diversas novidades, como a orquestra que toma forma e
começa a ser valorizada, e as composições para instrumentos, que pela primeira vez na
história da música, passam a ser mais importantes que as compostas para canto, surgindo,
assim, a música para piano.
Nesse período criou-se, ainda, a sonata, que vem do verbo sonare (soar) e é uma
obra em diversos movimentos para um ou dois instrumentos, a sinfonia, que é uma
espécie de sonata para orquestra e o concerto, que apresenta uma espécie de luta entre o
solo instrumental e a orquestra.
Este período da música é marcado pelas composições, principalmente, de Haydn,
Mozart e Beethoven (em suas composições iniciais).


Romantismo
Diferente da música no classicismo que buscava um equilíbrio entre a estrutura

formal e a expressividade, no romantismo a música buscava uma liberdade maior da
estrutura clássica e uma expressão mais densa e viva, carregada de emoções e
sentimentos. É neste período que a emoção humana é demonstrada de forma extrema.
As melodias românticas são mais líricas e as harmonias mais contrastantes, com
uma maior variedade de sonoridades, dinâmicas e timbres com maior tempo de duração.
Nesta fase a literatura exerce uma grande influência sobre a música romântica, surgindo
assim o “nacionalismo” musical, estilo pelo qual os compositores buscavam expressar de
diversas maneiras os sentimentos de seu povo. A valsa do estilo vienense de Johann
Strauss é um típico exemplo da música nacionalista.
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Os compositores mais conhecidos do romantismo, são: Chopin, Schumann,
Wagner, Verdi, Tchaikovsky e R. Strauss.


Música no século XX
O século XX é marcado por uma série de novas tendências e técnicas musicais. É

um período rico para a música, impulsionado pela rádio, e pelo surgimento de tecnologias
para gravar, reproduzir e distribuir essa arte.
O interesse por novos sons fez os compositores incorporarem uma grande
quantidade de instrumentos e objetos sonoros à música.

1.5 GÊNEROS MUSICAIS

A música evoluiu através dos séculos, o que resultou em uma grande variedade de
gêneros musicais, onde cada um desses gêneros possui uma serie de subgêneros e estilos.
Devido a essa grande variedade, classifica-los é algo muito difícil, pois em cada
parte do mundo os gêneros adquirem certas características. E existem gêneros musicais
específicos de cada região. Alguns gêneros musicais:


Música eletrônica
Música eletrônica é toda música que é criada ou modificada através do uso de

equipamentos e instrumentos eletrônicos, tais como sintetizadores, gravadores digitais,
computadores ou softwares de composição.


Pop
A música pop é um gênero musical que apresenta um ritmo especifico. Por vezes,

o termo também é utilizado para designar qualquer tipo de música que alcance um alto
número de vendas e/ou execuções (música popular).
Este tipo de música tem como marcar a apreciação por parte de todo tipo de
público, por isso os artistas que se dedicam a compor canções no estilo pop têm como
principal objetivo a sua audiência e o seu sucesso comercial, muitas vezes cantando em
diversos gêneros musicais.
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Rock
O rock and roll surgiu nos Estados Unidos e rapidamente se espalhou para o resto

do mundo. O som do rock muitas vezes gira em torno da guitarra elétrica ou do violão, e
utiliza um forte contratempo estabelecido pelo ritmo do baixo elétrico, da bateria, do
teclado, e outros instrumentos como piano e sintetizadores digitais.


Hip Hop
O hip hop é um movimento cultural iniciado no final da década de 1960, nos

Estados Unidos como forma de reação aos conflitos sociais e à violência sofrida pelas
classes menos favorecidas da sociedade urbana. É uma espécie de cultura das ruas, um
movimento de reinvindicação de espaço e voz das periferias, traduzido nas letras
questionadoras e agressivas, no ritmo forte e intenso e nas imagens grafitadas pelos muros
das cidades. Assim, o hip hop é composto principalmente por quatro manifestações
artísticas principais: o mestre de cerimonias, que anima as festas com suas rimas
improvisadas, a instrumentação dos DJs, a dança do breakdance e a pintura do grafite.


Funk
O funk é um estilo bem característico da música negra norte-americana,

desenvolvido a partir dos anos 1960 por artistas como James Brown, com base em uma
mistura de soul music, jazz e R&B.
Já o funk carioca é uma variedade do funk surgida na década de 1980, originada
nas favelas do Rio de Janeiro, derivada ainda de subgêneros como o Miami Bass, por
causa da sua batida rápida e dos vocais graves.
Além destes gêneros musicais descritos, ainda existem vários outros como:


Blues



Jazz



Pagode



Samba



Soul



Black Music



MPB



Sertanejo
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Gospel



Metal



Country



Reggae



Rap

1.6 INFLUÊNCIA DA MÚSICA NO CÉREBRO
A música é um elemento capaz de despertar muitos efeitos nas pessoas, sobretudo
o que se refere a sentimentos e lembranças, por exemplo. No entanto, apesar de estarem
evidentes os significados e percepções diferentes que a música proporciona para cada
indivíduo, estudos apontam que a música tem um efeito bem mais intrínseco ao ser
humano do que se imagina.
Procura-se compreender, cada vez mais, o comportamento musical neurológico e
as reações mentais dos indivíduos à música e ao som. Uma das conclusões que já se foi
obtida é que o cérebro possui circuitos diferentes para perceber, processar e tocar música.
Como atividade neuropsicológica, a música requer múltiplas funções cerebrais,
tais como a função auditiva, para escutar e apreciar a harmonia, ritmo, timbre, a função
visual, para ler uma partitura, a função motora para execução instrumental e as funções
cognitivas e emocionais para a interpretação e representação musical interior.
O termo “funções musicais”, utilizado pela neurociência, são um conjunto de
atividades cognitivas e motoras envolvidas no processamento da música. São
mecanismos pelos quais o cérebro se organiza para coordenar todas as operações mentais
envolvidas com a música.
Sabe-se que diferente da linguagem, não existe um centro neurológico específico
para a música, sendo que a função musical está presente difusamente em diversas áreas
cerebrais, mesmo naquelas áreas envolvidas com outros tipos de cognição.
Para as pesquisas atuais, a música ultrapassou sua natureza artística e passou a ser
um instrumento para o estudo de vários aspectos da neurociência. Uma constatação
importante dos estudos atuais, é que as áreas ativadas pela função musical variam com as
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experiências individuais e com o treinamento musical, tornando então muito mais
complexo este estudo.
É interessante notar que cada indivíduo tem suas preferências musicais pessoais,
porém, alguns critérios de preferência são universalmente comuns e presentes em todos
os cérebros. Acredita-se que as músicas capazes de chamar a atenção possuem uma
estrutura melódica e temporal (harmonia e ritmo) suficiente para desencadear processos
mentais automáticos de analise que criam expectativas sobre como a melodia deve
prosseguir, desde as primeiras notas ouvidas. E este processo não consciente de tentar
adivinhar as próximas notas e, eventualmente acertar, é um estimulo prazeroso de
recompensa que mantém o cérebro interessado em continuar expectando, o que acaba
resultando no sentimento de gostar da música.
Devido a essa avidez cerebral em construir uma suposta familiaridade musical,
quanto mais música se ouve, mais o cérebro aprende a acertar antecipadamente os padrões
de melodias e ritmos, assim, mais musica quer ouvir.
Assim, pode-se dizer que a música provoca, em certos casos, prazer ao ouvinte,
variando o grau de intensidade desta sensação. Isso se explica pelo fato de que, ao ouvir
uma música, o cérebro é estimulado a liberar uma substância chamada dopamina, que é
um neurotransmissor existente no ser humano relacionado a mecanismos de prazer, como
os associados ao sexo e à alimentação, por exemplo.
A Universidade Federal Paulista de Medicina, pesquisou as alterações elétricas no
cérebro de pacientes ao escutarem música, e descobriram que as funções musicais
parecem ser complexas, múltiplas e de localizações assimétricas, envolvendo o
hemisfério direito para altura, timbre, discriminação melódica, e o esquerdo para ritmos,
identificação semântica de melodias, senso de familiaridade e processamento temporal e
sequencial dos sons. No entanto essa localização das funções musicais pose ser diferente
em músicos, se comparado a indivíduos sem treinamento musical, o que sugere um papel
da música na chamada plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral é a capacidade que
o cérebro tem em se remodelar em função das experiências do sujeito, reformulando as
suas conexões em função das necessidades e dos fatores do meio ambiente. Assim, um
paciente que tenha sofrido algum dano cerebral pode recuperar algumas funções se for
estimulado com a música.
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Outras pesquisas, além de comprovarem a influência da música sobre as
atividades elétricas no cérebro, demonstram forte ligação entre a musicalização e a
linguagem. Portanto, tais estudos mostram que a música pode ser um estímulo que ajudará
o cérebro a melhor desenvolver, por exemplo, o domínio da linguagem verbal visto que
a sonorização musical ativa áreas relacionadas a linguagem.
Na parte psíquica, a música acompanha praticamente todos os momentos
emocionais importantes da vida do ser humano, desde as canções de ninar até a música
fúnebre. Isso contribui para a construção de relações de afeto com a música, afeto este
que pode ser mobilizado na presença de determinadas músicas.
Nota-se também a existência de grupos de pessoas com determinadas identidades
musicais e que tendem a atribuir valores afetivos semelhantes a determinadas músicas.
Assim, existe tanto um caráter social quanto um caráter pessoal, relacionados às
experiências musicais. Geralmente os afetos do indivíduo são profundamente
mobilizados pela música, a ponto de não se sentir feliz ouvindo uma música que recorde
um momento triste. E o vice-versa disso é importante nas recomendações musicais para
ajudar no tratamento de depressão.

1.7 MUSICOTERAPIA
Devido à grande influência da música no cérebro, cada vez mais ela é utilizada
para a reabilitação física, mental e social de indivíduos ou grupos.
A musicoterapia trata basicamente de trabalhos com propósitos terapêuticos que
se baseiam nas múltiplas influências da música sobre diversos sistemas fisiológicos (não
apenas cerebrais). Os conhecimentos atuais sugerem que a música pode ser aplicada em
pelo menos, quatro funções terapêuticas: na melhora da atenção, estimulando assim o
desenvolvimento motor e cognitivo, nas habilidades comunicativas, na expressão
emocional e na reflexão/sentimento da situação existencial.
Assim, a musicoterapia busca desenvolver potenciais e/ou restaurar funções do
indivíduo para que ele alcance uma melhor organização intra e/ou interpessoal, e
consequentemente, uma melhor qualidade de vida, através da prevenção, reabilitação ou
tratamento.
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Um exemplo da utilização da musicoterapia é o seu uso em alunos que irão prestar
vestibular, trabalhando além de técnicas de memorização, a diminuição do estresse, muito
frequente nessa fase.
A musicoterapia também é muito utilizada no tratamento da doença de Alzheimer,
doença de caráter progressivo e degenerativo que tem, entre seus primeiros sinais, o
esquecimento, a dificuldade de estabelecer diálogos, as mudanças de atitude e a
diminuição da concentração e da atenção. Assim, a musicoterapia ajuda a estimular a
memória, a atenção e a concentração, o contato com a realidade e o esforço da identidade.
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CAPÍTULO II: A MÚSICA E O COMPORTAMENTO DO
CONSUMIDOR
2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
Consumidor é todo indivíduo que compra bens e serviços para si mesmo ou para
outros, e não possui finalidade de revendê-los ou usá-los como insumos. Dessa maneira,
como o propósito do marketing centra-se em atender e satisfazer às necessidades e aos
desejos destes torna-se fundamental entender o comportamento de compra dos
consumidores.
O comportamento do consumidor envolve atividades físicas, mentais e
emocionais realizadas na seleção, compra e uso dos produtos e serviços para satisfação
de suas necessidades e desejos. E a partir da análise desse comportamento verifica-se que
se têm vários fatores que influenciam o ser humano até seu processo de compra e
satisfação. Esses fatores são: fatores culturais, moldado pela ideologia e hábitos da
população; sociais, liderados pelos inovadores e líderes gerando conformismo; pessoais,
variáveis demográficas; e psicológicos, responsáveis pelo processamento de informações
e sua captação através de sensação, percepção, aprendizado e memória.
As necessidades podem surgir de diversas formas, tais como: sensações internas,
que se caracterizam por desejos como fome, desejo de impressionar alguém, necessidade
de autoafirmação ou status. Podem surgir também de estímulos externos como um convite
para algum aniversário ou um anúncio em uma revista.
É importante destacar que o marketing não cria necessidades nos clientes ou no
público-alvo, apenas influencia desejos, junto a outros fatores sociais. Ou seja, as
necessidades já existem antes dele e são forças básicas que levam as pessoas a fazerem
algo, e quando não satisfeitas, levam ao impulso.
Assim, pode-se dizer que o comportamento do consumidor busca compreender o
motivo que leva os consumidores a comprarem certos produtos e não outros. E para isso,
os profissionais de marketing estudam os pensamentos, sentimentos e ações dos
consumidores e as influências sobre eles que determinam mudanças.
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2.2 PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA
O processo de decisão de compra inicia-se através de uma necessidade, que faz
com que o consumidor chegue à conclusão de que ele realmente necessita fazer algo que
satisfaça este estímulo percebido.
Para as organizações é fundamental conquistar seus clientes e mostrar o quanto
eles são importantes para a empresa, pois, na realidade, satisfazer essas necessidades
exige técnicas e habilidades que focam diretamente os consumidores.
O estudo sobre o comportamento do consumidor identifica algumas influências,
estímulos e estágios para compreender as etapas de compras.
Estudar o processo de aquisição de um produto representa compreender a forma
como cliente decide e compra, analisando as fases ocorridas e as influências exercidas
sobre a pessoa para a tomada de decisões acertadas. Assim, destaca-se que a compreensão
do processo de decisão de compra é fundamental para os profissionais de marketing.
Os consumidores envolvem-se no processo de decisão para fazerem suas compras,
como forma de encarar um problema. E quando o consumidor se depara com um
problema que pode ser resolvido através da compra, ele atravessa uma série de estágios
para chegar a uma decisão.
Dessa forma, pode-se dizer que o consumidor é influenciado, basicamente, por
cinco estágios que podem interferir numa tomada de decisão de compra. Os estágios são:
1.

Reconhecimento da necessidade

Esse estágio inicia-se quando o indivíduo reconhece um problema ou necessidade.
Isto é, ele percebe a diferença entre a situação real e uma situação desejada. Assim, o
consumidor é movido para a ação por uma necessidade.
Um autor que abordou bastante o tema necessidade humana foi o psicólogo
Abraham Maslow. Segundo ele, o homem é motivado de acordo com suas necessidades
que se manifestam em graus de importância, onde as fisiológicas são as necessidades
inicias e as de realização pessoal são as necessidades finais. Além disso, cada necessidade
humana influencia na motivação e na realização do indivíduo que o faz prosseguir para
outras necessidades que marcam a pirâmide hierárquica das necessidades humanas.
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Pirâmide hierárquica das necessidades humanas

2.

Busca de Informações

Nesse estágio o consumidor identifica marcas e produtos alternativos e coleta
informações sobre eles.
É importante destacar que o consumidor considerado ativo sempre está inclinado
a buscar mais informações antes de se decidir pela compra de determinado produto. De
acordo com Philip Kotler pode-se distinguir dois estágios de busca: o primeiro é o de
busca moderada, também chamado de atenção elevada, quando se está mais receptivo às
informações veiculadas através de anúncios. Já o segundo estágio é quando o consumidor
inicia uma busca ativa de informações.
Ainda segundo o autor, as fontes de informações do consumidor são classificadas
em quatro grupos:
- Fontes pessoais: família, amigos, vizinhos, conhecidos;
- Fontes comercias: propaganda, vendedores, revendedores, embalagens;
- Fontes públicas: mídia de massa, organizações de consumidores;
- Fontes experimentais: manuseio, exame, uso do produto.
Assim, o volume relativo e a influência destas fontes de informação variam
conforme a categoria de produto e as características do comprador.
3.

Avaliação das Alternativas
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A partir do reconhecimento da necessidade e do levantamento de informações, o
consumidor, em seguida, identifica as alternativas capazes de satisfazê-la. Num primeiro
momento são identificados produtos alternativos e, então, marcas alternativas. Essa
identificação de produtos e marcas pode depender da simples lembrança de experiências
anteriores até uma ampla pesquisa externa.
De acordo com Kotler, há diversos processos de avaliação de decisão sendo que,
a maioria dos modelos atuais, é orientada cognitivamente, ou seja, o consumidor forma
julgamentos sobre produtos em base racional e consciente. O indivíduo desenvolve um
conjunto de crenças em relação à marca, e estas são formadas de acordo com as
experiências dos consumidores, sendo filtradas por meio da percepção, distorção e
retenção.
Além disso, os consumidores podem utilizar avaliações novas ou armazenadas
para selecionar produtos, serviços e marcas que provavelmente proporcionarão satisfação
com a compra e o consumo.
4.

Decisão

Nesse estágio, o consumidor decide comprar ou não, e toma outras decisões
relacionadas com a compra.
Assim, percebe-se que muitas vezes os consumidores compram algo diferente
daquilo que pretendiam ou optam por não comprar nada em razão de algo que aconteça
durante o estágio de compra ou escolha.
5.

Pós- compra

A satisfação do consumidor é o resultado esperado, o que significa que o
desempenho do produto corresponde às expectativas do cliente. Assim, depois de efetuar
a compra do produto o consumidor experimenta o nível de satisfação ou de insatisfação,
pois o trabalho do fabricante não termina quando o produto é comprado, mas continua no
período de pós-compra.
Esse tipo de resultado, satisfação ou insatisfação, é muito importante, pois os
consumidores “armazenam” suas avaliações, que serão de grande ajuda em decisões
futuras, funcionando como um feedback.
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2.3 FATORES QUE INFLUENCIAM NA DECISÃO DE COMPRA
São muitos os fatores internos e externos que influenciam o comportamento e a
tomada de decisão do consumidor. Alguns autores acreditam que a influência só ocorre
por fatores sociais e situacionais, outros acreditam que o consumidor sofre influências
psicológicas, pessoais, sociais e culturais. Dessa forma, Kotler confirmando os princípios
conceituais de diversos autores, adaptou os conceitos teóricos, apresentando um modelo
que demonstra os fatores psicodinâmicos internos e externos que atuam sobre o
consumidor.
Esse modelo pode ser visto na seguinte figura:



Fatores Culturais

Os fatores culturais são aqueles que exercem a mais ampla e profunda influência
sobre os consumidores. Esses fatores respondem pelo comportamento humano adquirido
pela sociedade em que ele vive, onde pessoas compartilham os mesmos sistemas de
valores, interesses e comportamentos similares.
Os fatores culturais podem ser subdivididos em três: cultura, subcultura e classe
social.
a-) Cultura
O termo cultura possui muitas definições. Inicialmente pode-se dizer que cultura
é aquela que se refere a todos os aspectos gerais da realidade social.
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A cultura também pode ser considerada como tudo que o homem, através de sua
racionalidade, consegue executar. Assim, todos os povos e sociedades possuem sua
cultura por mais tradicional e arcaica que seja, pois todos os conhecimentos adquiridos
são transmitidos das gerações passadas para as futuras.
Os elementos culturais são: artes, ciências, costumes, sistemas, leis, religião,
crenças, esportes, mitos, valores morais e éticos, comportamento, preferências, invenções
e todas as maneiras de ser.
Já no âmbito mercadológico a cultura pode ser definida como o determinante mais
fundamental dos desejos e do comportamento de uma pessoa. Assim, os integrantes de
uma sociedade acabam adquirindo um conjunto de valores, percepções, preferências e
comportamentos através da vida familiar e de outras instituições básicas, que acabam
interferindo em seus hábitos de consumo presentes e futuros.
b-) Subcultura
De acordo com Kotler, cada cultura consiste em subculturas menores, as quais
fornecem identificação mais especifica e socialização para os seus membros. Assim,
pode-se dizer que as subculturas incluem as nacionalidades, religiões, grupos raciais e
regiões geográficas.
Uma outra definição de subcultura é de que ela é um segmento da sociedade que
difere do padrão da sociedade maior. Dessa forma, uma subcultura pode ser vista como
uma cultura que existe dentro de uma cultura maior dominante. Além disso, os membros
de uma subcultura participam da cultura dominante e, ao mesmo tempo, têm formas
distintas e únicas de comportamento.
c-) Classe social
Assim como cultura, classe social possui diversas definições. Mas, pode-se dizer
basicamente que classes sociais são divisões relativamente homogêneas e duradouras de
uma sociedade, que são ordenadas hierarquicamente e cujos membros compartilham
valores, interesses e comportamentos similares.
Destaca-se o fato de que no Brasil, a distribuição da população brasileira em
classes sociais, de acordo com o Critério Brasil, dá-se em função de um sistema de
pontuação baseada na posse de bens de consumo duráveis, instrução do chefe de família
e outros fatores, como por exemplo a presença de empregados domésticos.
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Fatores Sociais

Os fatores sociais podem ser divididos em grupos de referência, família, papéis e posições
sociais que influenciam o comportamento de compra.
a-) Grupos de referência
Os grupos de referência são aqueles grupos de pessoas que influenciam os
pensamentos, os sentimentos e os comportamentos do consumidor. Kotler também afirma
que existem dois tipos de grupos de afinidade: os primários e os secundários. Os grupos
primários são aqueles constituídos pela família, pelos amigos, pelos vizinhos e pelos
colegas de trabalho. Com estes grupos a pessoa interage mais continuamente e são
informais. Já os grupos secundários são aqueles constituídos pelas religiões, sindicatos e
profissões, assim, tendem-se a ser mais formais e exigem uma interação menos contínua.
Pode-se destacar ainda que as pessoas são também influenciadas por grupos de
que não são membros. Dessa forma, afirma-se que grupos aos quais uma pessoa gostaria
de pertencer são chamados de “grupos de aspiração”. E da mesma forma, existem grupos
repudiados que são denominados “grupos de negação”.
Com relação a forma com que os grupos de referência podem influenciar os
consumidores, pode-se dizer que na maioria dos casos os grupos de referência não dizem
diretamente aos consumidores o que fazer, mas são estes que se deixam influenciar pela
opinião do grupo.
b-) Família
Os membros da família constituem o grupo primário de referência de maior
influência. Muitos autores distinguem duas famílias na vida do comprador: a de
orientação, que é formada pelos pais, e a de procriação, formada por esposa e filhos.
No entanto, como a organização familiar tradicional está diminuindo, as pessoas
estão dando cada vez mais ênfase em irmãos, amigos íntimos e outros familiares para ter
companhia e apoio social. Assim, é muito importante descobrir os papéis de cada membro
na compra de determinado bem ou serviço, pois isto pode ser a chave do sucesso para as
empresas que desejam permanecer competitivas no mercado.
c-) Papéis e posições sociais
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Ao longo de suas vidas as pessoas participam de diferentes grupos sociais, e nestes
grupos, elas acabam assumindo variados papéis e posições sociais. Dessa maneira, é fato
que as pessoas escolham produtos que comuniquem seu papel e status na sociedade.


Fatores pessoais

Os fatores pessoais dizem respeito às características particulares das pessoas, isto
é, momentos e vivências pelas quais um indivíduo está passando. E essas características
interferem nos hábitos e nas decisões de consumo de cada indivíduo. São cinco elementos
que constituem os fatores pessoais: idade e estágio do ciclo de vida, ocupação, condições
econômicas, estilo de vida e personalidade.
a-) Idade e estágio do ciclo de vida
As necessidades e os desejos das pessoas modificam-se ao longo de suas vidas.
Dois autores, Churchill e Peter, comentam a existência dos chamados ciclos de
vida familiar, isto é, conjunto de estágios pelos quais as famílias passam e que
influenciam suas necessidades e a capacidade de satisfazê-las.
b-) Ocupação
A ocupação diz respeito à profissão que o consumidor exerce. Esse elemento é
importante, pois o trabalho dos consumidores influencia seus padrões de consumo.
c-) Condições econômicas
As condições econômicas podem ser determinadas por elementos como: renda
disponível, poupança e patrimônio, condições de crédito, atitudes em relação às despesas
versus poupança, e essas condições afetam diretamente a escolha de produtos.
d-) Estilo de Vida
O estilo de vida é basicamente o padrão de vida expresso em termos de atividades,
interesses e opiniões.
Entender o estilo de vida dos consumidores é importante, pois é possível que as
empresas se posicionem no mercado através de associações entre seus produtos e o estilo
de vida dos consumidores reais e potenciais dos mesmos.
e-) Personalidade
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A personalidade de um indivíduo é composta de uma multiplicidade de
componentes que incluem valores, atitudes, crenças, motivos, intenções, preferências,
opiniões, interesses, preconceitos e normas culturais. Além disso, cada ser humano possui
uma personalidade distinta, que influenciará seu comportamento de compra.
Dessa forma, diz-se que a personalidade é uma variável importante para a análise
do comportamento do consumidor. Por isso, é necessário classificar tipos de
personalidade e estabelecer correlações fortes entre certas personalidades e escolhas de
produto ou marca.


Fatores Psicológicos

Existem quatro importantes fatores psicológicos que influenciam as escolhas dos
consumidores: motivação, percepção, aprendizagem e crenças e atitudes.
a-) Motivação
Motivação é um termo oriundo do latim motivos que se associa à ideia de um
impulso, um sentimento, como uma força que estimula as pessoas a agirem para atingirem
seus objetivos.
A motivação pode variar de uma pessoa para outra, pois um indivíduo poder ser
motivado a estudar, mas não se sentir motivado a trabalhar, ou vice-versa.
Diversas teorias sobre motivação foram formuladas, mas as principais são a de
Maslow e a de Herzberg. Ambas as teorias são consideradas teorias de conteúdo, pois
procuram explicar quais fatores ou estímulos motivam as pessoas. Maslow afirmou que
o que motiva as pessoas a agirem são as necessidades não atendidas e que as pessoas
satisfazem determinadas necessidades básicas antes de se sentirem motivadas a satisfazer
outras. Assim de acordo com a teoria de Maslow as pessoas tentam primeiro satisfazer as
necessidades básicas, como as fisiológicas- alimento e descanso- para após satisfazerem
as necessidades de categorias superiores como segurança, estima e autorrealização.
Já Herzberg desenvolveu a teoria dos dois fatores com a crença de que a relação
de uma pessoa com seu trabalho é básica, e de que essa atitude pode determinar o seu
sucesso ou fracasso. Dessa forma, segundo Herzberg a motivação resulta de fatores que
podem ser divididos em duas categorias principais:
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- Fatores motivacionais ou intrínsecos: fatores que estão relacionados ao conteúdo
do trabalho.
- Fatores higiênicos ou extrínsecos: são fatores relacionados com as condições ou
o ambiente de trabalho.
Além de propor esses dois fatores, esta teoria também afirma que a motivação
pelo trabalho é diferente da satisfação com o ambiente de trabalho.
b-) Percepção
Percepção é o processo pelo qual um indivíduo seleciona, organiza e interpreta a
informação para dar significado ao mundo. Pode-se dizer que a maneira de perceber as
coisas ao redor é muito variável de acordo com experiências passadas, crenças, atitudes,
valores, personalidade, conhecimento, etc. E a percepção muda de acordo com o nível de
conhecimento e familiaridade que se tem com os assuntos, assim também com o tamanho
de uma necessidade.
Segundo Kotler são três os processos de percepção:
- atenção seletiva: é mais provável que as pessoas percebam estímulos
relacionados a uma necessidade atual, assim como é mais provável que percebam
estímulos previstos e estímulos cujos desvios sejam maiores em relação a um estímulo
normal.
- distorção seletiva: tendência de as pessoas interpretarem as informações em
conformidade com suas intenções pessoais, reforçando suas pré-concepções ao invés de
contrariá-las.
- retenção seletiva: as pessoas tendem a reter as informações que reforcem suas
atitudes e crenças.
c-) Aprendizagem
Aprendizagem são todas as mudanças ocasionadas no comportamento de um
indivíduo em função de suas experiências. Esse processo também estabelece ligações
entre certos estímulos e respostas equivalente, gerando um aumento da adaptação de um
ser vivo ao seu meio envolvente. Além disso, o homem é capaz de aprender e alterar os
seus comportamentos através da ampla utilização de sua experiência passada.
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A partir disso pode-se desenvolver a demanda por um produto associando- o a
impulsos fortes, usando sugestões motivadoras e fornecendo reforço positivo.
d-) Crenças e atitudes
Crença é um pensamento descritivo que uma pessoa sustenta sobre algo. Já com
relação à atitude, afirma-se que é uma predisposição interna de um indivíduo para avaliar
determinado objeto, ou aspecto, de forma favorável ou desfavorável, sendo uma das
variáveis a decidir no consumo.
Assim, pode-se dizer que as atitudes se desenvolvem a partir de cognições que
cada indivíduo possui a respeito do objeto de atitudes, e das avaliações de determinadas
crenças, que variam de pessoa para pessoa.

2.4 ATMOSFERA DO PONTO DE VENDA
No estudo do comportamento do consumidor, a atmosfera do ponto de venda
também é uma questão importante para se levar em consideração. O termo atmosfera de
uma loja foi elaborado inicialmente por Kotler para descrever as qualidades sensoriais
especiais dos pontos de vendas, que são muitas vezes projetadas para evocar respostas
específicas nos consumidores.
Isto porque o ambiente influencia a decisão do cliente de entrar ou não naquele
local. E por oferecer uma atmosfera única, muitas vezes a loja pode ter mais influência
que o produto em si na decisão de compra.
Os consumidores são influenciados pelos estímulos físicos do ponto de venda, e,
portanto a prática de criar estas atmosferas passa a ser uma importante estratégia. Como
componentes que constituem a atmosfera da loja tem-se, por exemplo, a iluminação, a
cor, estilo e música, que possuem efeitos mais imediatos nas decisões do consumidor que
outros elementos de marketing que não estão presentes diretamente no ponto de venda,
como a propaganda.
Um importante modelo que foi adaptado por diversos pesquisadores, é o modelo
de Mehrabian-Russel, que foi originado na psicologia ambiental, para medir o
comportamento de atração ou repulsão em pontos de vendas. Essa pesquisa sugeriu que
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os efeitos combinados de prazer, estímulo e predominância influenciam o comportamento
das pessoas em determinados ambientes.

Modelo de Mehrabian-Russel adaptado. (Fonte: R.J. Donovan et al. Store Atmosphere and Purchasing
Behavior. Journal of Retailing, v. 70, n. 3, p. 283-294, 1994. Figura 1 da p. 284)

Este modelo se baseia no paradigma de estímulo e resposta do organismo. Assim,
todas as respostas sobre um ambiente podem ser consideradas a partir de dois
comportamentos principais: o desejo de permanecer ou sair do ambiente; o desejo de
explorar versus a tendência de permanecer inativo ou evitar interagir no ambiente; o
desejo de se comunicar com outras pessoas contra a tendência de evitar interagir ou
mesmo ignorar as tentativas de comunicação de outros.
Assim, pode-se dizer que uma atmosfera interna prazerosa é um fator importante
para prever o desejo de aproximar-se ou manter-se em uma loja e gastar dinheiro. No
entanto, as reações dos consumidores não são universais. Há diferentes categorias de
consumidores e cada uma delas apresenta um comportamento diferenciado, inclusive
sob a mesma atmosfera e, dessa forma, sob o mesmo estímulo. Logo, é fundamental o
conhecimento do perfil dos consumidores para a definição e estruturação do ponto de
venda, pois este deverá estar adequado ao público-alvo do negócio.

27

2.5 A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NO COMPORTAMENTO DO
CONSUMIDOR
A música é um dos elementos que constituem a atmosfera de um ponto de venda,
isto porque, ela é capaz de gerar efeitos imediatos na decisão do consumidor. Além de
afetar o comportamento dos consumidores, a música também acomete os funcionários.
Isso acontece, pois os funcionários em um ambiente com música trabalham mais felizes
e o relacionamento com o cliente fica melhor.
Um ponto importante dessa influência da música, é de que existe uma relação
entre a velocidade de uma música e a reação do consumidor, o que pode ser trabalhado
de acordo com o objetivo de cada empresa para diferentes situações.
Assim, constatou-se que, quando a música é mais rápida, o cliente tende a andar
mais rápido e passar menos tempo no estabelecimento. Essa estratégia costuma ser
utilizada em supermercados ou em ambientes que precisem que os consumidores passem
menos tempo para dar espaço a novos clientes durante horários de pico.
Já quando a música é mais lenta, os consumidores andam mais devagar, passam
mais tempo olhando vitrines e produtos, “aproveitam” mais o ambiente da loja, ou seja,
transformam o ato de comprar em lazer, e consequentemente acabam gerando um
consumo maior.
Com relação à utilização da música em pontos de venda, é importante frisar a ideia
de música ambiente. Quando o ser humano experimenta música ambiente, ele ouve
passivamente em vez de escutar ativamente. Dessa forma, o som em entrada é
extensivamente processado no tronco do cérebro e por isso acredita-se que o
processamento auditivo é inteiramente inconsciente e não apenas automático. Isso acaba
fazendo com que a música ambiente passe informações e até influencie o comportamento
dos indivíduos, o que acaba sendo extremamente perigoso em alguns casos.
Ademais, a música ambiente atualmente é tão gratuita quanto o ar, sendo que
antes, era uma extravagância dos ricos. E por estar sempre disponível em toda parte, a
música acabou perdendo seu papel básico como fonte de prazer, tornando-se um meio de
melhorar o estado de espírito das pessoas. Além disso, ouve-se música pela experiência
do seu significado, pelo que ela transmite para cada indivíduo
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Assim, algumas empresas preferem escolher músicas que atendam ao perfil do
cliente sem perder a identidade musical do estabelecimento, independente da velocidade
influenciar na rapidez com que o cliente se comporta. Por isso, tais lojas apostam na
permanência do cliente não somente pela influência da música no seu comportamento,
mas também pelo fato do consumidor se sentir completamente agradável e que ele mesmo
prolongue sua permanência por apreciar a experiência proporcionada. Muitas vezes,
inclusive, as músicas são escolhidas, dentro de uma série de músicas pré-selecionadas,
pelos próprios atendentes, proporcionando, assim, um ambiente mais agradável não só
para os consumidores, mas para os próprios trabalhadores do estabelecimento também. E
é pensando nisso que surgiu a estratégia de Music Branding.
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CAPÍTULO III: UTILIZAÇÃO DA MÚSICA COMO
ESTRATÉGIA DE MARKETING
3.1 O QUE É MARKETING SENSORIAL?
O marketing sensorial tem como objetivo fixar uma marca, produto ou serviço na
mente do consumidor, criando sensações através dos sentidos, formando assim, um
vínculo emocional. Isto é, este tipo de marketing faz uso de uma estratégia em que os
sentidos dos clientes são aguçados, para assim criar uma ligação entre a marca e o
consumidor. Dessa forma, o marketing sensorial busca ir além da funcionalidade e
características do produto, trabalhados pelo marketing tradicional.
Segundo Gobé experiências sensoriais são impactantes para o consumidor e,
devido à sua força e imediatismo, podem realizar mudanças significativas em suas vidas.
Já para Schmitt o principal objetivo das experiências sensoriais é criar uma identidade
para uma empresa ou marca, essas experiências são o que geralmente atraem um cliente
a elas e devem ser consideradas no âmbito estratégico. Além disso, Schmitt destaca que
o marketing sensorial é uma poderosa ferramenta estratégica que agrega valor e
diferenciação ao produto, mesmo em marcas de menor expressão. Com apelo aos cinco
sentidos humanos possui o intuito de diferenciar, motivar e proporcionar valores aos
clientes com foco nos sentidos.
Avaliação dos sentidos humanos na percepção
Como Aprendemos
1,0% pelo paladar
1,5% pelo tato
3,5% pelo olfato
11,0% pela audição
83,0% pela visão
Fonte: Blessa (2011, p. 15)
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Visão

Este sentido humano é o mais explorado pelos profissionais de marketing e é um
dos maiores responsáveis pelas decisões na hora da compra. As cores, o tamanho e o
formato são logo percebidos, influenciando, em alguns casos, as emoções mais
diretamente.
Pode-se dizer que a visão é o primeiro sentido humano a destacar-se no processo
de escolha, pois é o primeiro que estimula o cérebro na direção do produto. Além disso,
a visão proporciona aos consumidores mais informações do que qualquer outro sentido,
sendo dessa forma um importante meio de explorar sua percepção sobre o ambiente.
Acredita-se que algumas cores, como a vermelha, criam sentimentos de excitação
e estimulam o apetite. Entretanto, outras como o azul são mais relaxantes. A agência
publicitária da American Express, por exemplo, decidiu chamar seu novo cartão de Blue
(azul), pois pesquisas realizadas mostraram que a cor evoca sentimentos positivos sobre
o futuro e as pessoas a associavam com o céu e com a água provocando uma sensação de
liberdade.
Algumas logomarcas e produtos são conhecidas por suas cores e formatos, como
é o caso da logomarca do McDonald’s, o M amarelo em um fundo vermelho, identifica
rapidamente a empresa, sem que seja preciso colocar o nome. Outro exemplo é o novo
designer do Leite Moça da Nestlé, que é “gorduchinho” e possui curvas sinuosas, um
formato único diante dos outros leites condensados.


Olfato

Após a visão, o olfato é o sentido com maior facilidade para despertar emoções.
Através do estímulo deste sentido pode-se criar personalidade ao ambiente, despertando
lembranças, desejos e sentimentos nos consumidores. Criar um aroma especifico e único
fará com que os consumidores lembrem-se da marca sempre que senti-lo.
Dessa forma, os odores possuem condições que favorecem um sentimento de
nostalgia e combinam dimensões que podem ser positivas ou negativas. Odores
agradáveis aumentam o tempo que os consumidores passam no estabelecimento de
consumo. Já os odores desagraveis geram comportamentos de fuga.
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No entanto, o aroma ideal para determinado público é uma difícil escolha que
requer cuidado para não tornar o ambiente desagradável, causando enjoos, mal-estar ou
repugnância aos seus clientes e funcionários. As lojas esportivas, por exemplo, pedem um
aroma que sugira um ambiente fresco e alegre, como alecrim e menta. E diante uma
pesquisa encomendada pela Nike, conclui-se que 84% dos consumidores se mostraram
mais dispostos a comprar mais um par de calçados, devido a influência do aroma floral
misto.
E é importante destacar que o aroma deve estar sempre associado, mesmo que
indiretamente, com o produto.


Audição

Escuta-se diversos sons durante o dia e alguns deles podem causar irritação e
outros podem tranquilizar. Pensando nisso, conclui-se que o som além de fazer parte do
dia-a-dia das pessoas, torna-se um instrumento que influencia o humor e o
comportamento dos indivíduos.
Assim, por meio da audição, pode-se influenciar o ambiente de compra, pois a
música tem a capacidade de criar um envolvimento indispensável no ambiente da loja.
Dessa forma, a música pode acrescer ou depreciar a atmosfera geral da loja, pois se usada
corretamente, ela possibilita um ambiente leve, descontraído e agradável, e é capaz de
criar uma identidade.
Cada vez mais, os empreendimentos estão trabalhando com o desenvolvimento
deste sentido. Alguns acertam na sintonia, já outros deixam a desejar. É fundamental não
deixar o gosto dos funcionários ou do próprio empresário decidir pela música quando esta
não está de acordo com o momento.
Dessa maneira, em um supermercado quando o movimento está grande e o fluxo
de pessoas é alto, e a intenção é fazer com que o consumidor realize sua compra
rapidamente e saia, o ambiente pede um ritmo de música mais agitada, ritmada. Porém se
o supermercado tiver com pouco fluxo de pessoas, músicas mais tranquilas e relaxantes
são mais adequadas, pois assim o cliente poderá demorar mais fazendo suas comprar e
em alguns casos, gastará mais.
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Existe também aquelas empresas que personalizam suas próprias músicas, onde o
objetivo é fixa-la na cabeça dos indivíduos e de forma que não cause antipatia. Um
exemplo disso é a propaganda da Danone, exibida na década de 80.


Tato

O tato é o meio através do qual permite-se ao consumidor conhecer as
características físicas do produto. Essa interação física gera sensação antecipada de posse
do produto e influencia diretamente a decisão de compra, sendo esta indispensável para
esse processo.
Assim, é por meio desse sentido que sente-se a textura e a maciez de certos
produtos. Para chegar a decisão de compra o toque é essencial em alguns casos, como por
exemplo: roupas, bicho de pelúcia e alguns móveis e objetos.


Paladar

Existem inúmeros tipos de gostos, a quem prefira temperos leves, outros
apimentado e outros salgados. É importante destacar que a cultura de cada região
influencia bastante na hora de escolher um produto, quando se leva em consideração o
gosto dos produtos.
Uma tática bastante utilizada para apresentar lançamentos de produtos
alimentícios ou de novos sabores, é a degustação, conhecido também como amostra
grátis. Nessa situação, expositores oferecem uma pequena porção do seu produto para
que os indivíduos provem. Este tipo de trabalho facilita a compra e ao mesmo tempo
exprime a opinião do consumidor, o que acabando se tornando uma forma de avaliar a
qualidade do que está sendo oferecido.
É interessante também oferecer balas, doces, chocolates, como forma de agrado
nos empreendimentos, o que torna a experiência de compra mais agradável e até mesmo
conta pontos positivos na visão do consumidor por esse agrado.
Assim, pode-se dizer que explorar os cinco sentidos dos consumidores no ponto
de venda é importante para o negócio, pois quebra a padronização que foi imposta pelo
marketing tradicional e repassa a ideia de respeito à individualidade de preferências. Além
disso, proporcionar e entender como os estímulos sensoriais influenciam a experiência de
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compra, é de extrema importância para as empresas que possuem o objetivo de impactar
positivamente o consumo e aumentar as vendas.

3.2 O QUE É BRANDING?
Antes de se abordar o Music Branding, é importante conceituar o que é Branding,
que é um termo que está aparecendo cada vez mais no âmbito comercial. Muitas são as
definições para esse conceito, porém pode-se dizer que Branding é o conjunto de ações
ligadas à administração de marcas. Isto é, são ações que se forem tomadas com
conhecimento e competência, movem as marcas para além de sua natureza meramente
financeira, passando a fazer parte da cultura e influenciando a vida das pessoas.
Acredita-se também que o Branding se transformou rapidamente em um
instrumento de gestão de empresas, além de ser potencialmente mais eficaz na construção
de valor e de sustentabilidade na vida das organizações. Sendo assim, Branding é um
conjunto de ferramentas e análises voltado ao gerenciamento do principal ativo intangível
de uma empresa, a sua logomarca. Logomarca é a representação gráfica do nome de uma
empresa ou marca, que determina a sua identidade visual e tem como objetivo facilitar o
seu reconhecimento. Exemplos de algumas organizações que possuem logomarcas
bastante conhecidas: Coca-Cola, Nike, Oi, Petrobras, C&A, Fedex, Carrefour e Peugeot.
Desenvolver Branding é uma tarefa bem complexa, pois se trabalha com algo que
não é apalpável e nem dá para qualificar ou medir, mas que precisa estar constantemente
na lembrança das pessoas, sendo associado ao que há de melhor. Isto é, a associação que
as pessoas fazem sobre a marca deve estar sempre atrelada a valores positivos como,
confiança, tradição, respeito, modernidade, atitude e presteza.
Dessa forma, posicionar uma marca de maneira estratégica requer toda uma
avaliação do micro e macro ambiente. E pode-se dividir, basicamente, branding nas
seguintes etapas:
- Detalhamento do público-alvo: nesta etapa a empresa define quem quer atingir,
ou seja, o seu público-alvo. Assim, segmenta ao máximo estes possíveis clientes e analisa
suas características.
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- Posicionamento da marca: neste momento, a empresa define qual vai ser a
identidade da marca, que é elaborada em cima da pesquisa de público alvo, segmentação
e características desse grupo.
- Construção multissensorial: é nesta etapa que há a construção da marca, pois a
empresa deve explorar os pontos de contato com o consumidor. Ou seja, não é pensar só
no logo, mas sim pensar no aroma, na textura e no som. Marcas que exploram os cinco
sentidos têm mais chances de serem lembradas e absorvidas pela mente do consumidor.
Essas etapas estão divididas bem superficialmente, pois fazer Branding não é tão
fácil como as etapas fazem parecer. É um processo bem complexo, que deve ser estudado
por aqueles que querem se destacar no mercado. Além disso, todo o trabalho de Branding
é feito com auxílio de conceitos e de técnicas de Marketing, de Comunicação e de Design.

3.3 CONCEITO DE MUSIC BRANDING E SUA IMPORTÂNCIA
O Music Branding é uma subdivisão do Branding, pois este abrange um leque de
opções disponíveis, como o Sound Branding e o Audio Branding. Portanto, o Music
Branding é a associação de estímulos sensoriais auditivos aos elementos visuais de uma
marca ou à marca em si. Dessa forma, há um alinhamento entre os elementos visuais e
sonoros produzidos para uma determinada marca, empresa ou produto a fim de criar uma
identidade forte e que será facilmente percebida pelos consumidores.
Cada marca é elaborada de forma a constituir uma personalidade que deve nortearse, de forma geral, pelo estilo do público alvo da empresa. Dessa maneira, uma marca é
pensada para transmitir os conceitos da empresa para seus clientes de forma rápida. Como
a música é um importante instrumento de ação indutiva, no que diz respeito ao estado de
espírito, como felicidade e tristeza, por exemplo, é interessante perceber como a
influência sonora pode potencializar o poder de fixação de uma marca e
consequentemente a valorização da identidade de uma empresa.
Assim a ideia principal do Musica Branding é comunicar e fortalecer as
características de uma marca através de estímulo emocional, que nesse caso, é por meio
da música. Este método também é utilizado pela facilidade de memorização de sons
existentes pelos seres humanos, ou seja, na capacidade que o Music Branding tem de
permitir, aos consumidores em potencial, a fácil recordação de uma música ou um som e
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associá-los a uma marca. Portanto, várias ferramentas como o caso dos jingles ou as
chamadas sound logos, quando bem elaboradas e em coesão com a mensagem da empresa
ou produto, acabam tornando esses memoráveis, e inclusive, proporcionando a
divulgação da ideia pelos próprios ouvintes.
Além de trabalhar com a formação do conceito da marca de uma empresa, o Music
Branding também tem forte influência, nos dias de hoje, na ambientação musical de
diversos estabelecimentos, atuando, assim, no estado de espírito dos clientes. No entanto,
escolher o mesmo estilo musical para ambientes comerciais não funcionará para todas as
empresas. Isto porque a música além de afetar o comportamento dos clientes, gera uma
imagem a respeito da marca, da empresa e até do produto. Assim, há a necessidade de
estilos musicais diferentes para cada estabelecimento, pois cada um possui seu público
alvo e uma mensagem a ser passada. É importante destacar que além dos clientes, a
música afeta também os próprios vendedores que poderão ter uma interação melhor com
o consumidor, o que provoca um aumento da sua satisfação e do consumo.
Pode-se dizer, no geral, que o planejamento de Music Branding é composto por
quatro etapas essenciais: mapeamento, pesquisa e desenvolvimento, implementação e
verificação. Na primeira etapa ocorre o processo de avaliação das características da
empresa como conceitos relacionados à visão e à missão, por exemplo, juntamente com
a análise de mercado de atuação. Durante a pesquisa e desenvolvimento, há uma
comparação entre os dados levantados no primeiro momento e os estilos que podem
compor o acervo sonoro que será criado. Já na implementação, ocorre a aplicação efetiva
do Music Branding, onde o cliente recebe um catálogo de músicas e as instruções para a
execução no estabelecimento. E ao final, tem a verificação, que é uma etapa que ocorre
continuamente para acompanhar os resultados alcançados e solucionar possíveis falhas.

3.4 MUSIC BRANDING NO CENÁRIO ATUAL
As empresas precisam se destacar diante da concorrência, assim, cada vez mais
elas estão buscando atrativos extras para seus clientes. No cenário atual, o Music
Branding está em alta e vem proporcionando retornos positivos para aqueles que utilizam
essa ferramenta de comunicação e de marketing. Lojas de diversas categorias de mercado
estão aderindo à produção de um ambiente com uma trilha sonora personalizada e que é
elaborada de modo a representar a identidade e os conceitos do estabelecimento.
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Os empreendimentos que contratam empresas especializadas na produção de
trilhas customizadas e também de produção de uma cartilha musical própria para cada
negócio são dos mais variados tipos. Como exemplo tem-se lojas de vestuário,
restaurantes, academias, shoppings, joalherias e hotéis.
Cada negócio possui seu estilo próprio a ser utilizado pelo Music Branding, o que
acaba trazendo uma variação de acordo com a marca e com o público alvo. Além disso,
ao se produzir uma playlist para determinada empresa deve-se considerar a localização
do ambiente e principalmente o horário de funcionamento. Isto porque, dependendo da
hora do dia, deve haver uma variação na energia da música que está tocando, por exemplo,
em horários em que não há muito movimento, é melhor optar-se por músicas mais leves,
com um ritmo menos acelerado, com o objetivo de proporcionar um ambiente mais
agradável.
Um exemplo de empresa que se preocupa com a ambientação e a disposição do
repertório em relação ao horário para melhor agradar os seus clientes é o restaurante Spot,
em São Paulo. O produtor musical, Pedro Igor Alcantara, elaborou um repertório para o
restaurante com mais de 1200 músicas que são rigorosamente bem distribuídas durante o
dia. Assim, há trilhas especificas para o almoço, para o jantar, para as madrugadas e
também para os finais de semana. Dessa forma, o marketing sensorial utilizado influencia
nos pedidos, na fidelização da marca e da empresa, mas sobretudo na permanência dos
clientes no restaurante.
No Brasil, o número de empresas que trabalham com consultoria musical para o
comércio ou identidade musical ainda é pequeno, porém é um ramo que está crescendo
cada vez mais. No momento, pode-se destacar a atuação de três empresas que trabalham
com a utilização da música no ambiente profissional, são elas: Gomus, Listen X e Rádio
Ibiza.
A Gomus é uma das maiores empresas nacionais do ramo e está localizada em
São Paulo e no Rio de Janeiro. Ela atua na identidade musical, como produtora de som e
na elaboração de projetos especiais. Como exemplo de seus clientes tem-se:
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Assim, por exemplo, ao se trabalhar com a Havaianas, a Gomus deve levar em
consideração o fato de que é uma marca 100% brasileira, que desde 1962 é um orgulho
nacional. Dessa forma, a descontração, a alegria e o colorido da marca foram o ponto de
partida para o desenvolvimento de sua identidade musical. E por isso, seus
estabelecimentos são compostos pelo que há de melhor na música brasileira, numa
programação que permite experimentar os clássicos das últimas décadas junto com o que
há de mais novo e criativo na música nacional.
A Listen X é outra empresa forte que trabalha com Music Branding, que atua em
São Paulo. É importante destacar que esta empresa criou uma espécie de tabela que indica
o nível de energia das músicas que serão oferecidas para os clientes de forma com que
ajude no processo de escolha da seleção musical que será montada para as empresas.
Alguns exemplos de seus clientes são:
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Já a Rádio Ibiza é uma empresa carioca que também atua em São Paulo e em
Curitiba, e que atende clientes como por exemplo:
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CONCLUSÃO
A música possui a capacidade estética de traduzir os sentimentos, atitudes, valores
culturais de um povo ou nação. Ela pode ser classificada como uma arte, e que por isso,
é capaz de ativar diversas regiões do cérebro que estão ligadas desde os sentimentos até
áreas relacionadas a aspectos fisiológicos.
Assim, pode-se dizer que a música possui uma relação com o comportamento do
indivíduo e devido a essa grande influência da música no cérebro, cada vez mais ela é
utilizada, por exemplo, para a reabilitação física, mental e social de indivíduos ou grupos.
Além de ser utilizada como uma forma de tratamento, a música está se tornando
uma ferramenta para as empresas que querem se diferenciar das demais. Isto porque,
diante de um mercado tão competitivo, as empresas estão buscando táticas que as
diferenciam da concorrência e que façam com que haja uma fidelização dos clientes, para
que estes sempre voltem para comprar mais.
Dessa forma, as empresas estão orientando suas estratégias para o marketing
sensorial, que é um tipo de marketing que faz uso de ferramentas onde os sentidos dos
clientes são atiçados, de modo que, com isso, seja criado um vínculo entre o cliente e a
empresa. Esse tipo de marketing leva em consideração, principalmente, o fato de que o
ser humano é impulsionado e impressionado por sensações. Seja uma comida com um
sabor diferente ou uma música ambiente agradável.
E é esse ponto, da música ambiente agradável, que o Music Branding tenta
explorar e desenvolver. O Music Branding é uma estratégia do marketing sensorial que,
nos dias hoje, ainda possui pouca utilização por parte das empresas, mas que cada vez
mais vê seu ramo crescendo. Isto porque, as empresas estão percebendo que não basta só
o cliente comprar, é importante que no pós-compra o consumidor avalie o
estabelecimento de forma positiva e que tenha vontade de voltar e comprar mais. Além
disso, o comportamento de compra deve ser uma experiência agradável para o
consumidor e por isso deve-se ficar atento a todos os fatores que podem causar reações
negativas no cliente.
Assim, é importante que exista um estudo mais aprofundado sobre as
consequências que o Music Branding trouxe para aqueles empreendimentos que fizeram
seu uso. Além de que, não se deve usar essa estratégia só pelo fato de que ela pode gerar
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mais vendas, e sim devido ao fato de que ela transforma a compra em uma experiência
mais agradável para o consumidor e para aqueles que acompanham estes. Deve ser claro
também a questão de que não é só a música que vai trazer melhores resultados para a
empresa e vai deixar o consumidor mais satisfeito, são diversos fatores, como logística,
simpatia dos funcionários, odores no estabelecimento, ou seja, a música deve ser um fator
e não o único fator para o sucesso da empresa e, consequentemente, a satisfação do
cliente.
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INTRODUÇÃO
O trabalho foi feito em base do assunto de Pandemias, pelo aluno Giuliano
Martinelli, onde discute os fatos do mundo, e as doenças do passado, da atualidade e do
futuro, onde um mundo globalizado está nas mãos da medicina e a tecnologia para que
não ocorre uma série de problemas de saúde aos humanos do mundo inteiro.
Vimos ao decorrer do trabalho, que as pandemias vão surgindo com um tempo, se
adaptando de certa forma a qualquer condição de existência. Num mundo globalizado nos
dias de hoje, com essa aglomeração de pessoas todos os dias em metrôs, ônibus,
transportes públicos em geral e até privados como aviões. Assim estamos muito propícios
a enfrentar breves epidemias e até pandemias, dizimando uma boa parte do mundo.
O trabalho também conta um pouco da história das pandemias, e exemplos delas,
com algumas ilustrações para ajudar o entender do leitor. O trabalho também mostra
como surgiu, de onde vêm, e por quais motivos surgem uma pandemia. Também vimos
de como fazer uma boa prevenção, e alguns tratamentos para tais epidemias e pandemias.
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CAPÍTULO I - COMO TUDO COMEÇOU
1.1 O QUE É UMA ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA
Endemia:
É uma doença localizada em um espaço limitado denominado “faixa endêmica”.
Isso quer dizer que, endemia é uma doença que se manifesta apenas numa determinada
região, de causa local, ou seja endemia é qualquer doença que ocorre apenas em um
determinado local ou região, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades.
Enquanto a epidemia se espalha por outras localidades, a endemia tem duração continua
porém, restrito a uma determinada área. No Brasil, existem áreas endêmicas. A título de
exemplo, pode ser citada a febre amarela comum Amazônia. No período de infestação da
doença, as pessoas que viajam para tal região precisam ser vacinadas. A dengue é outro
exemplo de endemia, pois são registrados focos da doença em um espaço limitado, ou
seja, ela não se espalha por toda uma região, ocorre apenas onde há incidência do
mosquito transmissor da doença.
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Epidemia:
É uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região
e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, originando um surto
epidêmico. Isso poderá ocorrer por causa de um grande desequilíbrio (mutação) do agente
transmissor da doença ou pelo surgimento de um novo agente (desconhecido). A gripe
aviária, por exemplo, é uma doença “nova” que se iniciou como surto epidêmico. Assim,
a ocorrência de um único caso de uma doença transmissível (ex.: poliomielite) ou o
primeiro caso de uma doença até então desconhecida na área (ex.: gripe do frango)
requerem medidas de avaliação e uma investigação completa, pois, representam um
perigo de originarem uma epidemia.Com o tempo e um ambiente estável a ocorrência de
doença passa de epidêmica para endêmica e depois para esporádica.

Pandemia:
Uma Pandemia é uma epidemia de doença infecciosa que se espalha entre
a população localizada em uma grande região geográfica , causando inúmeras mortes ou
destruindo cidades e regiões inteiras, como, por exemplo, um continente, ou mesmo o
planeta, ou seja quando uma doença existe apenas em uma determinada região é
considerada uma endemia (ou proporções pequenas da doença que não sobrevive em
outras localidades). Quando a doença é transmitida para outras populações, infesta mais
de uma cidade ou região, denominamos epidemia. Porém, quando uma epidemia se alastra
de forma desequilibrada se espalhando pelos continentes, ou pelo mundo, ela é
considerada pandemia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a pandemia
pode se iniciar com o aparecimento de uma nova doença à população, quando o agente
infecta os humanos, causando doença séria ou quando o agente esparrama facilmente e
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sustentavelmente entre humanos. Os critérios de definição de uma pandemia são os
seguintes: a doença ou condição além de se espalhar ou matar um grande número de
pessoas, deve ser infecciosa. Uma doença ou condição, não pode ser considerada uma
pandemia somente por estar difundido ou matar um grande número de pessoas; deve
também ser infeccioso. Por exemplo, câncer é responsável por um número grande
de mortes, mas não é considerada uma pandemia porque a doença não é contagiosa
(embora certas causas de alguns tipos de câncer possam ser).

1.2 O APARECIMENTO
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma pandemia pode começar
quando se reúnem estas três condições:


O aparecimento de uma nova doença à população.



O agente infecta humanos, causando uma doença séria.



O agente espalha-se fácil e sustentavelmente entre humanos.

Exemplo:
Infecção das células hepáticas pelo HBV (hepatitits B Virus) que se exterioriza
por um espectro de síndromes que vão desde a infecção inaparente e subclínica até a
rapidamente progressiva e fatal. Os sintomas quando presentes são falta de apetite, febre,
náuseas, vômitos, astenia, diarreia, dores articulares, icterícia, entre os mais comuns
sinônimos Hepatite Sérica.
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Transmissão Através da solução de continuidade da pele e mucosas. Relações
sexuais. Materiais ou instrumentos contaminados: Seringas, agulhas, perfuração de
orelha, tatuagens, procedimentos odontológicos ou cirúrgicos, procedimentos de
manicura ou pedicura etc. Transfusão de sangue e derivados. Transmissão vertical: da
mãe portadora para o recém-nascido, durante o parto (parto normal ou cesariana). O
portador crônico pode ser infectante pelo resto da vida.

1.3 EXEMPLOS DE PANDEMIAS DO PASSADO, E DO PRESENTE
Peste de Atenas:
A primeira pandemia da história descrita por Tucídides, em que o ano era o de
428 a.C. quando tropas do Peloponeso invadiram a Ática e conquistaram o país. Pouco
tempo depois, sobreveio aos atenienses um surto da terrível epidemia. Os sintomas eram
de dores terríveis de cabeça, olhos vermelhos e inflamados, a língua e a faringe com
aspecto sanguinolento, a respiração irregular e o hálito fétido. Seguiam-se espirros e
rouquidão. Pouco depois a dor se localizava no peito, acompanhada de tosse violenta;
quando atingia o estômago, provocava náuseas e vômitos com regurgitação de bile. A
pele não se mostrava muito quente, mas avermelhada e cheia de erupções com feridas. A
maioria morria ao cabo de 7 a 9 dias consumida pelo febre. Os que ultrapassavam, o mal
descia aos intestinos, provocando úlceras acompanhadas de diarreia que os levava à morte
por debilidade.

A peste de Antonine:
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Em 165 d.C., o médico Galeno descreveu uma antiga Pandemia, cujos sintomas
vitimaram Marcus Aurellius Antoninus, um dos imperadores romanos. A doença chegou
a matar 5.000 pessoas por dia em Roma.
Peste Justiniana:
Ficou assim conhecida por iniciar na época do império Bizantino, no tempo do
Imperador Justiniano no ano de 542 d.C., espalhando-se pelos países asiáticos e europeus.
A peste Justiniana, segundo o historiador inglês F. Cartwright foi uma peste causada pelo
bacilo Yersinia pestis, em suas três formas clínicas: pulmonar, septicêmica e bubônica.
Ao atingir Constantinopla, capital do Império (hoje Istambul), no ano de 543, a peste
chegou a causar cerca de 10.000 mortes por dia. Este foi o primeiro surto de peste
bubônica registrado na história humana.

A Peste Negra:
Depois da praga de Justiniano, houve muitos outros casos esporádicos de peste,
mas nenhum tão grave como a Peste Negra do século XIV.Embora ninguém saiba ao
certo onde a doença surgiu (inicialmente pensou-se que os comerciantes e soldados a
desenvolveram ao longo das rotas comerciais), a Peste Negra parece ter surgido na
Europa. Aproximadamente 25 milhões de pessoas, ou um quarto da população, acabaram
morrendo. É interessante notar que a Peste Negra efetivamente veio de três formas: a
bubônica, pneumônica e a septicêmica. A primeira, a peste bubônica, foi a mais comum.
A doença causa febre alta, mal estar e bubos, que são protuberâncias azuladas na pele. As
bactérias invadem a corrente sanguínea, causando a peste septicêmica.
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No caso da pneumônica, as bactérias são transmitidas de pessoa a pessoa através
da tosse. Caso não sejam tratadas com antibióticos nas primeiras 24 horas, quase 100%
das pessoas acabam morrendo em 2 a 4 dias.
A última forma, a septicêmica, ocorre quando as bactérias entram no sangue a
partir do sistema linfático ou respiratório. Os pacientes com praga septicêmica
desenvolvem gangrenas nos dedos das mãos e pés, deixando a pele negra. Embora rara,
esta forma da doença é quase sempre fatal – muitas vezes matando a vítima no mesmo
dia em que os sintomas aparecem.

Cólera:
A primeira "epidemia global" documentada de cólera ocorrera em 1817 e
estendeu-se do sudeste asiático para o mundo. Até 1860, houve 15 milhões de mortos na
Índia e dois milhões na Rússia. Causou ainda 120 mil mortes na Espanha em 1885 e de
1899-1923 500 mil russos, 800 mil indianos e 200 mil filipinos contaminados morreram.
Em 1961 se estendeu pela Ásia, Europa e África, sendo controlada em seguida. A última
pandemia de cólera ocorreu na América Latina em 1991, matando quatro mil pessoas.
Causada por uma bactéria (Vibreo Cholerai) que se multiplica rapidamente no
intestino humano, produzindo uma potente toxina que provoca diarreia intensa. Ela afeta
apenas os seres humanos e a sua transmissão é diretamente dos dejetos fecais de doentes
por ingestão oral, principalmente em água contaminada.
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Varíola:
Historiadores deduzem que a Peste de Atenas tenha sido o primeiro caso de varíola
no mundo. Mas os dados não são comprovados. Sabe-se que no século II e III é
confirmada a epidemia na que ficou conhecida como Peste do Século III. Por volta de
1563 a doença chega ao Brasil dizimando grande parte da população nativa. A doença,
causada pelo vírus "orthopoxvirus", ressurgiu em 1824 e se estendeu por quase toda
Europa, depois de causar 827 mil mortes na Rússia entre 1804 e 1810. Um novo aumento
do número de casos foi registrado durante a Guerra Franco-Prussiana (1870-1871),
provocando mais de meio milhão de mortes. Sucessivas campanhas de vacinação
permitiram sua erradicação total em 1979.
Gripe Espanhola:
A Gripe de 1918 foi uma pandemia do vírus influenza que se espalhou por quase
toda parte do mundo. Foi causada por uma virulência incomum e frequentemente mortal
de uma estirpe do vírus Influenza A do subtipo H1N1. A origem geográfica
da pandemia de gripe de 1918-1919 (espanhola) é desconhecida. Foi designada de gripe
suína, gripe espanhola gripe pneumónica, peste pneumónica ou, simplesmente, diacho
pneumónica. A designação "gripe espanhola" deu origem a algum debate na literatura
médica da época, que talvez se deva ao fato de a imprensa na Espanha, não participando
na guerra, ter noticiado livremente que civis em muitos lugares estavam adoecendo e
morrendo em números alarmantes. A doença foi observada pela primeira vez em Fort
Riley, Kansas, Estados Unidos, em 4 de Março de 1918, e em Queens, Nova Iorque em
11 de Março do mesmo ano. Os primeiros casos conhecidos da gripe na Europa ocorreram
em Abril de 1918 com tropas francesas, britânicas e americanas, estacionadas nos portos
de embarque na França. Em Maio, a doença atingiu a Grécia, Portugal e Espanha. Em
Junho, a Dinamarca e a Noruega. Em Agosto, os Países Baixos e a Suécia. Todos os
exércitos estacionados na Europa foram severamente afetados pela doença, calculandose que cerca de 80% das mortes da armada dos EUA se deveram à gripe.
Gripe Asiática:
A pandemia da Gripe Asiática iniciou-se em Fevereiro de 1957, no norte da China,
tendo o primeiro isolamento do vírus sido feito em Pequim. Da China, a epidemia passou,
em meados de Abril, a Hong Kong e Singapura, de onde se difundiu para
a Índia e Austrália. Durante os meses de Maio e Junho, o vírus dissemina-se por todo o
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Oriente. Em Julho e Agosto, estende-se a África, atingindo a Europa nos meses seguintes
e os EUA entre Outubro e Novembro. O vírus atinge assim a população mundial em
menos de 10 meses.
A rápida difusão da pandemia deveu-se a dois fatores:


A rapidez dos transportes e o aumento das viagens internacionais;



O vírus sofre a mais importante variação antigénica.

O novo subtipo H2N2 não apresenta nenhuma semelhança com o subtipo anterior
H1N1, devido a variações antigénicas nos dois antígenos de superfície.
A nível mundial, a mobilidade associada a esta pandemia foi muito elevada,
calculando-se que afetou 20 a 80% da população, consoante as áreas. A Organização
Mundial de Saúde só tomou conhecimento de um surto grave na China, Hong Kong e
Singapura em Maio de 1957. O Centro Mundial da Gripe passou a fornecer as
características dos vírus que iam sendo isolados. A epidemia de 1957 entrou em Portugal
por via marítima, através dos passageiros do navio Moçambique, vindo de portos
africanos, onde grassava a gripe. Embora os tripulantes tivessem desembarcado no dia 7
de Agosto em Lisboa, foi em fins de Setembro que a doença adquiriu carácter epidémico,
atingindo o seu máximo em Outubro.
Gripe de Hong Kong:
Em 11 de Junho de 2009, causada por um subtipo da influenza A H1N1, foi
declarada a primeira pandemia do século XXI pela Organização Mundial da Saúde
(OMS). Mais uma que se soma aos outros surtos deste tipo que afetaram a humanidade
ao longo da história. A cada dia, novos casos de mortes surgem por conta da nova
epidemia, não nos dando exatidão do número de óbitos por conta da gripe. Há uma grande
preocupação com a epidemia para o próximo ano. A OMS alerta os países para que se
preparem para uma crise na saúde da população em meados do ano de 2010; números
alarmantes podem vir a existir por conta da Gripe A. Os sintomas da gripe A são
semelhantes aos da gripe em geral: calafrios, febre, garganta dolorida, dores musculares,
dor de cabeça forte, tosse, fraqueza, desconforto geral, e em alguns casos, náusea, vômito
e diarréia. Esse vírus tem uma capacidade de atingir os pulmões e não só pode causar uma
pneumonia (que leva à morte pela insuficiência respiratória) como predispõe o pulmão a
se infectar com outras bactérias que normalmente não causariam essa pneumonia.
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Tifo Epidêmico:
Essa doença assolou a humanidade durante séculos, causando milhares de mortes.
Dada sua frequência entre as tropas acampadas, geralmente era chamada de "febre do
campo" ou "febre da guerra". Durante a Anos [1618-1648], na Europa, o tifo, a peste e a
fome atingiram cerca de 10 milhões de pessoas. Algumas vezes, os surtos de tifo
determinaram o resultado de guerras inteiras. Quando as forças espanholas ficaram
cercadas na fortaleza moura de Granada, em 1489, um surto de tifo fez com que
passassem de 25 mil para 8 mil soldados em um único mês. Devido à destruição causada
pela doença, passou-se mais um século sem que os espanhóis conseguissem expulsar os
mouros da Espanha. Tão recente quanto a Primeira Guerra Mundial, a doença provocou
milhões de mortes na Rússia, na Polônia e na Romênia. Os sintomas do tifo epidêmico
normalmente são cefaleia, falta de apetite, mal-estar e um rápido aumento da temperatura,
que logo se transforma em febre, acompanhada de calafrios e náusea. Se não for tratada,
a doença afeta a circulação sanguínea, resultando em pontos de gangrena, em pneumonia
e em insuficiência renal. A febre muito alta pode evoluir para um quadro de
delírio, coma e insuficiência cardíaca. Melhores métodos de tratamento e condições
sanitárias diminuíram bastante o impacto do tifo epidêmico nos tempos modernos. O
surgimento de uma vacina contra o tifo durante a Segunda Guerra Mundial e o uso
difundido de DDT em populações com piolho ajudaram a eliminar efetivamente a doença
no mundo desenvolvido. Os surtos ainda ocorrem em partes da América do Sul, da África
e da Ásia.
Aids:
A pandemia atinge de maneira avassaladora as regiões e países mais pobres do
planeta. Tida como a epidemia globalizada, a AIDS é transmitida pelo vírus HIV que está
presente no esperma, secreções vaginais, leite materno e no sangue da pessoa infectada.
Todas as formas de contato com estas substâncias podem gerar um contágio. As principais
formas de contágio até hoje são: transfusão de sangue, relações sexuais sem preservativo,
compartilhamento de seringas ou objetos cortantes que possuam resíduos de sangue. A
AIDS também pode ser transmitida da mãe para o filho durante a gestação ou
amamentação. A AIDS é hoje a mais temida das epidemias desde 1982 quando o primeiro
caso foi detectado em São Francisco. O vírus HIV causou mais de 32 milhões de mortes
no mundo desde sua descoberta. Estudos alertam que cerca de 33 milhões de pessoas
estejam contaminadas no mundo hoje.
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Sars:
Síndrome

respiratória

aguda

grave,

síndrome

respiratória

aguda

severa ou pneumonia atípica é uma doença respiratória grave que afligiu o mundo no ano
de 2003, cuja causa não foi ainda determinada mas se trata de uma
grave

pneumonia

atípica.

Foi

registrada

primeiramente

na

província

de Guangdong na República Popular da China em novembro de 2002, se espalhou
sobretudo para partes do leste e sudeste da Ásia, bem como para Toronto no Canadá.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu somente em 2003 um alerta global em
relação a Síndrome Respiratória Aguda Grave.
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CAPÍTULO II – PANDEMIA E A SOCIEDADE
2.1 COMO A SOCIEDADE É CONTAGIADA
Transmissão em cadeia:
Cada vírus possui um modo e velocidade diferentes de infectar pessoas.

1.Vetores:
Insetos, animais selvagens, rebanhos de gado ou de porcos. Os vírus precisam de
outro ser vivo para se reproduzirem. Ao sofrerem mutações, podem passar de um animal
para outro e eventualmente infectar humanos.

2.Período de incubação:
Os vírus mais perigosos têm um maior período de incubação no ser humano antes
de apresentar os sintomas. O HIV é um exemplo disso :ele pode ficar inerte por anos,
contaminando outras pessoas, antes de provocar os primeiros danos.
3.Transmissão: é a forma de transmissão que determina a capacidade da doença
causar um epidemia, e após uma pandemia. Doenças transmitidas pelo ar, como o
sarampo e a gripe, são altamente contagiosas. Ausente no Brasil, há surtos de Sarampo
na Europa e na Ásia. A gripe aviária, altamente letal (mata 50 % dos infectados), só não
foi pior por que o vírus é transmitido apenas por contato com aves.
Outras doenças são transmitidas via fômites, superfícies em que os vírus repousam
por algumas horas, ou mesmo até um dia inteiro, como maçanetas e corrimãos.
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4.Taxa de contágio:
Cada vírus contamina uma quantidade diferente de pessoas. Os epidemiologistas
até criaram uma fórmula chamada R- Zero, no qual o R é o doente e zero o número de
pessoas que ele vai infectar.
Quando um vírus novo aparece, é essencial determinar este número, além da
mortalidade, período de incubação e a partir de quando o paciente começa a eliminar o
vírus.

2.2 COMO A GLOBALIZAÇÃO POTENCIALIZA O PROBLEMA.
Já desde a época da colonização, começou o problema das doenças. Encontros
entre os exploradores europeus e as populações no resto do mundo introduziram várias
epidemias em diferentes locais.
Metade da população nativa da América Espanhola em 1518 foi morta através da
varíola. A Varíola atingiu o México na década de 1520, matando 150.000 pessoas em
Tenochtitlán e o Peru na década de 1530, ajudando os conquistadores europeus. O
Sarampo matou dois milhões de nativo mexicanos adicionais na década de 1600. Mais
tarde, entre 1848 e 1849, entre 40.000 e 150.000 havaianos morreram de sarampo.
Pelo menos 30 novas doenças foram descobertas em diversas partes do mundo nos
últimos 20 anos. Características do mundo atual, como pobreza urbana, negligência no
desenvolvimento de vacinas e baixa qualidade nos serviços de saúde pública, entre outras,
potencializam os efeitos das pandemias.
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Em 1957, ocorreu uma pandemia de gripe asiática: em seis meses, a doença deu a
volta ao mundo, como mostra o mapa
Os choques ambientais produzidos pelo homem, o turismo entre continentes, a
contaminação, o surgimento de megafavelas criadas a partir do crescimento
descontrolado da população urbana, a revolução na criação de animais, a industrialização
e a internacionalização dos alimentos, entre outros fatores contribuem para a
disseminação de novas doenças.
Preveem-se, assim, muitas novas epidemias mundiais. Nas últimas décadas houve
grandes mudanças demográficas, tecnológicas e sociais que também aumentaram
potencial para transmissão de doenças. A cada 30 anos surge, por exemplo, um novo tipo
de gripe que se espalha pelo mundo, provocando epidemias generalizadas.
A economia globalizada diminuiu as fronteiras entre os países. Vivemos na era
em que pessoas e vírus podem fazer viagens aéreas e marítimas pelo mundo.
Mutações visam assegurar a sobrevivência dos micróbios. De tempos em tempos,
surgem micróbios com características diferentes. Alguns desses seres são altamente letais
aos seres humanos. A facilidade com que as pessoas viajam pelo mundo pode disseminar
as doenças mais perigosas. No entanto, os avanços tecnológicos, em especial das
comunicações, também podem servir para facilitar a cooperação na descoberta de curas.
É necessário combater os problemas decorrentes de doenças infecciosas onde quer que
ocorram. Uma epidemia nas áreas mais remotas da África ou das Américas pode resultar
em surtos em quase todos os lugares do mundo. Na era globalizada, a saúde de cada ser
humano do planeta tornou-se relevante para a saúde de todos os demais.
Outro exemplo como de muitas das pandemias, é o HIV. E como uma “ponte”
para a doença se espalhar, o transporte ferroviário ganhou uma péssima condição para os
humanos.
Então conhecida como Léopoldville, Kinshasa era capital do Congo Belga e um
importante centro comercial do período colonial, tendo reunido na época fatores que
criaram o que os cientistas classificaram como uma “tempestade perfeita” para que o HIV
se espalhasse. De acordo com eles, entre esses fatores estavam uma rápida urbanização,
uma extensa rede de transporte ferroviário pela qual circulavam cerca de 1 milhão de
pessoas anualmente e mudanças culturais relacionadas a sexo e à prostituição, incluindo
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a contaminação involuntária de prostitutas com seringas mal esterilizadas em campanhas
de saúde voltadas para elas.
Depois da transmissão original do vírus de animais a humanos, provavelmente por
meio da caça ou manuseio de sua carne, houve apenas uma pequena “janela” durante a
era colonial belga para que esta linhagem particular HIV emergisse e provocasse uma
pandemia. Já nos anos 1960, os sistemas de transporte, como ferrovias que permitiram
que o vírus se alastrasse por grandes distancias, estavam menos ativos, mas aí as sementes
da pandemia já tinham sido plantadas na África e além.

2.3 FASES MUNDIAIS DE PANDEMIA
O plano de preparação da OMS foi revisto em 2005, inclusive com as lições
aprendidas no surto de gripe aviária e da Sars que foram posteriores ao primeiro plano. O
objetivo do planejamento é que as autoridades sanitárias de cada país tenham uma diretriz
que possa ser seguida de forma coordenada por todos os países do mundo. As
recomendações abrangem cinco aspectos de preparação: planejamento e coordenação,
acompanhamento da situação e contenção da infecção, resposta dos sistemas de saúde e
comunicações. Um aspecto importante de toda a preparação para lidar com um surto de
doença viral com potencial pandêmico é o fato de que vários setores e agencias do
governo deverão trabalhar em conjunto de forma harmônica. O que parece ser uma
afirmação óbvia, mas a história já mostrou que, como interesses econômicos e políticos
diversos estão envolvidos, essa atuação conjunta não é tão simples.
A Organização Mundial da Saúde definiu seis fases, divididas em três períodos
específicos que envolvem a geração de uma pandemia. Essas fases alertam para o
desenvolvimento da gripe em seres humanos. Em alguns casos a falta de cuidados pode
ocasionar a morte. O primeiro período é o interpandemico, e abrange duas fases. Na fase
um ainda não foi detectado novos subtipos de gripe em seres humanos. Em animais pode
estar presente um subtipo de vírus da gripe que tenha causado infecção em pessoas,
Considera-se baixo o rico de infecção em humanos.
Na fase dois, não se detectaram novos subtipos do vírus da gripe em seres
humanos. No entanto circula entre animais um subtipo de gripe que supõe um risco
importante de mobilidade em seres humanos.
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O segundo período é o de alerta à pandemia e envolve três fases.
A fase três, são notificados casos de infecção humana por um novo subtipo. Não
existem casos de transmissão inter-humanos. Com exceção de casos raros de transmissão
por algum contado próximo.
Já na fase quatro, o objetivo é conter ou retardar a disseminação da infecção.
Surgem pequenos conglomerados de sãos, com menos de 25 pessoas, de duração inferior
a duas semanas e limitadas a transmissão entre seres humanos. A propagação segue
localizada, isso sugere que o vírus ainda não se adaptou ao ser humano.
Na última fase do período de alerta à pandemia, a fase cinco, aparecem focos
maiores, entre 25 e 50 pessoas, eles duram entre duas e quatro semanas. Enquanto a
transmissão de pessoa a pessoa segue localizada. O vírus já está cada vez mais adaptado
ao ser humano. Mesmo não sendo plenamente transmissível, o risco de pandemia é
considerável.
A última etapa é o período pandêmico, onde está classificada a fase seis. Nela a
transmissão do vírus aumenta consideravelmente e a doença se espalha por toda a
população. É caracterizada por infecções comunitárias.
Para modificar o nível da pandemia, a OMS tem de consultar um grupo de pessoas
encarregadas de examinar todos os dados disponíveis. Tal grupo, a seguir, formulará
recomendações ao diretor geral da OMS, que então decidirá se é preciso modificar o nível
da pandemia.
Período de Interpandemia


Fase 1: Nenhum novo subtipo de vírus de gripe foi descoberto em humanos.



Fase 2: Nenhum novo subtipo de vírus de gripe foi descoberto em humanos, mas
uma doença, variante animal ameaça os humanos.
Períodos de alerta de Pandemia



Fase 3: Infecção (humana) com um subtipo novo mas nenhuma expansão de
humano para humano.



Fase 4: Pequeno(s) foco(s) com transmissão de humano para humano com
localização limitada.



Fase 5: Maior(es) foco(s) mas expansão de humano para humano ainda localizado.
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Período de Pandemia


Fase 6: Pandemia: aumenta a transmissão contínua entre a população geral.

2.4 PANDEMIAS QUE CAUSARAM MAIOR NÚMERO DE MORTOS
1. Varíola: mais de 300 milhões
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2. Sarampo: mais de 200 milhões.

3. Pandemia de Gripe de 1918: entre 50 e 100 milhões.
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4. A Peste Negra: 75 milhões.

5. Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV): mais de 25 milhões.
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6. A Peste de Justiniano: cerca de 25 milhões.

7. A terceira pandemia (peste Bubonica): cerca de 12 milhões.
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8. Tifo: cerca de 4 milhões.

9. Cólera: Cerca de 3 milhões.
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10. A gripe de Hong Kong: mais de um milhão.
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CAPÍTULO III – PANDEMIAS DO FUTURO
3.1 POSSÍVEIS PANDEMIAS DO FUTURO
O vírus ebola e outras doenças rapidamente letais como a Febre de Lassa, vírus
de Marburg e a Febre hemorrágica boliviana são doenças altamente contagiosas e mortais
com o potencial teórico de se tornar pandemias. A habilidade dessas doenças para
espalhar-se e causar uma pandemia é limitada, pois sua transmissão depende de contato
íntimo com o vetor infectado. Mutações genéticas poderiam acontecer podendo elevar o
potencial dessas doenças de se infectar, por isso, é necessária uma observação constante
por parte da comunidade científica.
Ebola:
Os primeiros casos registrados de vítimas mortais do Ebola surgiram na África
Central no ano de 1976, quando humanos foram contaminados através do contato com
cadáveres de macacos.
Apesar de não se ter certeza da origem do Ebola, é conhecido que o vírus está
presente em algumas espécies de morcegos que não desenvolvem a doença, mas que a
conseguem transmitir. Assim, é possível que alguns animais, como o macaco ou o javali,
comam frutas contaminadas com a saliva dos morcegos e, consequentemente, infectem
os humanos ao consumir o javali contaminado como alimento, por exemplo.
Após a contaminação através dos animais, os humanos são capazes de transmitir
entre si o vírus na saliva, no sangue e em outras secreções corporais, como sêmen ou suor.
O Ebola não tem cura e, por isso, é muito importante evitar a transmissão do
vírus de pessoa para pessoa através do internamento dos pacientes em isolamento e do
uso de roupa de proteção especial.
Existem 5 tipos de diferentes de Ebola, denominados de acordo com a região onde
surgiram pela primeira vez, embora qualquer tipo de Ebola apresente alta taxa de
mortalidade e provoque os mesmos sintomas nos pacientes.
Os 5 tipos de Ebola conhecidos são:


Ebola Zaire;



Ebola Bundibugyo;
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Ebola Costa do Marfim;



Ebola Reston;



Ebola Sudão.

Quando um indivíduo é contaminado com um tipo de vírus Ebola e sobrevive,
passa a estar imune contra essa estirpe do vírus, no entanto não está imune aos outros
quatro tipos, podendo contrair Ebola novamente.
A transmissão do Ebola ocorre através do contato direto com sangue, saliva,
lágrima, suor ou sêmen de pacientes e animais infectados, mesmo após a sua morte.
Além disso, a transmissão do Ebola também pode acontecer quando o paciente
espirra ou tosse sem proteger a boca e o nariz, no entanto, ao contrário da gripe, é
necessário estar muito próximo e com contato mais frequente para pegar a doença.
Normalmente, indivíduos que estiveram em contato com um paciente do Ebola
devem ser vigiados durante 3 semanas através da medição da temperatura corporal, 2
vezes por dia e, caso apresentem febre acima de 38,3º, devem ser internados para iniciar
o tratamento.
Para se proteger do Ebola, o que se deve fazer é evitar o contato com os pacientes
e animais infectados, utilizar roupa especial de proteção com máscara, jaleco, óculos e
luvas, por exemplo, assim como lavar frequentemente as mãos e evitar frequentar locais
públicos com muita gente.

Febre de Lassa:
A Febre de Lassa é uma febre de hemorrágica viral aguda descrita em 1969 na
cidade de Lassa, Nigéria, situado no rio vale Yedseram.
A Febre de Lassa é causada pelo vírus de Lassa, um membro da família
Arenaviridae (Arena vírus); é um vírus de RNA.
A infecção em humanos acontece tipicamente pela exposição à excrementos
animais, através do trato respiratório ou área gastrointestinal. Crê-se que a inalação de
partículas minúsculas de material infectado (aerossol) seja o meio mais simples de
contaminação. É possível adquirir a infecção pela pele com rachaduras (feridas, cortes)
ou pelas membranas das mucosas que sejam expostas diretamente ao material infectado.
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Virus de Marburg:
O vírus de Marburg (ou Marburgo) é o agente causador da febre hemorrágica
de Marburg, que teve epidemias conhecidas em 1967(a primeira), e depois
em 1975, 1980, 1987, 1998, 2004 e 2005 cujo epicentro foi Angola.
Quer a doença ou o vírus, estão relacionados com o ébola e têm origem na mesma
área geográfica (Uganda e Quénia ocidental). A sua fonte é uma zoonose de origem
desconhecida.
Este vírus foi documentado pela primeira vez em 1967, quando 37 pessoas
adoeceram nas cidades alemãs de Marburg e Frankfurt am Main e na cidade sérvia
de Belgrado, aparentemente por causa de macacos Cercopithecus aethiops infectados, que
tinham sido importados do Uganda para o uso no desenvolvimento de vacinas pólio. Foi
o primeiro filo-vírus a ser identificado. A doença é caracterizada por um súbito ataque
de febre, dores de cabeça e mialgia após um período de incubação de 5 a 10 dias.

Febre hemorrágica boliviana:
Febre hemorrágica boliviana (BHF) é uma doença febril, potencial e severa
causada pelo vírus de Machupo (família arenaviridae). Os sintomas iniciais incluem a dor
de cabeça, a febre, a artralgia, e o mialgia. Nos estados avançados desta doença, os
pacientes podem desenvolver as manifestações hemorrágicas que incluem a hemorragia,
a epistaxe, o hematêmeses, o melena, e a hematúria subconjuntival, assim como os sinais
neurológicos que incluem o tremor, as apreensões, e o coma. Durante as epidemias de
BHF dos anos 60, o plasma imune da convalescente-fase dos sobreviventes de BHF foi
administrado aos pacientes selecionados contaminados com vírus de Machupo.
Entretanto, há atualmente um escassez de sobreviventes de BHF que pode doar o plasma
imune, e não há nenhum programa ativo para a coleção e o armazenamento do plasma
imune de BHF, consequentemente nós tivemos a oportunidade de oferecer o ribavirin
intravenoso a dois de três pacientes com esta infecção potencial life-threatening. Um
paciente com infecção laboratório-confirmada do vírus de Machupo que recebeu o
ribavirin recuperou sem sequelas, como fez um segundo paciente com BHF suspeitado
cujo as características epidemiológicas e clínicas eram similares àquelas do primeiro
paciente. Este relatório descreve o primeiro uso da terapia intravenosa do ribavirin para
BHF nos seres humanos, e os resultados sugerem a necessidade para que uns estudos
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clínicos mais extensivos avaliem a utilidade do ribavirin para tratar BHF. O vírus
Machupo surgiu na Bolívia igualmente no início da década de 50 próximo à fronteira com
o Brasil, com um quadro de febre hemorrágica e hematose na fase avançada da doença e
uma taxa de letalidade de 50% nos primeiros casos descritos, onde tudo começa com uma
espécie de doença parecida com resfriado, com dores de cabeça, febre e dores musculares.
Identificou-se o papel de outra espécie de Calomys, rato, como portador do vírus,
transmitindo-o através da urina, como no caso do Junin. Foi possível identificar na região
um incremento do cultivo de milho, com a modificação do habitat natural dos roedores,
que passaram a ter estreito contato com o homem.

3.2 PLANETA DE FAVELAS
A pandemia global que vemos hoje tende a se originar e se espalhar em favelas
empobrecidas que empurram os humanos para a proximidade com os animais e com as
fontes alimentares, assim fornecendo uma incubadora para vírus que de outra forma
morreriam ou entrariam em dormência. As pandemias estão, portanto, proximamente
ligadas à emergência de "zonas propícias" ou de "planeta de favelas"
Usando definições conservadoras do departamento de Habitat da ONU, há hoje 1
bilhão de pessoas morando em favelas no mundo todo. Uma favela é definida por uma
moradia abaixo do padrão, com título de propriedade incerto e ausência de um ou mais
serviços urbanos ou de infraestrutura -tratamento de esgoto, encanamento, água limpa,
eletricidade, pavimentação e assim por diante.
Apesar de apenas 6% da população urbana de países desenvolvidos morar nessas
condições, a população favelada constitui impressionantes 78,2% da população urbana
em países menos desenvolvidos -um terço da população urbana global.
As cidades do futuro, em vez de serem de aço e vidro como previram as gerações
anteriores de urbanistas, são em grande parte construídas de palha, barro, plástico
reciclado, blocos de cimento e pedaços de madeira. Grande parte do mundo urbano do
século 21 se amontoa na sujeira, cercada por poluição, excremento e decomposição. De
fato, os 1 bilhão de habitantes das favelas pós-modernas podem olhar para trás com inveja
das ruínas das casas de barro sólidas de Catal Huyuk em Anatólia, erguidas no alvorecer
da vida urbana há 9.000 anos.
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O que torna as favelas de hoje diferentes dos cortiços de Dickens em Londres no
século 19 é que são peri-urbanas -ou seja, a maioria fica nas periferias das cidades, nem
no campo nem na cidade, em geral a cerca de 35-45 km do centro.
Essas vastas zonas periféricas que se vê na China, Indonésia e pela América Latina
abrigam não apenas migrantes rurais, mas pessoas sendo expulsas da cidade pela evicção
ou pelo aumento dos aluguéis.
Não apenas as favelas de hoje são maiores do que no século 19, também são mais
densas. Apesar de serem estruturas baixas, os espaços são minúsculos com muitas pessoas
morando em cada barraco. São construídas desordenadamente ao longo de vielas estreitas
e não contam com as grades de ruas amplas do centro da cidade. Um pequeno fogo pode
se espalhar e destruir 1.000 unidades de habitação em 15 ou 20 minutos. Doenças
infecciosas viajam rapidamente em tal ambiente.
As favelas como faixas de assentamentos contíguos são maiores na América
Latina - a maior sendo a do limite sudeste da cidade do México.
Há padrões similares de assentamentos nas periferias de Bogotá, Colômbia, e
Lima, Peru. Mumbai tem as maiores favelas do sul da Ásia, com 500.000 habitantes.
Entretanto, em geral, o padrão no subcontinente é mais fragmentado e menos contíguo,
como vemos em Dacca, Bangladesh, onde um mar de pobreza cerca enclaves de classe
média.
Na África, vemos megafavelas em Lagos, na Nigéria. Gaza, na Palestina, é uma
das maiores favelas do mundo. A Cidade de Sadr, em Bagdá, não é apenas uma das
maiores, mas também uma das mais novas, cheia de refugiados xiitas de quando Saddam
secou os brejos do sul. Port au Prince, no Haiti, não é uma cidade particularmente grande,
mas é cercada pelas megafavelas de Bel Air e Cite Soleil.
Há quinze anos, biólogos como David Baltimore, prêmio Nobel e ex-presidente
da Caltech, já reconheceram que a globalização estava mudando a ecologia das doenças
infecciosas. Uma das formas que a ecologia mudou é que, com as condições das favelas,
as fontes alimentares estão concentradas em condições não sanitárias em número maior e
em maior densidade do que em qualquer tempo na história da humanidade. O saneamento
é uma questão enorme -talvez a maior- nas favelas, onde a água limpa e os banheiros
devem ser compartilhados por milhares de pessoas. Do esgoto da América Latina, 90%
segue sem tratamento para riachos e rios.
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Em Mumbai, mulheres se unem para irem aos banheiros públicos entre 2h e 5h da
manhã, para terem privacidade e evitarem ataques sexuais.
Nairóbi é um pesadelo sanitário.
Em Kinshasa, Congo, a única forma que as pessoas encontraram para sobreviver
ao colapso do Estado e da economia foi trazendo a agricultura para a cidade. Há galinhas
ciscando e animais pastando em toda parte. Esse tipo de condição transforma toda a
ecologia da doença, apressando a transmissão entre animais e permitindo o salto para
humanos, criando elos e cadeias causais que não existiam antes.
Um exemplo: a urbanização na África Ocidental aumentou a demanda por
proteína. Ao mesmo tempo, empresas europeias expulsaram os pescadores das zonas
tradicionais de pesca, que forneciam a maior parte da sua proteína. Sem os peixes como
fonte de proteína, as pessoas se voltaram para o mercado de carne de caça dos grandes
países desmatadores, como o Gabão. Essa demanda por carne de caça, como de macaco
e chimpanzés, quebrou para as doenças todas as barreiras biológicas de espécies. As
pessoas estão comendo mamíferos selvagens que carregam doenças exóticas como o vírus
ebola o HIV.
Estudos recentes mostraram que o que o HIV precisava para obter massa crítica e
se tornar uma pandemia mundial era de Kinshasa - um meio de cultura. As pessoas no
campo vinham pegando HIV dos chimpanzés por um longo tempo, mas o vírus morria
rapidamente antes de ser amplamente transmitido.
Pelas conexões atuais de imigração, viagem e transporte, as doenças encubadas
em tais condições propícias se tornam globais.
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3.3 COMO PREVENIR AS PESSOAS
Prevenção utilizando alguns exemplos:
Medidas de Prevenção do vírus Ebola
As medidas de prevenção do vírus Ebola são:


Lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia;



Ficar afastado dos doentes com Ebola e também dos mortos pelo Ebola porque eles
também podem transmitir a doença;



Não comer 'carne de caça' e morcegos porque elas podem estar contaminadas com o
vírus, pois são reservatórios naturais;



Não tocar nos fluidos corporais de um infectado, como sangue, vômito, fezes ou
diarreia, urina, secreções da tosse e espirros e das partes íntimas;



Usar luvas, roupa de borracha e máscara quando entrar em contato com um
contaminado, não tocando nesta pessoa e desinfetar todo este material após o uso;



Queimar todas as roupas da pessoa que morreu por causa do Ebola.

Como a infecção com o Ebola pode demorar até 21 dias para ser descoberta,
durante um surto de Ebola recomenda-se evitar viajar para os locais afetados e também
locais que fazem fronteiras com estes países. Uma outra medida que pode ser útil é evitar
locais públicos com grandes concentrações de pessoas, porque nem sempre se sabe quem
pode estar infectado e a transmissão do vírus é fácil.

Prevenção da febre de Lassa
A prevenção da febre de Lassa consiste em evitar o contato com substâncias
contaminadas e, por isso, os indivíduos devem:


Utilizar apenas água engarrafada;



Cozinhar bem os alimentos;



Eliminar ratos das casas;
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Manter higiene corporal adequada.

Estas dicas devem ser aplicadas, principalmente, em regiões com maior incidência da
doença, como a África.
Controle de Pandemias
Quando se conhece o organismo que originou a epidemia sua fonte e seu modo de
transmissão, é geralmente fácil de explicar por que ocorreu. As medidas de controle
vão variar de acordo com a doença em questão. A prevenção primaria pode ser
atingida através das medidas enunciadas em “interromper a transmissão” e
“proteger indivíduos susceptíveis” e também através do controle de reservatórios
animais.
Se todas essas medidas forem implementadas adequadamente, o número de casos
novos deve ser substancialmente reduzido. Dessa forma, o suprimento de agua potável e
o tratamento adequado das fezes poderiam prevenir a transmissão de cólera; o controle
do mosquito Anopheles poderia reduzir a transmissão da malária e a imunização poderia
proteger crianças pequenas contra o sarampo.
A prevenção secundaria pode ser obtida a partir da busca de casos subclínicos e
de portadores assintomáticos, assim como através de rastreamento dos contatos e da
vigilância epidemiológica. A prevenção terciária se dá pelo tratamento dos casos ou
portadores assintomáticos, impedindo que continuem a transmitir a doença.
Os primeiros elementos no controle de uma epidemia são, portanto, os seguintes:
Combater a fonte e o modo de transmissão
Agua contaminada deveria ser proibida ou esterilizada; alimentos contaminados
devem ser destruídos e locais onde os vetores se reproduzem devem ser saneados. A
educação para a saúde tem também um papel muito importante, e pode ser necessária a
elaboração de legislação apropriada
Tratar e isolar todos os casos
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O tratamento a ser administrado vai variar conforme a doença e a disponibilidade
de serviços de saúde, materiais e medicamentos. Aumentar a resistência da população
local. Podem-se prevenir algumas das doenças transmissíveis através de quimioprofilaxia
(por exemplo, malária) ou imunização (por exemplo, poliomielite e sarampo).
Deve-se ter claro que em epidemias de algumas doenças, tais como febre tifoide
ou cólera, a vacinação é pouco eficaz. Vigilância continuada. Durante a fase aguda do
surto é necessário manter sob observação as pessoas com maior risco de adoecer, assim
como aquelas sob suspeita de estarem enfermas. Uma vez que a epidemia esteja
controlada, deve-se manter a vigilância para detectar casos novos e verificar se as medidas
de controle foram efetivas.
O sistema rotineiro de notificação de doenças pode não ser suficiente para atingir
esse objetivo, sendo então necessário programar atividades especiais de vigilância. A
vigilância epidemiológica pode ser um meio importante para reconhecer e notificar novos
casos.
Medicamentos anti-virais para tratamento e prevenção:
Se disponíveis, drogas anti-virais de prescrição podem ajudar, tanto no tratamento,
quanto na prevenção da influenza. Elas podem vir na forma de comprimidos, xaropes ou
inalantes. Quatro destes tipos de medicamentos foram aprovados nos Estados Unidos,
embora alguns vírus sejam resistentes a um ou mais deles:
Tamiflu
Relenza
Symadine,Symmetrel
Flumadine
Alguns exemplos de cuidados gerais:
É possível conter uma epidemia de alguma doença contagiosa evitando que ela se
espalhe, seguindo as orientações da Anvisa, como evitar viajar e frequentar locais
fechados com muita gente, como shopping center, cinema ou restaurantes.
Durante uma epidemia é necessário seguir as recomendações do Ministério da
Saúde, que, normalmente, são diferentes de acordo com a forma de transmissão da doença
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que pode acontecer através do ar ou do contato direto com as secreções do paciente
infectado, como suor, sangue, saliva, lágrimas e sêmen.
5 cuidados mais importantes para conter uma epidemia:
1.

Informar o hospital de algum caso suspeito de infecção pela doença;

2.

Informar o hospital quando se esteve em contato com alguém que desenvolveu a
doença e evitar o contato com indivíduos saudáveis até confirmar que não
desenvolveu a doença;

3.

Lavar as mãos antes das refeições, após usar o banheiro, após espirrar, tossir ou
mexer no nariz e sempre que as mãos estiverem sujas;

4.

Utilizar luvas e máscaras sempre que for necessário entrar em contato com secreções
corporais de outra pessoa, como para tratar de uma ferida;

5.

Evitar tocar em superfícies comuns de espaços públicos, como corrimões, botões do
elevador ou maçanetas das portas;

Além disso, para não pegar a doença durante uma epidemia, é importante
evitar idas desnecessárias ao hospital, pronto-socorro ou farmácias, assim como tomar
a vacina contra a doença, caso exista.
No entanto, algumas doenças, como o Ebola ou a Cólera, não possuem vacinas
capazes de tratar o desenvolvimento da doença e, nesses casos, prevenir o contagio é
a melhor forma de evitar uma epidemia.

3.4 PANDEMIA E A TECNOLOGIA
Um oficial da Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que o atual surto
de gripe suína (causada pelo vírus influenza A H1N1) é a primeira ameaça de pandemia
a ser acompanhada em tempo real. Não é bem assim. Durante a gripe aviária e a Síndrome
Respiratória Aguda Severa (SARS, na sigla em inglês), a internet já teve muita
importância na disseminação de informação. Mas algumas novas tecnologias estão
fazendo a diferença em dois fronts importantes para evitar que a gripe se alastre. O
primeiro é a comunicação. Mapas com suspeitas de novos casos online e alertas em tempo
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real diretamente do Twitter (aqui e aqui também) são dois diferenciais importantes.
Contudo, a tecnologia que realmente faz a diferença nesta e nas futuras ameaças de
pandemia é outra: a biotecnologia.
Neste caso também não é nada inédito. Depois dos surtos violentos de gripe
aviaria e a SARS diversas empresas no mundo começaram a usar a biotecnologia para
desenvolver novos métodos de produção de vacinas e as próprias vacinas embora a
tecnologia não seja nova e vacinas como a da Hepatite B já a utilizem há um bom tempo.
A maior parte das vacinas produzidas atualmente é feita com uma tecnologia
antiga e lenta, que incuba os vírus em ovos. Não dá para dizer que essas novas tecnologias
já serão usadas para conter uma eventual pandemia. Não agora, mas muito provavelmente
nos próximos anos essas tecnologias poderão ajudar a desenvolver vacinas com uma
rapidez muito maior.
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CONCLUSÃO
Como vimos durante o trabalho as pandemias, de tempos em tempos vem judiando
das pessoas e do mundo. As primeiras pandemias foram as que causaram um absurdo em
número

de

mortes,

isso

concluindo

de

uma

forma

pessoal,

foi

pela

“época” onde não havia um bom saneamento básico, pessoas não tinham um
conhecimento apropriado sobre as possíveis doenças da época, não existia medicamentos
como vacina e a tecnologia como forma de prevenção, e isso foi como um empurrão para
que o mundo globalizado sofresse nas mãos das pandemias.
O mundo globalizado dos dias de hoje é um fator que preocupa a todos, pois com
esse crescimento demográfico, e assim viagens de emigração, faz com que dificulte o
controle da situação de algumas epidemias e pandemias, como exemplo o atual vírus do
ebola que está mantando a África aos poucos. Embora essas pandemias que dizimaram o
mundo há muito tempo, outras estão por vir, se adaptando a um novo mundo, de pobreza,
de urbanização imunda, e etc. São nos lugares mais pobres que surgem as novas doenças,
como por exemplo a África, mãe de muitas das pandemias pelo fato de ser um continente
muito pobre e não ter condições de dar uma boa prevenção para os cidadãos.
Mas por outro lado, a tecnologia vem com tudo, tentando minimizar esse mundo
de doenças, trazendo algumas soluções com o passar do tempo, algumas já existem há
muito tempo, como por exemplo a vacina, que pode ajudar a diminuir uma epidemia e
outras estão por vir.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho será analisada a qualidade do ensino nas instituições públicas do
Brasil. Com base nas pesquisas feitas, podemos ver o que se pode concluir e entender
sobre esse assunto tão polêmico nos dias atuais. O objetivo do trabalho é tentar mostrar
de forma simples, e fazer com que seja possível entender facilmente os fatos. Este
trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo o foco será apresentar a
educação no Brasil, fazendo um apanhado geral sobre o assunto. Como por exemplo a
sua importância, os seus maiores problemas, como o povo brasileiro vê a educação no
próprio país e a grande diferença que existe entre o sistema público e o particular na
educação. No segundo capítulo será abordado a base da pirâmide da educação que seria
os professores. O grande papel que eles têm para a educação e o quanto eles são
valorizados pelo brasileiro, a diferença do salário de um professor de uma escola pública
e particular e o incentivo que o governo dá para os professores. No terceiro capítulo o
foco serão os projetos e as mudanças para a melhoria da educação. Como podemos
“salvar” a educação no Brasil?
Nos três capítulos iremos tentar dizer de forma clara o “por que” o Brasil está tão
desorientado e atrasado na educação.
A metodologia e o desenvolvimento desse trabalho foram feitos a partir de pesquisas
na internet reportagens, entrevistas com professores do sistema público de ensino.
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CAPÍTULO I: BRASIL NA EDUCAÇÃO
1.1 – COMO OS BRASILEIROS VEEM A EDUCAÇÃO E QUAIS SÃO
SEUS PROBLEMAS?
No Brasil a educação concedida pelo governo brasileiro na rede pública tem grande
problema de desenvolvimento. O Brasil está em 53º lugar em educação, entre 65 países
avaliados (PISA). Mesmo tentando melhorar e incentivando as crianças a se matricularem
nas escolas, ainda existem muitas que não tem o acesso ou meios de se deslocarem para
as instituições de ensino. O Analfabetismo no Brasil ainda é tem um índice grande
aproximadamente 731.000 mil crianças (IBGE). Mesmo as que têm acesso para as escolas
tem dificuldade de aprendizado 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização
ainda não conseguem ler (IBOPE) e 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental,
e que moram nas grandes cidades, não dominam o uso da leitura e da escrita.

Números

que

retratam

os

problemas

da

educação

brasileira:

• Hoje, no Brasil, de 97% dos estudantes com idade entre 7 e 14 anos se encontram na
escola, no entanto, o restante desse percentual, 3%, respondem por aproximadamente 1,5
milhão de pessoas com idade escolar que estão fora da sala de aula.
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• Para cada 100 alunos que entram na primeira série, somente 47 terminam o 9º ano na
idade correspondente, 14 concluem o ensino médio sem interrupção e apenas 11 chegam
à universidade.
• 61% dos alunos do 5ºano não conseguem interpretar textos simples. 60% dos alunos
do 9ºano não interpretam textos dissertativos.
• 65% dos alunos do 5ºano não dominam o cálculo, 60% dos alunos do 9º ano não
sabem realizar cálculos de porcentagem.
Como pode se notar a partir dos dados, muito brasileiro não tem acesso à educação e
por causa desse fato não possui oportunidades de emprego etc, a partir dessa realidade
muitos brasileiros vivem da ideia que veem a educação como um passaporte para o futuro.
Eles acreditam que a solução da miséria e do desemprego seria uma educação de
qualidade.
Assim se conclui que o brasileiro não aprova a educação no Brasil mas acredita que
apenas podendo ter acesso à ela o ajudaria muito a ter uma vida muito melhor.

Outro grande problema na educação no Brasil é o abandono dos estudos. Existe um
grande número de brasileiros que ingressam nas escolas e deixam de as frequentar, como
pode-se ver na reportagem a seguir:
“Um a cada quatro alunos que inicia o ensino fundamental no Brasil abandona a
escola antes de completar a última série. É o que indica o Relatório de Desenvolvimento
2012.
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Com a taxa de 24,3%, o Brasil tem a terceira maior taxa de abandono escolar entre
os 100 países com maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), só atrás da Bósnia
Herzegovina (26,8%) e das ilhas de São Cristovam e Névis, no Caribe (26,5%).
No relatório, o organismo da ONU sugere que o país adote "políticas educacionais
ambiciosas" para mudar essa situação, por causa do envelhecimento da população
brasileira, que deve se intensificar nas próximas décadas e reduzir o percentual de
trabalhadores ativos.”
Dentre os motivos alegados pelos pais ou responsáveis para o abandono dos estudos,
são mais frequentes nos anos iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª séries/1º ao 9º ano)
os seguintes: Escola distante de casa, falta de transporte escolar, não ter adulto que leve
até a escola, falta de interesse e ainda doenças/dificuldades dos alunos.
Ajudar os pais em casa ou no trabalho, necessidade de trabalhar, falta de interesse e
proibição dos pais de ir à escola são motivos mais frequentes alegados pelos pais a partir
dos anos finais do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e pelos próprios alunos no Ensino
Médio. Cabe lembrar que, segundo a legislação brasileira, o ensino fundamental é
obrigatório para as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, sendo responsabilidade das
famílias e do Estado garantir a eles uma educação integral.
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1.2 – QUAL A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NO PAÍS
Uma Educação de qualidade garante, entre outras coisas, o acesso a outros direitos,
diminui a violência e aumenta a felicidade. Educação é um direito fundamental que ajuda
não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo.
Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter
um emprego. "Perguntar a importância da Educação é como perguntar qual a importância
do ar para nós. É pela Educação que aprendemos a nos preparar para vida", disse a
socióloga e pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, Sandra Unbehaum.
A educação tem por objetivo a interação social e cultural do indivíduo, essa mesma
educação que irá contribuir com parte de nossos valores por toda vida.
O governo brasileiro deveria dar mais importância a educação porque as
características da sociedade se formam a partir de sua educação e desenvolvimento
durante sua vida precisa ter uma educação básica de qualidade para podermos ter uma
sociedade aceitável e de um bom nível educacional, para assim termos consequentemente
bons profissionais no mercado de trabalho no geral e assim adquirindo bons modos,
sabermos como nos comportar, aprendermos sobre a cultura, como lidar com as pessoas
ao nosso redor, entre outros aspectos necessários para termos uma sociedade basicamente
educada e com bom desenvolvimento.
Mas o governo brasileiro não investe suficientemente na educação de nosso país, as
verbas distribuídas são de baixo valor, os professores não são remunerados com bons
benefícios, os outros diversos funcionários do governo também estão na mesma situação,
assim, não há incentivo, que sem duvidas é o que mais deveria existir para que
conseguíssemos solucionar e desenvolver com melhorias de qualidade em todos os
aspectos da educação brasileira, criando programas, remunerando com bons benefícios
todos os funcionários, e incentivando os alunos a cada dia em suas escolas, para que daqui
cerca de 20 anos termos um grande desenvolvimento geral no Brasil, pois com isto, tudo
acaba se desenvolvendo, a sociedade se tornaria de ainda maior qualidade e a educação
seria cada dia maior, saberíamos lidar melhor com cada situação e teríamos mais
conhecimentos gerais, mas para que consigamos sucesso, precisamos do apoio de um
governo voltado primordialmente para educação. O governo deveria reformular todo
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sistema educacional brasileiro, para assim criarmos expectativas positivas para as
mudanças positivas e de grande importância que viriam a acontecer.

Todo brasileiro deveria ter acesso á uma educação básica para ajudar a construir não
só a sua própria vida como também a construir a sociedade e o país.

1.3 – ESCOLA PÚBLICA X ESCOLA PARTICULAR
Muito se questiona e muito se fala na diferença entre o ensino público e o ensino
privado. Os principais instrumentos de avaliação da qualidade do ensino no Brasil
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demonstram que existe uma enorme diferença entre o ensino público e privado em todos os
estados.
No Brasil, o ensino público para escolas de ensino fundamental é, na maioria das
vezes, conhecido por ter qualidade inferior em relação ao ensino privado, embora colégios
militares constituem exceções, pois normalmente estão entre os melhores do país. Para
o ensino médio, contudo, o ensino público consegue obter escolas de melhor qualidade,
como, por exemplo, escolas de nível federal, escolas técnicas estaduais (ETEs) e os
colégios de aplicação das universidades públicas. Além da questão de qualidade, as
escolas públicas brasileiras também apresentam como entraves a violência, a baixa
remuneração dos docentes, a falta de infraestrutura e as greves.
O ensino público para o ensino superior costuma ter melhores professores
e vestibulares mais concorridos que no ensino particular, porém é comum possuir menos
equipamentos.
Segundo pesquisas e relatos o sistema público aplicado no Brasil é precário, não há
verbas suficientes para manter um sistema de qualidade. A maioria das escolas não tem
uma boa infraestrutura e os professores não tem incentivos para darem aula, ele não tem
o apoio necessário para desenvolverem um bom ensino básico aos alunos. A maioria não
consegue nem iniciar seu conteúdo dentro de sala de aula, pois, os alunos geralmente já
estão defasados para aquele nível que estão cursando e os professores ficam de mãos
atadas diante de tal e de outros fatores como, por exemplo: violência em sala de aula falta
de disciplina falta de apoio, o professor em si não tem autoridade em sala de aula, a
maioria dos alunos não respeitam ou não estão interessados em assistir aula. Tudo isso
devido ao atraso de educação e aprendizado dos anos passados, acreditamos que se os
alunos tivessem realmente uma educação de qualidade desde seus primeiros anos nas
escolas, essas características não existiriam. Além disso, o professor não tem incentivos
para darem aula, seu salário é baixo, não tem bons benefícios, além do que já citado acima,
o principal fator a falta de apoio do governo e falta de materiais didáticos necessários e
grande falta de infraestrutura nas escolas do país.
É muito comum ouvir alguém com mais de 40 anos dizer, com tom nostálgico, que
a escola pública "do meu tempo" tinha qualidade, que os professores ensinavam para
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valer, que os alunos tinham disciplina ou que as escolas particulares eram uma opção
apenas para os alunos mais fracos.
Muitas dessas afirmações são verdadeiras, outras exageradas. O fato é que não se
pode comparar a escola pública de hoje e a "daquele tempo" sem levar em conta que, no
passado, essa escola era para poucos.
Acredita-se que hoje a referência de bom ensino são escolas particulares, já que caras
mensalidades permitem investimentos. O Governo tenta elevar a qualidade da educação
pública e atingir o nível de décadas atrás.
Os principais fatores que diferenciam o ensino público do ensino privado são:
 Material didático: No ensino público, o material deve ser gratuito, o que
esbarra no orçamento destinado pelo governo. Isso pode limitar a qualidade dos
livros. Por outro lado, atualmente, a confecção de livros escolares demanda grande
infraestrutura e um conselho de profissionais que selecionam o conteúdo e
didática, elevando a qualidade do material.
Já no ensino privado os livros são selecionados pelo professor que ensinará a
matéria, independentemente do custo. Isso faz com que o material seja de melhor
qualidade, além de se adaptar à didática de cada educador.
 Professores: Nas escolas públicas, o piso salarial para profissionais da
educação pública no país é de R$ 950. É antigo o debate do baixo salário para
educadores. Mas de acordo com o Pnad 2006, professores da rede pública
ganham, em média, mais do que da rede particular. Melhores salários atraem
melhores profissionais. Apesar disso, há mais docentes com nível superior no
ensino privado, de acordo com pesquisa do Inep.
No ensino privado apesar de receberem salários ligeiramente inferiores, em
média, da primeira à oitava série nas escolas, profissionais com curso superior
costumam buscar escolas particulares. Educadores mais bem preparados têm
relação direta com a qualidade de ensino.
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 Custos: Na escola pública, a escola é gratuita, o material escolar é gratuito,
e inclusive os uniformes. Não há dúvida de que esse é um aspecto em que a escola
pública supera a privada.
No particular as mensalidades a cada ano ficam mais caras. Em 2010, os valores
subiram, em média, 7%. Além do gasto mensal, que pode facilmente ultrapassar R$ 1 mil,
ainda há gastos com material escolar, uniforme, alimentação e transporte.
 Segurança: Nas escolas públicas tem muitos casos casos de violência em
escolas públicas do Brasil são mais comuns que em escolas particulares. O ensino
público depende da segurança pública, enquanto o particular pode investir em
segurança, câmeras de vigilância, portões automáticos e outros materiais que
garantem um ambiente mais seguro.
Nas escolas particulares os altos custos da educação particular têm seus
benefícios. Entre eles, o investimento em segurança. Câmeras de vigilância,
portões automáticos, seguranças particulares são itens que deixam o ambiente
escolar mais seguro.
 Infraestrutura: Em 2003, apenas 22,88% das escolas públicas possuíam
bibliotecas. Outros exemplos negativos não faltam: quadras esportivas (21,19%);
laboratório de ciências (5,37%); laboratório de informática (8,63%).
Os altos valores das mensalidades das escolas particulares ainda permitem o
investimento em bibliotecas, laboratórios, computadores, quadras poliesportivas
e manutenção do material. Assim, em escolas particulares, o aluno não convive
com carteiras e quadro-negro quebrados e outros problemas.
Assim pode se concluir que o caminho que o Governo deve traçar para elevar a
qualidade do ensino público é longo. É preciso investir em segurança, infraestrutura e
qualidade dos profissionais para que as escolas públicas voltem a ser referência no país.
Mas quando nos referimos as escolas particulares, o dinheiro investido pelos pais faz
a diferença. Com o alto custo, a educação e o ambiente são superiores às da escola pública.
Um ambiente mais favorável permite que o aluno se prepare melhor para o futuro.

11

12

CAPÍTULO II: PROFESSORES
2.1 – O PAPEL DOS PROFESSORES NA EDUCAÇÃO E A SUA
VALORIZAÇÃO
O que seria de uma escola e de um aluno sem um professor? O professor é o pilar de
uma boa educação em uma escola. É o professor que ajuda no incentivo e na estimulação
do aluno não só criança como o adolescente nos estudos.
No Brasil, um professor da rede pública recebe um salário baixíssimo, não possui
benefícios e não recebe um material didático de boa qualidade para ajudar na educação
de seus alunos. Por esses motivos, surge um desinteresse até mesmo da parte dos
professores que acabam não tendo os recursos necessários para aplicar seu ensino.
A valorização dos professores no Brasil é fundamental, porque assim seria possível
eles se sentirem motivados e a partir disso motivarem os seus alunos. Mas para isso
precisam de todos os recursos citados e do apoio governamental para que tenham uma
parceria e juntos conseguiriam desenvolver e assim haveria as melhorias na educação.
O incentivo dos professores talvez seja um dos primeiros passos para que a mudança
ocorra dentro da sala de aula. Esses professores são a fonte de ensino e são os que mais
tem contato pessoal com os alunos, um contato não só profissional como também afetivo.
Com essa relação entre professor e aluno, os professores ajudariam a descobrir os
pontos principais e passariam para o ministério, e ao longo do tempo cada atividade feita,
cada mudança iria fazer a total diferença. A valorização do professor é necessária, o
salário deve ser satisfatório e seus benefícios também, ser professor requer muita
experiência e também exige muito deles mesmo é algo muito importante, é o principal.
Os professores devem se sentir importantes e devem ser recompensados pelo seu trabalho
e assim com certeza ele seria muito bem feito, pois ele teria tudo o que precisa para
conseguir interessar os alunos e teria o apoio em todas as áreas citadas que são as
principais para que ele consiga transmitir uma educação de qualidade.
Essas mudanças devem existir não apenas nas escolas mas também nas universidades
públicas de todo país, que sofrem com todos esses problemas da mesma forma,
desvalorizando o ensino superior público do Brasil.
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Um professor ensina não apenas o educacional, mas também o contato econômico,
social e cultural. Ele pode ser considerado não só apenas um educador como também um
amigo. Muitos alunos criam um laço muito forte com os professores que os ajudam, dão
conselho e leva a relação muito além da sala de aula.

Apesar de toda a sua importância que foi citada, estudos apontam que no Brasil o
professor é muito pouco valorizado. Não só pelo governo mas também pela população.
Muitos alunos não tratam seus professores como um mestre ou como uma pessoa
sábia. Em muitos casos da rede pública alguns professores são até ameaçados de morte
pelos seus alunos por receber uma nota abaixo da média ou por reprovar o ano.
Na China a profissão de professor é considerada nobre e é a profissão com um dos
salários mais altos, e também muitos pais incentivam seus filhos a seguirem essa
profissão.
Já aqui no Brasil a falta de educadores está cada vez menor e está em penúltimo lugar
no ranking que mostra a valorização de um professor, perdendo apenas para Israel.
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2.2 – SALÁRIO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DO BRASIL
O número de professores insatisfeitos com os seus salários no Brasil é muito elevado.
Dados afirmam que o salário do professor em nosso país é o 3° pior do mundo e o professor
brasileiro de primário é um dos que mais sofre com os baixos salários.

É o que mostra pesquisa feita em 40 países pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(Unesco) divulgada ontem, em Genebra, na Suíça. A situação dos brasileiros só não é pior
do que a dos professores do Peru e da Indonésia.
Um brasileiro em início de carreira, segundo a pesquisa, recebe em média menos de
US$ 5 mil por ano para dar aulas. Isso porque o valor foi calculado incluindo os
professores da rede privada de ensino, que ganham bem mais do que os professores das
escolas públicas. Além disso, o valor foi estipulado antes da recente desvalorização do
real diante do dólar.
Na Alemanha, um professor com a mesma experiência de um brasileiro, ganha, em
média, US$ 30 mil por ano, mais de seis vezes a renda no Brasil. No topo da carreira e
após mais de 15 anos de ensino, um professor brasileiro pode chegar a ganhar US$ 10 mil
por ano. Em Portugal, o salário anual chega a US$ 50 mil, equivalente aos salários pagos
aos suíços. Na Coréia, os professores primários ganham seis vezes o que ganha um
professor brasileiro.
Com os baixos salários oferecidos no Brasil, poucos jovens acabam seguindo a
carreira. Outro problema é que professores com alto nível de educação acabam deixando
a profissão em busca de melhores salários.
O estudo mostra que, no País, apenas 21,6% dos professores primários têm diploma
universitário, contra 94% no Chile. Nas Filipinas, todos os professores são obrigados a
passar por uma universidade antes de dar aulas.
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), o salário médio do docente do ensino fundamental em início de carreira no
Brasil é o terceiro mais baixo do mundo, no universo de 38 países desenvolvidos e em
desenvolvimento. O salário anual médio de um professor na Indonésia é US$ 1.624, no
Peru US$ 4.752 e no Brasil, US$ 4.818, o equivalente a R$ 11 mil. A Argentina, por sua
vez, paga US$ 9.857 por ano aos professores, cerca de R$ 22 mil, exatamente o dobro.
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O salário de professor é metade do que recebem outros profissionais. Salário médio é de
R$ 1.874; enquanto outras categorias com curso superior ganham, em média, R$ 29 por
hora trabalhada, o professor brasileiro da Educação Básica recebe apenas R$ 18.
Esse baixo salário e essa desvalorização da carreira de professor causa um impacto muito
grande na educação.
Muitos alunos do ensino público do primeiro ano até o colegial vão para a aula mas não
encontram o professor na sala de aula. Esses professores são tão desmotivados que
abandonam sua carreira e muitas escolas no meio do ano letivo. A falta de estabilidade
na profissão desmotiva o profissional.
Assim, com professores desmotivados os alunos também se desmotivam a frequentar as
escolas e a estudar, causando uma grande defasagem na educação do país.
A instabilidade no salário dos professores da rede pública é muito grande, como mostra
na notícia a seguir:
” Cinco redes estaduais não pagam o piso ao professor
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Entre as 27 redes das unidades da federação, mais da metade não cumpre o tempo de
um terço da jornada do professor para atividades de planejamento fora da sala de aula
Levantamento exclusivo realizado pela revista Educação junto às secretarias de
educação das 27 unidades da federação brasileiras e a sindicatos dos professores revela
que cinco estados - Amapá, Amazonas, Paraíba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não pagavam ao docente o valor estabelecido pela Lei do Piso Salarial do Magistério
Público (Lei 11.738/2008). Os dados são referentes a dezembro de 2012, quando o
vencimento básico para um docente da rede pública com formação de ensino médio era
de R$ 1.451, por uma jornada de 40 horas de trabalho semanais.
A Lei do Piso também estabelece que um terço da jornada seja destinado a atividades
fora da sala de aula, em planejamento pedagógico ou de atividades, por exemplo. Nesse
quesito, 15 redes não cumpriam a lei federal. Em três casos (RJ, SP e TO), ocorreu uma
divergência entre o sindicato da categoria e a secretaria de Educação do estado. Além
disso, o Distrito Federal cumpre a lei, apenas no que se refere aos professores com
jornadas de 40 horas semanais - os de 20 horas semanais têm 25% da jornada para
atividades fora da sala de aula, segundo a secretaria.
Parte dos estados que não cumprem a destinação de um terço para jornada extraclasse
está praticamente alcançando o que a lei federal determina. É o que acontece, por
exemplo, no Acre, em Pernambuco e no Piauí, que destinam 30%, e não 33%, para
atividades extraclasse. No segundo, o Estatuto do Magistério determina que esta seja a
porcentagem de tempo destinada ao tempo para planejamento pedagógico e de aulas.
No Amazonas, de acordo com o sindicato da categoria, não está institucionalizado o
tempo para planejamento, variando conforme o professor. A Secretaria do Estado de
Educação (Seduc) do Amazonas informa que um projeto de lei será encaminhado para a
Assembleia Legislativa para resolver a questão.
Na prática, a ampliação do tempo destinado à jornada extraclasse vem sendo alvo de
negociações entre os sindicatos de professores e as secretarias estaduais de Educação em
cada uma das unidades da federação. No Paraná, por exemplo, após negociações em
dezembro, os professores deverão passar 25% do tempo fora da sala de aula.”
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Fonte:

http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/107/salarios-dos-professores-

279028-1.asp
A criação de um piso nacional único para a educação pública é uma reivindicação
histórica dos professores. Mas os problemas de remuneração e valorização do docente
não foram resolvidos plenamente pela lei federal. As cinco secretarias que têm
vencimentos abaixo do determinado justificam que complementam a remuneração do
professor (e do aposentado), cujo vencimento básico não alcança o valor estipulado.

2.3 – INCENTIVO DO GOVERNO AOS PROFESSORES
Com a existência de tantos problemas salariais e na valorização da carreira de
professor, o governo criou programas para o incentivo de seguir a carreira e não
abandonar a carreira de educador.
A partir do site http://sejaumprofessor.mec.gov.br/ é possível saber como se tornar
um professor no Brasil.
O site possui orientações como o perfil do professor, os requisitos e a formação. O
mercado de trabalho como onde trabalhar, as oportunidades na rede federal, carreira,
remuneração, os serviços do professor etc.
Existem 3 programas de incentivo principais que estão presentes no site para se tornar
um professor são:
• PROUNI – PROGRAMA DE UNIVERSIDADE PARA TODOS
• FIES – FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO
SUPERIOR
• UAB – UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
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O MEC também criou um programa para o incentivo de professores na formação na
área de exatas.
Preocupado com a baixa procura por cursos superiores de licenciatura em física,
química, matemática e biologia, o Ministério da Educação (MEC) elabora um programa
para, desde o ensino médio, atrair para essas áreas os estudantes que querem ser
professores. A proposta, ainda em construção, prevê parceria com universidades e
também a oferta de bolsas de auxilio.
O ministro Mercadante citou como exemplo da falta de interesse dos estudantes pelo
magistério na área de exatas a baixa a procura por esses cursos na última edição do
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), por meio do qual instituições públicas de educação
superior oferecem vagas a participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Dados do relatório “Escassez de Professores no Ensino Médio: Soluções Estruturais
e Emergenciais”, do Conselho Nacional de Educação (CNE), de 2007, apontam que as
áreas mais carentes de professores eram as de física e química, seguidas das de
matemática e biologia.
O programa pretende estimular desde o início do ensino médio e contará com bolsa,
com parceria com as universidades, com laboratório, com cientista para dar palestras.
A partir desses programas que estimulam a formação de professores, o número de
pessoas que se interessou em lecionar no sistema público aumentou sigficativamente,
fazendo com que o governo invista mais em estimular os formandos em virar professores.
Ser professor requer muita responsabilidade e dedicação e principalmente amor pela
sua profissão porque um professor não ensina apenas somar, subtrair ou o abecedário, ele
ensina uma criança e um jovem a ser uma boa pessoa para a sociedade, ele ajuda a
construir a sociedade que existe fora da sala de aula.
“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”. Cora Coralina
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Apesar de ser pouco valorizado no quesito de remuneração e em respeito pelos
alunos, muitos professores recebem o seu devido valor. Principalmente no dia 15 de
outubro que é o dia nacional e mundialmente é comemorado no dia 5 de outubro.
A criação da data se deu em virtude de D. Pedro I, no ano de 1827, ter decretado que
toda vila, cidade ou lugarejo do Brasil, criasse as primeiras escolas primárias do país, que
foram chamadas de “Escolas de Primeiras Letras”, através do decreto federal 52.682/63.
Os conceitos trabalhados eram diferenciados de acordo com o sexo, sendo que os
meninos aprendiam a ler, a escrever, as quatro operações matemáticas e noções de
geometria. Para as meninas, as disciplinas eram as mesmas, porém no lugar de geometria
entravam as prendas domésticas, como cozinhar, bordar e costurar.
A ideia de fazer do dia um dedicado aos professores surgiu em São Paulo, com o
professor Salomão Becker, que propôs uma reunião com toda a equipe da escola em que
trabalhava para que fossem discutidos os problemas da profissão, planejamento das aulas,
trocas de experiências etc.
A reunião foi um sucesso e por este motivo outras escolas passaram a adotar a data,
até que ela se tornou de grande importância para a estrutura escolar do país.
Anos depois a data passou a ser comemorada, homenageando esses profissionais que
trabalham de forma dedicada e por amor ao que fazem.
Uma data direcionada apenas para essa profissão ajuda a mostrar aos professores que
sua profissão é muito importante e valorizada por muitos brasileiros e também uma
profissão respeitada mundialmente.
Um professor não só ensina como aprende todos os dias com os seus alunos e como
sempre dizem, um professor permanece jovem para sempre.
“O professor não é quem ensina, mas o eterno aprendiz, que aprende melhor e está à
frente dos outros nesse desafio, ou seja, a aprendizagem deve ser permanente.”
” O professor só pode ensinar quando está disposto a aprender.” Janoí Mamedes
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“Um professor é a personificada consciência do aluno; confirma-o nas suas dúvidas;
explica-lhes o motivo de sua insatisfação e lhe estimula a vontade de melhorar.” Thomas
Mann
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CAPÍTULO III: PROJETOS E MUDANÇAS
3.1 – COMO PODEMOS MUDAR A EDUCAÇÃO NO BRASIL
Quando se discute a educação no Brasil, o que mais se diz é que os alunos vão para
escola e não aprendem, o governo gasta bilhões e a educação no Brasil não decola. Por
isso, é preciso mais do que urgentes medidas para mudar a educação no nosso país.
A seguir será apresentada algumas medidas para a melhoria da educação no nosso
país:
1 – Usar de modo eficiente o tempo em sala de aula
Muitas das medidas que poderiam causar grande transformação na sala de aula não
acarretariam em gasto algum. Usar de maneira eficiente o tempo em que alunos já estão
na escola é uma delas.
Estudo do Banco Mundial divulgado no ano passado, realizado a partir da observação
in loco de pesquisadores da instituição, mostrou que apenas 66% do tempo de sala de aula
no Brasil é gasto efetivamente com o ensino.
Outros 34% são desperdiçados com atividades burocráticas, como chamada, a cópia
de deveres de casa ou pedindo disciplina. A cota de “desperdício” em países da OCDE é
de apenas 15%. Usar sabiamente o tempo em sala de aula é uma das mais baratas e
eficientes maneiras de melhorar a educação no Brasil.
2 – Abandonar ideia de que só vale agir com mais dinheiro
Virou moda no Brasil pensar que os problemas da educação só serão resolvidos se
houver muito mais dinheiro para o setor. Nesta linha, a principal bandeira da União
Nacional dos Estudantes e de alguns parlamentares é a destinação imediata de 10% do
PIB para a educação.
O país que mais investe no mundo hoje, a Islândia, despeja apenas 7,8% de suas
riquezas.
“É um fetiche por um número redondo”, afirma Gustavo Ioschpe, economista
especialista em educação.
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O problema real desta ideia é que causa uma aparente paralisia dos envolvidos para
as melhoras que podem – e devem – ser efetuadas agora. Enquanto a agenda quantitativa
é perseguida com lobby no Congresso, a qualitativa fica esquecida por professores e
gestores que compram a ideia de que só mais verba pode melhorar a educação no Brasil.
3 – Reformular o Ensino Médio
Do estado periclitante da educação brasileira, nenhum é tão ruim quanto do Ensino
Médio. Entre as notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a do
ensino médio é a mais baixa: 3,1, de 10.
Parte das pessoas culpa o número de disciplinas ensinadas aos estudantes, 13; a outra,
a maneira enciclopédica, que tenta ser passada de maneira mais profunda que o
necessário.
4 – Garantir escolas com infraestrutura decente
Embora haja exemplos pontuais de professores que conseguiram arrancar um bom
desempenho de crianças e jovens em escolas em péssimas condições, é unânime entre
educadores, apoiados em pesquisas, que uma infraestrutura adequada, com lousas e giz
(ou caneta), instalações cuidadas e carteiras, sem falta de materiais necessários ao
aprendizado, acarretam em melhores resultados dos alunos.
Acabar com a desigualdade entre escolas públicas bem cuidadas e outras caindo aos
pedaços, com falta de materiais, é dar oportunidades equânimes aos brasileiros de todas
as regiões.
5 – Implantar a meritocracia para professor
Prática adotada em várias profissões com ótimos resultados, a meritocracia ainda
precisa ser implantada de verdade no país, mas com cuidados. Em educação, o conceito
não se restringe ao pagamento de bônus.
Este, inclusive, demanda cuidados. As pesquisas no setor não permitem concluir se
o sistema funciona, ou como deveria funcionar.
O principal problema é isolar o papel do professor. Como dar menor bônus a um
docente do 6º ano que conseguiu elevar o desempenho de alunos com deficiências em
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50%, em relação ao professor que, com uma turma já melhor formada, quase nada fez?
Mesmo que, ao final do ano, o desempenho da segunda turma ainda seja melhor.
Mas meritocracia é um conceito amplo que deve permear todo o sistema: da escolha
dos gestores aos repasses para a escola, entre outros.
6 – Usar mais tecnologia (software)
Quanto mais você pesquisa no Google ou participa da rede social Facebook, mais a
internet conhece você e seus gostos, criando um poderoso material para venda de
publicidade por parte dessas empresas. Os faturamentos são bilionários.
Surpreende, portanto, que softwares inteligentes não estejam sendo usados para o
bem coletivo através da educação.
“A vantagem da tecnologia é permitir a individualização da aprendizagem, algo que
a pedagogia defende há muito tempo”, afirma Denis Mizne, diretor-executivo da
Fundação Lemann.
O uso mais intensivo de tecnologia, porém, não é o demagógico conceito de entregar
tablets e computadores para crianças sem saber o que fazer com eles, algo que se provou
um fracasso no programa Um Computador por Aluno.
“O tablet é a lousa, o que vai ser escrito é que importa”, defende Mizne. Por isso, é
mais importante definir um bom e eficiente software. Um que possa aprender com o aluno
conforme ele estuda, por exemplo.
7 – Trocar informações dentro da rede de ensino
As notas do Ideb por escola mostram anomalias que não deveriam existir: instituições
distintas que ensinam crianças da mesma idade, com mesmo perfil socioeconômico em
uma mesma região arrancam desempenho díspares dos alunos.
Essa troca de informação – homogeneizando o que dá certo em uma determinada
área – é obrigação para a educação brasileira, e um equalizador de qualidade fácil de ser
observado e alcançado.
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A Finlândia, um dos melhores sistemas educacionais do mundo, é conhecida
justamente pela quase irrelevante discrepância entre suas escolas públicas.
8 – Impedir que criança vá a escola e não aprenda
Quase 98% das crianças e jovens entre 6 e 14 anos estão na escola. Seria o cenário
ideal, não fosse um único problema: eles não estão aprendendo de verdade.
Parte deles, nem a ler e interpretar textos de tal maneira que possam ser considerados
alfabetizados. É como se os pais estivessem sendo enganados ao ver os filhos indo à
escola.
O IBGE considera 15,2% dos alunos com até 8 anos ainda não alfabetizados, mas na
Prova ABC, aplicada pelo INEP e pelo Todos pela Educação no ano passado, 51% das
crianças não aprenderam o que deveriam até os 8 anos.
São crianças que, pelas dificuldades, aprenderão cada vez menos com o passar dos
anos, porque nunca dominaram o básico. O governo federal finalmente deu ao problema
a atenção merecida com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, lançado este
mês.
9 – Antes de pedir vaga, pais devem exigir qualidade
Uma grande pesquisa conduzida em 2005 pelo Inep, vinculado ao Ministério da
Educação, mostrou que, de maneira geral, os pais de alunos da rede pública estão
satisfeitos com as escolas dos filhos.
Muitas notas dadas pelos responsáveis passavam de 75 (de um total de 100). A visão
positiva está muito ligada ao fato dos pais perceberem a evolução da escola dos filhos em
relação à sua própria.
No mesmo ano, no Ideb, a mais importante avaliação de ensino do país, o Brasil
inteiro cravou um desonroso 3,8, de um total de 10.
O problema desta visão é que as mudanças
Necessárias ao sistema educacional só serão efetuadas por um governante que
perceba que é melhor atender a milhões de pais exigentes que aos 5 milhões de
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professores e técnicos do setor, que podem se posicionar contra várias das medidas
necessárias.
“Se você tiver 20 milhões de pais dizendo que querem reforma e educação de
qualidade, então o quadro político fará sentido”, afirma o economista especialista em
educação Gustavo Ioschpe.
10 – Ampliar educação técnica e profissional
O Brasil tem hoje 1,3 milhão de estudantes cursando aulas de ensino técnico. Em
universidades e faculdades, são 6,6 milhões.
“Estamos apostando em 6 profissionais de nível superior para cada um de nível
técnico. Isso não é sustentável”, defende Marcelo Feres, secretário de Educação
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação.
De 15 a 19 anos, mais de 50% dos jovens alemães têm aulas de ensino
profissionalizante com a educação regular. No Brasil, ficamos em 6,6%.
É preciso acelerar a reversão deste cenário, para o bem da empregabilidade dos
jovens e do desenvolvimento econômico brasileiro.
O governo mostrou que quer combater este cenário com o Pronatec, programa que
pretende ampliar o acesso a este tipo de curso no país. Até 2014, a meta é chegar a 8,8
milhões de beneficiários. É ver para crer.
11 – Pais precisam acompanhar a vida escolar do filho
É preciso enfrentar a visão de que o fato de muitos filhos terem hoje mais
escolaridade que os pais tornam um problema para estes acompanhar a vida escolar da
prole. Mais importante que o ensino. É o incentivo familiar.
Um estudo realizado em escolas latino-americanas por pesquisadores canadenses e
britânicos, em 2001, mostrou que a presença paterna está associada a um melhor
aprendizado das crianças.
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Isso significa perguntar como foi a aula, o que está sendo feito e aprendido, estimular
o filho a fazer (bem) os deveres de casa, mas nunca dar a resposta do dever, mesmo que
ela seja conhecida.
Se possível, e havendo condição, é comprovadamente positivo também investir em
livros e bens culturais. Pode ser surpreendente, mas há evidências de que isso pode ser
mais determinante para o desempenho futuro da criança do que qualquer outra coisa.
12 – Aumentar acesso ao ensino superior
Quase universalizar o acesso ao ensino básico mas manter, ao mesmo, tempo, níveis
baixos de conclusão de ensino médio mostram que, no Brasil, muita gente fica pelo
caminho.
Dados da OCDE de 2010 mostram que, no grupo entre 35 e 44 anos, somente 12%
dos brasileiros têm diploma, contra 24% no Chile e 43% nos EUA.
O problema é especialmente relevante porque o mesmo estudo, em sua edição
seguinte, mostrou que os ganhos para quem tem diploma no Brasil são três vezes
superiores à média da OCDE, onde os graduados já ganham 67% a mais.
13 – Colocar professores formados na disciplina
Quem estudou com bons professores sabe a diferença entre aprender com quem
conhece realmente o conteúdo ou com quem se perde na hora de elucidar a primeira
dúvida.
Pois é este um grande problema no Brasil: em uma disciplina complicada como
física, apenas 9,5 mil dos quase 60 mil docentes que ensinam a matéria são formados
nela. Por causa da falta de graduados na disciplina interessados no magistério, os outros
50 mil são roubados de outras áreas. E têm que se virar como podem.
Em química, apenas 14,9 mil dos 53,5 mil têm o diploma, segundo o Inep.
Corrigir esta distorção, que acarretará em melhor aprendizado, vai depender de tornar
a carreira de professor mais atraente, como visto lá atrás. Hoje, os formados correm do
magistério.
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14 – Colocar a educação no topo da agenda
É preciso ser claro: todo governante pode ter um programa para a educação, mas
ninguém colocou o tema como a maior das prioridades, embora pareça consenso que um
país só atinja a plenitude de desenvolvimento com um sistema educacional à altura.
“Faltam políticos que digam ‘a marca que vou deixar é a educação’”, acredita Priscila
Cruz, diretora-executiva do Todos pela Educação.
A disposição política é particularmente importante porque muitas das medidas
necessárias para tirar o Brasil do atraso demandam o enfrentamento de certas ideologias
que embaçam o sistema.
A mudança na Educação brasileira depende de esforços políticos que parecem além
do nosso alcance, mas aos poucos e com muita determinação, o brasileiro pode conseguir
a educação tão desejada.

3.2 – PROJETOS EDUCACIONAIS

O trabalho com projetos educacionais gera a atividade coletiva e cooperativa,
permitindo ao aluno vivenciar múltiplas relações com o exterior a afirmar-se vivenciando
a experiência positiva do confronto com os outros e da solidariedade; não depender das
escolhas dos adultos, decidir e comprometer-se após a escolha, planejar suas ações,
assumir responsabilidades, ser agente de seus aprendizados, produzindo algo com
sentido. Permitindo assim que a criança construa e dê sentido à sua criatividade de aluno,
proporcionar ao aluno
Uma situação autentica de vivencia e experiência, estimular o pensamento crítico,
desenvolver a capacidade de observação para melhor utilizar informações e
conhecimentos, valorizar a necessidade de cooperação, dar oportunidade ao aluno para
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que comprove suas ideias, por meio da aplicação das mesmas, estimular a iniciativa, a
autoconfiança e o senso de responsabilidade.
Para a construção de um projeto são seguidas algumas etapas, não havendo modelo
único para sua elaboração: objetivos, metas, planejamento, rotas, investigações,
levantamento de hipóteses, execução, replanejamento, depurações, apresentação,
avaliações, seleção ou elaboração de um projeto pelo professor, planejamento dos
detalhes, coleta de informações e seleção de materiais necessários para a execução das
diversas fases do projeto educacional.
Algumas características da aprendizagem significativa: amplia o conhecimento de
uma pessoa referente a conceitos relacionados, favorece que a informação aprendida seja
retida por mais tempo, facilita a aprendizagem futura.
Alguns projetos que existem no Brasil são:
Amigos da Escola - Iniciativa destinada a fortalecer a participação comunitária no
esforço de melhoria da escola pública do ensino fundamental.
Fundescola - Programa entre o MEC e as secretarias estaduais e municipais pelo
fortalecimento do ensino público fundamental em zonas de atendimento prioritário.
Projeto Correio Escola - Projeto de promoção da leitura com mais prazer,
desenvolvido pelo jornal Correio Popular.
Sociologia no Ensino Médio - Visa contribuir para a implantação e desenvolvimento
da sociologia como disciplina escolar e reúne num mesmo espaço materiais para uso do
professor.
Outros projetos educacionais já citados que são os mais populares entre os estudantes
do Brasil são:
 PROUNI – PROGRAMA DE UNIVERSIDADE PARA TODOS:
É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004,
que oferece bolsas de estudos em instituições de educação superior privadas, em cursos
de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros, sem diploma
de nível superior.
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 FIES – FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO
SUPERIOR:
Um programa do Governo criado em 1999 para substituir o Programa de Crédito
Educativo - PCE/CREDUC. Destina-se a financiar a graduação no Ensino Superior de
estudantes que não possuem condições de arcar com os custos de sua formação.
A partir de 2010, o programa passa a funcionar em um novo formato. Agora, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é o novo Agente Operador do
Programa e os juros caíram para 3,4% ao ano. Além disso, o financiamento poderá ser
solicitado em qualquer período do ano.
 UAB – UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL:
O Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB - é um programa do Ministério da
Educação, criado em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação e possui como
prioridade a capacitação de professores da educação básica. Seu objetivo é estimular a
articulação e integração de um sistema nacional de educação superior. Para isto a UAB
não propõe a criação de uma nova instituição de ensino, mas sim, a articulação das já
existentes, possibilitando levar ensino superior público de qualidade aos municípios
brasileiros que não possuem cursos de formação superior ou cujos cursos ofertados não
são suficientes para atender a todos os cidadãos.
Tendo como base o aprimoramento da educação a distância, o sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB) visa expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de
educação superior. Para isso, o sistema tem como base, fortes parcerias entre as esferas
federais, estaduais e municipais do governo.
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Apesar da prioridade do programa ser a capacitação de professores da educação
básica com a oferta de cursos de licenciatura e de formação continuada o Sistema
Universidade Aberta do Brasil também disponibiliza vários outros cursos superiores nas
mais diversas áreas do saber.

3.3 – DADOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

TAXA DE ANALFABETISMO:

Nota-se que desde 1940 a taxa de analfabetismo maiores de 15 anos diminuiu
significativamente ao longo dos anos, quase 40% a mais da população se tornou
alfabetizada.
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AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

A partir do gráfico pode se perceber que em 4 anos o Brasil teve uma aprovação de
9% na sua educação básica. O que pode ser considerado um grande avanço para um
período de tempo tão pequeno.
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO:
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Desde 1992 até 2002 é possível notar um grande avanço na taxa de escolaridade de
jovens entre 15 a 17 anos. A região mais beneficiada foi a do Sul e a que possuiu menos
avanço foi a do Norte. Mas em 10 anos a escolaridade apenas cresceu.
A partir desses gráficos é possível notar que a educação no Brasil vem melhorando
ao longo dos anos e o objetivo é melhorar cada vez mais, com muita determinação da
população e do governo brasileiro.
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CONCLUSÃO
A partir desse trabalho podemos concluir que há muito o que se melhorar no sistema
público de educação no Brasil.
A educação de qualidade depende do conjunto, participação principal dos pais,
professores e principalmente do apoio satisfatório do governo, sem esses três pontos
abordados não conseguimos desenvolver uma educação básica de qualidade nas redes
públicas de ensino.
O ponto principal que deve fazer mudanças e começar a formar uma educação
diferente das dos dias de hoje é o Governo brasileiro, seus meios utilizados nos dias de
hoje não estão sendo positivos o suficiente ao ponto de termos uma boa educação, e ele é
a base para que comece a haver toda a mudança esperada para a população, sem o apoio
dele nunca irá haver a mudança necessária. Pois para que essa mudança aconteça é preciso
de apoio e recursos vindo deles e dedicação para que ocorram as mudanças que todos
brasileiros esperam. Se o governo fizer isto e motivar os alunos e professores de forma
diferente e mostre que está dando o apoio esperado, sem dúvidas haveria um novo começo
na educação brasileira, que desta vez seria realmente de qualidade.
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INTRODUÇÃO
Quando o homem decidiu viver em sociedade, é bem provável que jamais tenha
pensado o quão complexa seria essa tarefa. É claro que, tal decisão foi uma escolha
inteligente, mas ao mesmo tempo corajosa. Já que, se cada ser humano em si é um mundo,
uma sociedade é uma galáxia. Administrar, então, o modo de vida social, criou muitas
coisas novas, como a política, governos e ideologias. Mas talvez, devido a seu “gene”
egoísta, o que perdurou por mais tempo na história das civilizações, foram os sistemas
autocráticos. Que tratam, basicamente, de uma pessoa e/ou grupo dominar o “restante”
da sociedade, concentrando o poder para si. O que é justificado de diversas formas, como,
por exemplo, pela predestinação divina, nobreza da família, intelecto ou habilidade de
liderança. Logo, tivemos milênios de construções sociais altamente hierarquizadas e
centralizadas.
Assim, não é de assustar que a democracia nos seja, ainda, um terreno
desconhecido, e ao mesmo tempo intrigante. O jargão “pelo povo e para o povo”, apesar
de grande popularidade, parece não ter encontrado condições, suficientemente favoráveis,
para de fato acontecer. A banalidade com que se fala de democracia é realmente
impressionante. As pessoas, quando, lutam pelos seus direitos, esquecendo-se dos direitos
dos outros, o fazem apenas em situações extremas. Logo, se acostumando a pequenas
doses de liberdades individuais. É o que aconteceu, por exemplo, com as manifestações
brasileiras do ano passado. Infelizmente, a esperança de uma chama de mudança, ao que
parece, era apenas desgosto “por alguns centavos”.
Mas, ao mesmo tempo, não se pode culpar apenas as populações. Principalmente
a brasileira que carece de tantas necessidades e oportunidades educacionais. Há agentes
maiores, que nos anestesiam para realidade sócio-política do mundo. O primeiro, talvez,
seja nosso próprio egoísmo, que preocupa-se apenas, em alcançar medidas de curto prazo
que, unicamente, nos beneficie. Além disso, pode-se apontar, como uma dessas causas, o
analfabetismo democrático de que padece o mundo. Situação essa, que aparentemente,
não tem perspectivas de grandes mudanças. Uma vez que, muito pouco se discute sobre
o tema. E ainda, quase nada se faz para criação de ambientes facilitadores do desenvolver
democrático, como aconteceu em Antenas. Ou seja, seria necessário, para educar-se
democraticamente, pessoas e espaço público, garantindo-se também as liberdades

individuais, para uma troca, efetiva, a fim de gerar novos conhecimentos e aprendizagens
democráticas.
No entanto, a grande questão, aqui, não é reproduzir a democracia ateniense, nem
fazer evoluir nossa democracia moderna. É simplesmente deixar a democracia
democratizar-se, criando para isso sistemas e ambientes mais propícios para que ela se
reinvente. Possibilitando-se assim que, surja uma nova, “brecha”, de onde ela possa
emergir e espalhar-se. Logo, falar de democracia é ir muito mais profundo, e muito mais
longe, do que se pode pensar. Não, trata-se apenas de algo como “a vontade da maioria”,
ou ainda, “governo do povo”. Trata-se de uma forma de vida, complexa e profundamente
humana. E é nesse sentido “forte” do termo, quer pretende-se, aqui, analisa-la. Será
contada, então, uma história das sociedades “em modo de espera”, operando no mínimo
do ativismo político, em “economia de energia” social. E digamos assim, trata-se de uma
história das sociedades “stand-bye”, em democracia.

5

CAPÍTULO I – UMA HISTÓRIA DAS SOCIEDADES E DA
DEMOCRACIA
1.1 AFINAL O QUE É DEMOCRACIA
A palavra democracia parece cada vez mais presente e acessível ao vocabulário
cotidiano, tornando-se, no mínimo, tópico recorrente em discussões, noticiários,
discursos, entre tantos outros, principalmente nos últimos anos com o florescer de muitas
“primaveras”. Mas é bem provável que a maioria das pessoas não tenha a real
compreensão do que a mesma signifique. É como se estivéssemos em estado de letargia,
lutando por um mundo democrático sem compreender o que de fato isso implica e mais
que isso sem ser o começo necessário para construção dessa mudança.
Talvez a ideia menos provável que venha a mente ao pensar no assunto é que a
democracia seja na realidade um processo de desconstituição da autocracia. Ponto este,
de suma importância para compreender o desenrolar de nossa história, e mais que isso o
construir de novas possibilidades democráticas. Pode-se inclusive dizer que a ideia de
democracia surge de uma “brecha” da cultura autocrática, que perdurou por tanto tempo
na história das sociedades, e que se encontra em processo de expansão e/ou retratação nos
diversos países do globo.
A cultura autocrática se manifestou de diversas formas ao longo dos séculos, seja
por meio do sistema patriarcal, hierárquico ou pelas guerras, sempre refletindo um caráter
centralizador e coibidor da liberdade de opinião, sendo contrário ao tratamento de
igualdade entre as pessoas e forma de justificativa para que uma pequena parcela da
sociedade controlasse as grandes massas.

Figura 1 - Representação de como a guerra ainda é muito enraizada nas sociedades

Mais não podemos falar de autocracia sem mencionar a guerra. Isso porque a mesma
é “a menina dos olhos” dos sistemas autocráticos e mais que isso coibidora do “gene”
democrático. Justamente pelo fato de a guerra anular o outro, desvalorizando sua opinião,
importância e até mesmo sua própria existência. Inclusive desumanizando o “lado
adversário”, com expressões como: “os soldados alemães”, “os comunistas”, etc. Além
disso, ela abole os espaços públicos onde as pessoas podem interagir, compartilhar e
confrontar ideias. Reforça também a ideia de que existe determinada forma de
organização social ideal, que precisa ser seguida pelas outras, e que somente esta permite
que se sobreviva aos “inimigos”. Claro que, para tanto, se faz necessária a existência de
alguns escolhidos (sejam reis, nobres, generais ou intelectuais) que são os mais apitos
para desempenhar tal tarefa, ocupando, então o topo da hierarquia social.
Assim, em princípio, no pensamento autocrático, não existe algo como um tempo de
paz, há apenas um período de preparação para uma nova guerra: “se queres a paz,
prepara-te para a guerra”. Portanto, a mesma alimenta sistemas sociais cada vez mais
rígidos e concentrados. Apresentando-se, ainda, sob novas formas como é o caso da
política, que em suma, é uma espécie de continuação da guerra por outros meios. Por isso,
a afirmação de que democracia é um processo de desconstituição autocrática, visto que é
o oposto da mesma. Ou seja, visa romper com a tradição autocrática, o que inclui também
a tradição de fazer guerras.
A primeira invenção da democracia ocorreu em Atenas e durou de 509 a 322 A.C,
sendo um movimento proveniente do coletivo. Muito se diz que seu começo se deu com
as reformas de Sólon (638-558), através da instituição da Ecclesia e da Boulé1 , por volta
de 590. Mais se pensarmos sob a perspectiva aqui proposta, que sistemas democráticos
desconstituem sistemas autocráticos, encontramos o início da invenção democrática na
intervenção de Psístrato, que deu um golpe militar e introduziu um governo tirânico em
Atenas por volta de 546. Sendo substituído por seus filhos Hipias e Hiparco. Este último
assassinado em 514, e sucedido por Hipias que em 510 é destituído por Clístenes. Assim,

1

A Eclésia era a principal assembleia da democracia ateniense na Grécia Antiga. Era uma assembleia popular, aberta

a todos os cidadãos do sexo masculino, com mais de dezoito anos que tivessem prestado pelo menos dois anos
de serviço militar e que fossem filhos de um pai natural da pólis (a partir do ano de 452 a.C. também a mãe o teria de
ser). Atuava no âmbito da política externa e detinha poderes de governo relativos à legislação, judiciais e executivos,
como por exemplo, decidindo a destituição de magistrados. Também fiscalizava todos aqueles que ocupavam cargos
de poder, de modo a que não abusassem do mesmo e desempenhassem as suas incumbências da melhor forma possível.
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Clístenes (565-492) reforma a constituição e abre caminho para Efialtes, num período em
que floresce a democracia ateniense, e por fim fica conhecido como século de Péricles2.
Temos então o ano de 509 como o início da democracia ateniense, pois foi quando
encerrou-se a tirania dos psistrátidas. E o ano de 322 como seu fim, quando Alexandre
conquista Atenas e é instalada ali, uma oligarquia por Antipatro, seu regente militar. Essa
“brecha” na Matriz social, que fez emergir a democracia, mostrou-se extremamente
poderosa e libertadora, no sentindo de que se construía ali uma nova alternativa de
condução política da sociedade onde a igualdade e liberdade pareciam mais palpáveis do
que nunca. Os agentes que participavam dessa invenção não faziam ideia da importância
do contexto em que atuavam e nem das consequências que seriam geradas para história
futura, mais talvez soubessem que estavam respirando ar puro pela primeira vez após
milênios de sufocamento autocrático.
Se olharmos, então, para democracia surgida em Atenas e a que foi reinventada na
modernidade, o que vemos é uma disfunção entre as duas. Principalmente pelo fato de
que, enquanto a primeira surge como expressão de liberdade nos espaços públicos, a
segunda é fruto da contrariedade à monarquia absolutista de Carlos I na Inglaterra 3.
Assim, a segunda democracia pregou que democratizar se resume as liberdades do
indivíduo perante o Estado, ignorando por completo o sentido “forte” do termo, ou seja,
a grande questão da desconstituição autocrática.
Além disso, em princípio, a democracia ateniense era um projeto local, baseado
no cotidiano do cidadão e na comunidade política (koinonia). Em sua reinvenção
2

Também conhecido como a “Idade de Ouro de Atenas” ou Período Clássico, o século de Péricles, foi uma

época histórica de grande desenvolvimento. Nele houve um grande salto da política, teatro, artes plásticas, arquitetura,
filosofia, história, literatura, organização social e desenvolvimento urbano de Atenas.
3

Carlos I (1625 - 1645) foi o segundo filho do rei Jaime I e Ana da Dinamarca. Assumiu o trono em 1600 e como seu

pai defendia o absolutismo. Também foi obrigado a assinar a Petição dos Direitos: um documento que proibia a Coroa
de convocar o exército ou adotar medidas econômicas sem a aprovação do Parlamento. Porém, autoritário como o pai
Carlos, descumpriu o documento e adotou uma postura que não agradava os ingleses. Além de tentar impor aos
escoceses (em sua maioria, presbiterianos) a prática do anglicanismo, sancionou uma antiga lei de cobrança de impostos
chamada “Ship Money” nas cidades (lei esta que antes valia apenas nas zonas litorâneas). Insatisfeitos, os ingleses
protestaram e instaurou-se uma crise política. Em 1645 o exército de Cromwell (os cabeças redondas, por causa do
corte de cabelo) venceu, pondo fim à guerra. Carlos, derrotado, se refugiou na Espanha, sendo capturado em 1648 e
decapitado no dia 30 de Janeiro de 1649.

moderna, tentou-se transforma-la em um projeto internacional, ou seja, que se torna-se
global e alcançasse um conjunto de nações Estado, com o fim de administra-las. Assim,
ao internacionalizar o projeto de democracia, o Estado, a transformou em ferramenta de
satisfação de interesses próprios e imposição de pontos de vistas particulares, a um
conjunto de nações Estados. O que é bem diferente do que propunha a primeira invenção
democrática, onde o centro eram as pessoas, o que é bem colocado por Hannah Arendt,
em sua famosa frase: a polis não era Atenas e sim os atenienses.
Retomando-se aqui a questão da guerra, deve-se destacar que ela sempre trata
de um movimento de autocratização, ou seja, é incompatível com a democracia. Os
gregos sabiam disso, e tinham ciência de que quando praticavam a guerra se
comportavam de forma apolítica. No entanto, no pensamento moderno, guerra e
democracia não são conflitantes entre si, justamente porque não temos o conceito
“forte” de democracia. Em Atenas, o sistema democrático servia como modo de
regulação da comunidade política, mais para nós é uma forma de administração política,
que por fim é estruturada para e pela guerra: o Estado pratica uma política que acaba
sendo a guerra por outros fins. Assim, não tendo esse conceito “forte” do “gene”
democrático, perde-se um de seus aspectos fundamentais: nossa democracia moderna
não caminha atrelada ao dia-a-dia do cidadão, como acontecia em Atenas, e nem o
instiga a uma vida política participativa. Por fim, a reinvenção democrática dos
modernos, manteve uma forte hierarquia e traços autocráticos na máquina Estatal. Ou
seja, muito se distanciou do que foi visto em Atenas e muito pouco se diferenciou da
longa experimentação autocrática das sociedades humanas.

1.2 REDES SOCIAIS E INVENÇÕES DEMOCRÁTICAS
A democracia simplesmente surgiu. Talvez, seja difícil assimilar essa afirmação,
mais o fato é que a mesma emergiu de uma “brecha” social de forma natural. Assim,
como sucumbiu e reapareceu milênios depois na era moderna. Ela é fruto do fluxo de
convivência social, ou seja, feita das pessoas a para as pessoas. Foi um erro no script da
Matrix, não fruto de uma evolução social mais consequência de uma oportunidade: tinhase o espaço público e tinham-se as pessoas, ingredientes esses suficientes para o processo
de democratização. O que talvez não seja assim tão obvio é que os movimentos de
desconstituição de autocracia, que formam a democracia, são acompanhados da
9

desconstituição de hierarquia. Logo, a própria democracia pode sofrer processos de
democratização ao estar em redes com alto grau de distribuição: e consequente
interatividade e conectividade. Assim, temos que quanto mais centralizada a rede, menos
chances terá o processo de democratização de prosseguir, sendo o contrário também
verdadeiro. Ou seja, as redes distribuídas desconstituem hierarquias, mais ainda sendo
necessário ter a política, pois sem a mesma não se consegue liberdade dentro dos sistemas
sociais.

Figura 2 - Arquiteturas sociais

Falar em social se refere aqui, ao sinônimo de rede social, ou seja, pessoas
interagindo. Mais, rede social em sentindo diferente daquele que estamos acostumados
como, por exemplo, pensar em ferramentas como facebook, msn, whatsapp, entre outros,
que erroneamente se intitularam ou foram intitulados assim. Ou seja, ao mencionar rede
social estamos, literalmente, falando de rede de pessoas e não das mídias tecnológicas. O
primeiro passo, então, para entender o conceito de rede é primeiro identificar a diferença
entre descentralização e distribuição. Descentralização não é ausência de centralização,
como possa parecer, mais sim a existência de muitos centros de distribuição, como
ilustrado na figura. Quando a democracia começa a ser reinventada, em meados do século
XVII, o mundo estava configurado de maneira muito peculiar: a Europa vinha de séculos
de guerra continua e se encontrava com baixíssima distribuição da rede social. Assim, a

jovem democracia teve que se conformar e moldar-se a essas estruturas fortemente
centralizadas representadas por um Estado enrijecido.
Além disso, na época, política era sinônimo de Estado, tanto que quando Spinoza
diz que o fim ou sentido da política não é a ordem mais a liberdade, teve que falar de
Estado para se fazer entender. Não havia, portanto, uma comunidade política, como em
Atenas, nem pessoas livres que pudessem se relacionar com outros para debater e trocar
ideias, muito menos um espaço público disponível para que o fizessem. A política era
aqui, uma máquina sedenta por mais peças, que logo seriam descartadas, e que serviam
única e exclusivamente para servir ao Estado e não o contrário como é o ideal democrático
em seu sentindo “forte”. Logo, em um ambiente com essas características, o mais
provável é que a democracia não pudesse fazer muito, mais ela fez, na medida do possível:
sendo um dos pontos que devem ser destacados o, “desativamento” das guerras nos
chamados Estados democráticos de direito. Mesmo que como pano de fundo a política
tenha continuado como uma “arte da guerra”, sendo uma continuação da guerra por
outros meios, e talvez mais letal do que se pense, praticar guerra tornou-se “mal visto”,
pelos ditos Estados democráticos. Observa-se então, que essa democracia moderna,
baseou-se mais em redes centralizadas do que distribuídas, se tornando mais uma forma
de administração política do que o exercício da comunidade política, como acontecia em
Atenas.
A primeira democracia, de certa forma surgiu contra a privatização de assuntos
comuns a todos, como fazia o autocrata. Ou seja, surgiu contra o Estado. Já na era
moderna, a democracia surge como forma de “puxar” os cidadãos para mais dentro do
Estado, de forma que os mesmos não questionem sua estrutura nem as dinâmicas das
instituições que exercem poder social. Como consequência, reproduziram-se estruturas
hierárquicas que continuam semelhantes as instituições não democráticas. Foi, então,
como dar uma nova máscara a autocracia, um tanto mais agradável que a anterior, porém
com a mesma face oculta. Assim, pode-se concluir que o mais provável é que novas
experiências de democracia surjam em ambientes mais distribuídos do que centralizados,
uma vez que a democracia precisa de liberdade de circulação e transformação, por ser
justamente contrária à hierarquia.
Talvez estejamos próximos de uma terceira invenção democrática. Mais o
importante é ter ciência de que não se trata da substituição de dado modelo por outro, ou
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até mesmo de um regime político por outro. Trata-se apenas de pura e simples
democratização. O que se cogita é que as instituições de uma terceira democracia,
provavelmente, estarão numa rede mais distribuída que centralizada, uma vez que tratase de um ambiente mais favorável para a mesma. Como exemplo temos as discussões em
torno da democracia digital por meio das mídias sociais, que permitem uma maior
participação e interatividade em tempo real, por serem mais distribuídas que
centralizadas.
Redes sociais acontecem sempre que as pessoas interagem entre si. Onde quanto
mais distribuídas essas redes mais liberdade de interação haverá. Por isso, as democracias
são sempre mais interativas pois suas instituições e procedimentos são mais distribuídos
do que centralizados, o que é o oposto do que acontece nos sistemas autocráticos. Porém,
não podemos cair no engano de achar que houve uma passagem ou transição da
democracia ateniense para a dos modernos: o que aconteceu é que a democracia
simplesmente foi reinventada em outro mundo. Encontrou outra “brecha” para florescer
e acabou reaparecendo dois milênios depois, de uma forma diferente em uma sociedade
diferente. Se analisarmos com calma, veremos que após a primeira experiência com a
democracia, tivemos um período de grande retrocesso, e que somente milênios depois
reaparece, na sociedade, a grande questão que embala os sistemas democráticos: a
liberdade de opinião.
Da mesma forma não haverá algo como uma passagem da democracia dos
modernos para a terceira democracia, no sentido de continuidade e/ou aperfeiçoamento.
O que pode acontecer é um processo de democratização que seja diferente, simples assim.
Além disso, ela ainda não foi inventada e não há precedentes quanto a isso, ou seja, não
se sabe qual sua roupagem, seus mecanismos ou onde ela poderá nascer. Mais o que se
pode afirmar, é que ambientes com relativo grau de liberdade são facilitadores para seu
surgimento, uma vez que sistemas em processo de autocratização, protoditaduras4 e
ditaduras são inibidores da liberdade de opinião. Assim, pode-se dizer que sociedade em
rede é favorável para essa nova invenção democrática. Vale destacar aqui uma questão
que muito se discute, em especial na última década: seria possível voltar a uma

4

Protoditaduras são regimes nos quais, a partir de governos eleitos, se instala o banditismo de Estado com objetivo de

falsificar os princípios democráticos, em especial a liberdade e a rotatividade no poder. Temos como exemplo países
como: Rússia e Venezuela.

democracia “forte” e direta como aconteceu em Atenas, através do uso das ferramentas
digitais, que permitem uma maior participação das massas?. A resposta está em um ponto
ainda mais simples: o grande problema não é reunir as pessoas, uma vez que não
precisamos reunir o que já está conectado. Mais encontrar formas não só de voltar ao
participacionismo (e nele ficar) mais caminhar rumo ao interativismo.
Uma comunicação em rede é global, consegue extrapolar fronteiras e abranger
países. No entanto, apesar de poder se difundir por todo o mundo, isso não significa que
ela inclua todas as pessoas. Na verdade grande parcela da humanidade é excluída da
mesma, mesmo sendo afetada por sua lógica e pelo seu desenrolar na organização social.
É comum termos o pensamento evolucionista onde o progresso da humanidade,
principalmente fundamentado na razão, é como uma escada cujo topo está cada vez mais
próximo. Como se a tecnologia de que dispomos hoje, fosse prova irrefutável de nosso
avanço histórico, passando de uma sociedade industrial para uma sociedade da
informação. Acontece que essa armadilha progressista, cega-nos para o fato de que em
muitos aspectos estamos “empacados”, como é o caso da democracia, e em outros em
retrocesso o que é evidenciado por barbáries como o Holocausto ou pelo processo
autodestrutivo de exploração da natureza. Portanto, não basta pregar o discurso de que as
mídias digitais são a solução mágica que precisávamos para vivenciar a democracia de
fato. Antes, é preciso algo mais simples e ao mesmo tempo complexo: descobrir o que de
verdade é essa tal democracia.

Figura 3- Representação do que é uma rede social
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Além disso, é preciso ter consciência de nossa realidade para não cair na falácia
de acreditar que uma sociedade em rede é superior e/ou melhor que as outras. O que devese compreender é que simplesmente trata-se de algo diferente e que talvez, as mídias
digitais, sejam uma boa ferramenta para disseminação e incentivo de boas ideias, que
estimulem o desempenhar da cidadania. Por isso, não basta apenas difundir a internet ou
simplesmente facilitar o acesso a equipamentos eletrônicos, porque esses fatos
isoladamente não constituem grandes mudanças sociais. O que precisamos é mais
profundo e substancial. O que precisamos é de novas propostas de vida em sociedade,
que respeitem as liberdades humanas e expressem a excelência do que nos define: o amor
e a inteligência. E ao que sabemos, pelo menos até agora, o caminho mais razoável para
tal, é o caminho democrático.

1.3 E AS VERDADES POLÍTICAS?
Quando falamos em democracia, também queremos dizer que não existe uma
única verdade política, pois caso isso aconteça aquele que se apropriar dela adquire, então,
o poder de subjugar os outros, que não detêm tal verdade. Ou seja, se houver uma única
verdade, abre-se uma possibilidade para, novamente, a construção de estruturas
autocráticas. O que por si só, desconfigura a democracia. “A democracia tem a obrigação
de aceitar todas as verdades, menos aquelas que pretendam legitimar a ilegitimidade do
outro”. Assim, aquilo que o outro julga como verdade, pode ser tão legítimo quanto o
que cada um julga, para si mesmo, como verdadeiro. Na democracia, todos têm direito ao
debate, existência de pensamento e visões diferentes e livre expressão das mesmas no
espaço público. O que mais uma vez reforça que a conversação/comunicação é um dos
grandes pilares do exercer democrático.
Assim a existência de verdades absolutas, sejam elas filosóficas, cientificas ou
religiosas, são perigosas quando seus adeptos geram em si a intolerância diante do outro
e de qualquer opinião que, a princípio, as conteste. Além disso, é impossível alcançar tal
verdade, uma vez que o próprio conceito de realidade é questionável. Tendo-se ainda que,
mesmo para ciência, o próprio conceito de verdade é de difícil aplicação. Assim, para
política, o mesmo é inaplicável. Uma vez que se alguém já detiver a verdade única, então
para nada serve a opinião do outro. Ou seja, verdades absolutas tiram a legitimidade do
outro e, portanto, desconstituem a democracia.

Se olharmos com mais cuidado, os sistemas autocráticos, veremos que eles se
baseiam justamente nessa premissa. Em graus e intensidades diferentes tratam-se de
alguém e/ou um grupo seleto, ser o detentor da verdade. O que legitimaria o controle,
destes, sobre o restante da sociedade. Podemos então dizer que a democracia é laica,
mesmo que conviva com deuses, como aconteceu em Atenas. Pois ela pode conviver com
opiniões místicas, fé e também ciência. O que ela não pode é menosprezar os diferentes
pontos de vista e pensamentos. Logo, a ideia de que o pensamento cientifico seja mais
verdadeiro que o religioso, e vise é versa, em si já é um pensamento autocrático. Assim
como, a ideia de que seja possível uma ciência política.

1.4 A INTERNET E A DEMOCRACIA
A dimensão política da Internet sem dúvidas é terreno fértil para debates
acalorados. Principalmente na última década onde a maior parte do globo conectou-se a
rede e as pessoas passaram a seguir novos hábitos e rotinas em função do uso desse tipo
de tecnologia. Se por um lado há uma visão bastante otimista dessa discussão onde se
acredita que através da internet será possível a construção de uma democracia mais sólida
e de fato democrática, por outro há um nível alto de ceticismo aliado a ideia de que na
verdade a mesma seria catastrófica e destrutiva para o desenvolvimento do sistema
democrático.
Aqui não se pretende chegar a nenhum dos extremos expostos, mais propor um
novo olhar sobre o tema. A grande questão a ser pensada na verdade encontra-se no exato
contrário da questão estabelecida: antes do preocupar-se se a internet pode viabilizar a
democracia, é preciso analisar se temos de fato uma democracia para ser propagada
e/ou consolidada por tal ferramenta. Ora, se é possível que a tecnologia propicie e/ou
facilite ambientes mais interligados que permitam um maior fluxo de ideias e
questionamentos é interessante também analisar se as próprias pessoas têm dimensão do
que significa intensificar essas trocas e se as mesmas possuem algum tipo de preparo e/ou
vontade para o exercício do livre pensamento democrático.
Assim, ao pensar sobre os aspectos políticos/sociais que giram em torno do tema
é importante falar do grande déficit democrático encontrado na sociedade
contemporânea, fundamentado, principalmente, na visão de que as práticas, instituições
e valores de nossa política atual se distanciam de um padrão de democracia genuíno e até
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mesmo aceitável. Visão essa alimentada e fortalecida pelos constantes escândalos de
corrupção, problemas na saúde pública, dificuldade de acesso a uma educação de
qualidade, entre tantos outros aspectos que reforçam o caráter desigual de nossa
sociedade.
A questão da participação política, tão importante nos sistemas democráticos,
apresenta-se, hoje, como um grande desafio. Enquanto membros sociais, atribuímos a
ideia de prática democrática ao sistema de eleições, política institucional ou a decisão
política. Ou seja, resumimos democracia ao Estado e a obrigação que temos diante dele.
Assim, o conceito “forte” de democracia parece escorrer entre nossas mãos,
principalmente pelo fato de a população apresentar baixa efetividade política e nível de
influência nas decisões da vida pública. Ou seja, observa-se um baixo grau de exercício
da cidadania em seu sentido mais excelente.

Figura 4 - Representação da distância entre o conceito e a prática da democracia em nossas sociedades

Encontramo-nos, então, numa via de mão dupla onde seria necessário tanto a
melhor informação da população no que diz respeito a quem se destinam os votos e,
portanto, a responsabilidade de nos representar, como também a oportunidade de
deliberação no que se refere às políticas adotadas pelo Estado. Pode-se apontar também
como motivadores dessa falta de participação política a própria falta de uma cultura
política, no sentido de valores, mentalidade e convicções, ou seja, não nos é comum o
engajar-se no pensamento político, como também o interesse em compreende-lo melhor
a fim de participar efetivamente dos processos democráticos, sendo antes de tudo um
agente de mudança.
Tal postura de passividade acaba por abrir espaço para a manipulação em massa,
que usa inclusive da internet, para o lobby e tantos outros artifícios de “anestesia

política”. É quase como se houvesse uma marginalização do papel dos cidadãos, onde é
mais fácil e talvez mais seguro estar em modo de “stand-by”. Associa-se a isso, ainda, a
péssima imagem pública da sociedade política, vista apenas como ambiente de acúmulo
de capital e tabuleiro de jogos de poder entre partidos. Ou ainda como arena para o
desenrolar de interesses econômicos de grandes empresas e formadoras de opinião. Cabe
aqui também, apontar a falta de conhecimento no que se refere a vida pública somados as
faltas de incentivos e oportunidades de participação civil na vida política. Sendo estes
mecanismos de participação fundamentais para constituição da democracia.
Nas teorias mais recentes encontramos a ideia de que a democracia “tem por base
o papel da discussão aberta, a importância da participação e deliberação dos cidadãos,
e a presença de uma esfera pública operacional”, Gimmler, combatendo a ideia de tratarse de algo como a vontade da maioria ou apenas máscara para influenciar, extorquir e
controlar as grandes massas por meio de uma distorção do papel político e abuso do
mesmo, como tem acontecido em grande parte da história.
Sem dúvidas, a internet representa grande potencial de alcance e circulação de
dados, o que devido à complexidade dos sistemas sociais, principalmente os atuais,
tornou-se mais que necessário para processos, inclusive, de ordem política e comunicação
pública. A face interativa da mesma, também é um aspecto interessante do ponto de vista
de trocas sociais e construção de novos paradigmas e quebra de tantos outros. Porém, não
necessariamente toda essa interatividade possibilita a criação de ambientes germinadores
e procriadores de democracia. Pelo contrário, se mal conduzidos podem acabar por
sufocar o desenrolar democrático e distorcer sua essência.
Vale ressaltar aqui, que esses tipos de tecnologia de comunicação em massa, como
é o caso da internet, basicamente possuem duas dimensões: a arquitetura dos sistemas
que é mais formal e diz respeito aos algoritmos e programação e a dimensão cibercultural
ou informal que diz respeito à dinâmica social e caráter cultural das mesmas. Da interação
dessas duas dimensões, que mutuamente influenciam-se, temos alterações no processo de
comunicação e interação entre as pessoas que ao longo do tempo podem acabar por
reconfigurar o software dos sistemas tecnológicos. Logo, no mundo tudo parece estar
conectado e ao mesmo tempo em mudança, mesmo as construções humanas que se
desenvolvem nas construções sociais.
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CAPÍTULO II: QUANDO A DEMOCRACIA É DE FATO
DEMOCRÁTICA ?
2.1 NÃO HÁ “LADOS” NA DEMOCRACIA
É muito comum ouvir colocações como, dado partido é de “esquerda”, ou ainda,
é de “direita”. O que evidencia que na grande maioria das vezes, quando fala-se de
política, logo se pensa em algum “lado” para se filiar, ao invés, de um “modo” de
desenvolve-la. É quase como jogar uma partida de xadrez, onde quem está de um “lado”
do tabuleiro, deve vencer o inimigo, que está do outro. Assim, as expressões “direita” e
“esquerda”, parecem ter dificultado ainda mais a compreensão do que seja democracia,
colando tudo em termos de qual “lado” se deve estar, ao invés, de como alcançar avanços
realmente significativos para as pessoas, não importando para isso se elas pertençam ou
não a algum partido, ou ainda, a qual partido.
Tais expressões, surgiram no final do século XVIII, na França, onde o sistema
político era composto pelo clero, nobreza e terceiro Estado (formado pelo “restante” da
população). Este último, era o único a pagar impostos e sofria grandes limitações como,
por exemplo, não poder ocupar cargos públicos. Eram, também, os membros do terceiro
Estado que se sentavam à esquerda do rei, enquanto o clero e a nobreza sentavam-se a
direita. Logo, a “esquerda” tornou-se sinônimo da oposição e a “direita” de grupo
conservador. Ao longo do tempo, esses termos se firmaram no vocabulário popular
criando alguns estereótipos, como: ser de “direita” é ser conservador, defender o
liberalismo e eficiência econômica. E ser de “esquerda” é valorizar a igualdade e
solidariedade, ou seja, ser da oposição. No entanto, destaca-se aqui que tais definições
são enganosas, primeiro por simplificar de forma exagerada o posicionamento dos
governos, uma vez que eles mudam de “lado” dependendo das circunstâncias. E em
segundo, porque fazem uma divisão do que seja o “lado” certo da política, quando a
democracia propõe uma união das pessoas. Criando, então, a ideia de que tudo é uma
questão da luta do “bem” contra o “mal”.
Assim, desenvolveu-se a imagem que ser de “esquerda” é estar do “lado” dos
explorados, oprimidos e dominados, contra a “direita” que é o lado dos exploradores,
opressores e dominadores. E por muito tempo, acreditou-se, que no fim das contas o
importante, em política, era estar do “lado” certo. Mais o que constatamos ao longo da

história, é que ambos os lados apresentaram comportamentos reprováveis como, por
exemplo, os genocídios de Hitler (atribuídos a direita) e os genocídios de Mao (atribuídos
a esquerda). Fica claro, então, que em política não há um “lado” certo. Tanto Hitler
quanto Mao acreditavam estar do “lado” certo. A “esquerda” caracterizou a “direita”
com algo maligno, mais a mesma também cometeu inúmeras barbaridades no século
passado, como forma de justificar a propagação da revolução socialista, numa filosofia
de que os fins justificam os meios. Logo, não se pode resumir tudo a uma questão de
“lado” bom ou mal, porque se fosse assim, não haveria um lado “bom” para se defender.
Ressalta-se ainda que, ao falar de Brasil, temos uma característica muito peculiar:
não sabemos ao certo o que seria a nossa “esquerda” ou “direita”. Em pesquisa realizada
pela agência Hello Research, identificou-se que 41% dos brasileiros não sabem dizer se,
ideologicamente, são de direita, esquerda ou centro. Mais isso, não pelo desenvolvimento
avançado da compreensão democrática e sim porque sentem-se perdidos e passivos diante
do desenrolar político do país. Além do que, segundo dados da pesquisa, assombrosos
62% dos brasileiros tem pouco ou nenhum interesse pelos rumos políticos da nação.
Número ainda maior, cerca de 69%, quando falamos dos jovens de 16 a 24 anos. Ainda
em relação a política, cerca de 50% das pessoas não souberam responder qual a tendência
ideológica dos, oito, maiores partidos brasileiros: DEM, PT, PSDB, PMDB, PV, PDT,
PSOL e PSTU. Sendo que, 64% da população diz não ter nenhuma simpatia por nenhum
partido. Ao passo que, 14% diz ter simpatia pelo PT, que devido as últimas eleições ficará
16 anos no poder, 4% pelo PSDB, 3% pelo PSB e 2% pelo PV. Segundo Davi Bertoncello,
presidente da agência Hello Research, "as manifestações de junho de 2013 foram uma
fagulha, mas não aconteceu o esperado, que era um pouco mais de debate sobre política.
Não houve uma educação política que poderia ser o grande legado dessas
manifestações”. Ou seja, vivemos uma situação ainda mais complexa pois não há se quer
a preocupação de olhar para um “lado”, o que dirá, questioná-lo.
No entanto, grande parte das pessoas ainda pensa sob essa forma dualista, o que
não é algo tão simples de mudar, já que trata-se de uma tradição histórica bastante
enraizada nas sociedades. Talvez, por isso seja, ainda mais difícil, a compreensão
democrática. Uma vez que a democracia busca a melhor forma de resolver conflitos
gerados por opiniões divergentes. Ou seja, não tem a pretensão de excluir um “lado” o
considerando o “lado errado”, e sim promover a valorização de todos. Portanto, na
democracia não há algo como uma “ética de lado”, como bem colocado por Agnes Heller.
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Assim, em um real processo de democratização a tendência é que os “lados” se dissolvam
e, por fim, desapareçam. Uma vez que, essa dualidade partidária reforça as ideias
autocráticas. Sendo que, no fim das contas, nem a “esquerda” nem a “direita” conseguem
sustentar de fato uma sociedade mais justa. Portanto, pode-se a democracia não tem
“lado” e sim propósito.

2.2 MÍDIA E AS LIBERDADES DEMOCRÁTICAS
Quando falamos em mídia nos referimos aos “principais veículos de um
determinado sistema de comunicação social, considerando os setores tradicionais: como
emissoras de rádio e televisão, jornais, internet, etc.”. Sendo que dentre os meios de
comunicação em massa a Internet é, sem dúvidas, o grande destaque, principalmente com
o “boom” que sofreu na última década e a importância que adquiriu na vida de grande
parte da população mundial. Por princípio, a mídia deveria ser imparcial, justa,
investigativa, informativa, cultural e livre, principalmente a mídia governamental, que
representa por excelência o povo. No entanto, o que constatamos são cenários que se
afastam, e muito de tais princípios, principalmente se olharmos para a realidade brasileira
onde como já dizia o famoso ditado popular: tudo acaba em pizza.
Historicamente a mídia privada, ou seja, aquela comercializada e que pertence a
alguém, nasceu como fruto do desenvolvimento de uma sociedade capitalista e
rapidamente tornou-se ferramenta valiosa nas mãos das elites dominantes. Contudo, com
a Revolução Francesa, que abalou o mundo em vários aspectos destacando-se aqui o
político, questões como o direito à informação e a consolidação de um Estado de direito
democrático foram levantadas por todo globo, pressionando governos e também a mídia
a se transformarem em algo mais próximo dos valores de igualdade e liberdade pregados
pela mesma.
Na “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, podemos encontrar em
seu artigo nº11 que “a livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos direitos
mais preciosos do homem: onde todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir
livremente, embora deva responder pelo abuso dessa liberdade nos casos determinados
pela lei”. Já no pós - II Guerra Mundial, encontramos na “Declaração Universal dos
Direitos Humanos”, um lembrete de que os horrores praticados contra vida humana nesse

período não podem caber em nossa história futura, no artigo nº 19 que: “todo indivíduo
tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser
inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de
fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão”. Ou seja, a liberdade
de pensamento e acesso as várias faces de um acontecimento, são questões que tocam a
dignidade humana, assim a manipulação de informação está ligada a questões muito mais
profundas pois se entrelaça com a própria complexidade que é o humano.
Embora sejam frutos de períodos de grande movimento social e político, e já
serem em certa medida antigas, o que essas declarações expressam é algo atemporal e
totalmente relevante para o desenvolvimento de um pensamento político- jurídico, que
acabou sendo apropriado pelo ocidente nos discursos de democratização, liberdade de
expressão e acesso a informação: a ideia de uma “mídia democrática liberal”. Que no
caso do Brasil, parece não ter encontrado raízes para se firmar, de forma verídica. O que
é facilmente constato em cenários como a censura e opressão vividas na ditadura, e que
ainda ecoam pelas ondas da informação alienante de cada dia, e o absurdo de que após
cinco décadas do fim do regime ditatorial, apenas 11 famílias controlarem quase que toda
a mídia brasileira. Ditando tendências, comportamentos, culturas, ideologias e vendendo
a falsa ideia de que vivemos em plena liberdade de expressão e escolha.
No curta Intervozes- Levante sua voz encontramos uma lista dos principais grupos
nacionais de comunicação (produtores de conteúdo) que dominam o Brasil, destacandose : as Organizações Globo ( família Marinho), Igreja Universal do Reino de Deus (Edir
Macedo), Sistema Bandeirantes de Comunicação ( família Saad), SBT ( Silvio Santos),
grupo O Estado de São Paulo ( família Mesquita), Grupo Folha ( família Frias), Grupo
Abril ( família Civita), Grupo Sisac (igreja Adventista ), Grupo Renascer ( igreja Renascer
em Cristo) e Grupo FJPII ( igreja Católica). Estes controlam mais de 70% das mídias
brasileiras e ditam o conteúdo de grupos menores de comunicação no país. “Há também
muitos outros grupos regionais, a maioria deles dominados por famílias de políticos. Por
exemplo: os Barbalho, do Pará, têm a RBA, os Collor em Alagoas, os Alves e os Maia no
Rio Grande do Norte, os Magalhães na Bahia, os Jereissati no Ceará e a família do
senador Albano Franco, também em Alagoas. No total, há 41 grupos de comunicação
com abrangência nacional ou regional expressiva no Brasil. Esses 41 grupos controlam
551 veículos de comunicação, dentre concessões de rádio e TV ou jornais.”
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Figura 5 - Representação da manipulação midiática

A questão fica ainda mais séria quando fazemos uma análise mais profunda desse
cenário: no Brasil a concessão e renovação das concessões de rádio e TV é controlada,
politicamente, pelo Congresso Nacional, sendo que grande parte dos parlamentares são,
também, proprietários desses meios, o que faz com que sejam aprovadas apenas leis e
concessões que os beneficiem. Além disso, a maior parte dos meios de comunicação do
país são privados, sejam eles jornais, revistas, TVs, rádios ou mesmo portais na internet.
Ou seja, estão sob o controle de uma elite que divulga apenas o que está no âmbito de seu
interesse, gerando uma visão muito pobre de nossa realidade às grandes massas. São raros
os meios estatais de comunicação. E ainda os comunitários são majoritariamente
comandados por instituições religiosas cuja finalidade é a transmissão de informações de
caráter doutrinário e simbólico, o que tem sua relevância e importância, mais limita ainda
mais o país a uma visão heterogênea do que se trata, por exemplo, as questões políticas.
Temos ainda, casos emblemáticos como a omissão das coberturas das mazelas do
processo de privatizações durante os governos Collor e FHC e os escândalos não
investigados do “mensalão” e “mensalinho mineiro”, entre tantos outros que evidenciam
a seletividade das coberturas da mídia brasileira em função de razões políticas e
ideológicas, que são o modus operandi da mesma desde os anos 1940. Contesta-se aqui,
o que é professado pelos meios de comunicação quando se rotulam “liberais e
democráticos”, ou até mesmo “investigativos” na medida em que estão a mercê do poder

público, e no nosso caso também do privado, pois numa democracia deve haver liberdade
de fiscalizar e mesmo investigar algo ou alguém por qualquer pessoa ou instituição.
Como também sua legalidade e legitimidade estão sujeitas a contestação, revisão e
aceitação ou não desses poderes. Ou seja, é preciso diferentes olhares, e o direito de
questionamento e investigação das informações, o que “a gente não vê por aqui”.
Observa-se, também, que desde a década de 1980 há um movimento de mudança
dos cursos políticos mundiais em diferentes sociedades, com o discurso do Estado de
bem-estar social, revalorização da meritocracia, reforma gerencial do Estado quanto a
ideologia do que seja privado, abertura dos mercados nacionais e ideologia da
universalização de direitos, principalmente quanto a participação popular na tomada de
decisões e uma certa aproximação política aos valores religiosos. A mídia desempenha
então, papel de destaque como “aparelho privado de hegemonia”, conceito criado por
Antônio Gramsci, que expressa, de forma inteligente, como esses órgãos são agentes
políticos-ideológicos submetidos a interesses de determinadas classes e segmentos
sociais, assim como manipuladores de manobras políticas e dizeres das agendas
governamentais.
Podemos então, concluir que para uma verdadeira democratização da democracia,
é necessário também que hajam mudanças nos meios midiáticos de nossa sociedade,
aumentando o acesso a comunicação e informação, bandeira já levantadas por
movimentos como o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Isso
porque, a essência da democracia está justamente nessa liberdade de se expressar, de
discordar, de ter a possibilidade de escolher, de se comunicar e também de garantir a
manifestação da pluralidade de pontos de vista dentro da sociedade. Assim, o
conservadorismo político, na medida em que se apoia nos meios midiáticos, pode
representar um retrocesso político e social quando pressiona a diminuição da participação
popular nas decisões públicas e diminuição dos direitos sociais. Não busca-se aqui,
discutir se a “direita” ou a “esquerda” seja melhor, mais sim refletir que aspectos devem
ser mudados em nosso cenário político-social para que tenhamos uma real democracia,
palpável as grandes massas. Nossa mídia, tem contribuído em grande medida, para um
retardo da democracia brasileira, e como diria Francisco Fonseca, mestre em ciência
política e professor na FGV-SP, “a experiência histórica permite afirmar que tais órgãos
midiáticos atuam conservadoramente contra a democracia”, visto que são meios de
reforçar a autocracia.
23

2.3 A QUESTÃO DA “SEGURANÇA”
Quando se discute democracia não pode-se deixar de lado a questão da segurança,
que segundo o dicionário, “é o sinônimo de confiança, garantia, firmeza, estabilidade e
certeza”. Ou seja, algo indispensável para o florescer democrático nas sociedades,
havendo vários tipos de segurança como: a militar, nacional, pública, da informação, etc.,
que desempenham papel fundamental no cenário sócio-político e determinam por muitas
vezes ações governamentais. Quando falamos em segurança militar nos referimos “ao
conjunto de medidas que tem como objetivo a preservação da liberdade e combate a
qualquer manifestação que tente limita-la”, ou seja, é o tipo de ação que visa justificar o
uso da guerra, armamentos, sistemas de defesa e espionagem como medidas de proteção
de um dado território, suas instituições e cidadãos. Por fim, provem da política de
segurança nacional que em sua definição diz “indicar métodos usados para defender a
integridade de uma nação”, mais que por fim e por diversas vezes apenas reafirma o
poder de pequenas elites que ainda governam o mundo. Ou seja, se são medidas de
segurança, o são para os autocratas.
Mais de todas as seguranças, aqui destaca-se a pública, que de acordo com o artigo
144 da “Constituição Federal” é um dever do Estado e também responsabilidade de
todos, que tem como finalidade preservar a ordem pública e o bem-estar das pessoas e do
patrimônio. Engloba ainda, órgãos como: a polícia federal, polícia rodoviária federal,
polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros
militares. Assim, trata-se, em teoria, de um conjunto de processos políticos e jurídicos
com finalidade de garantir a ordem pública e convivência pacifica entre as pessoas.
Envolve também, desde a prevenção até a reinclusão de infratores na sociedade. Observase ainda, que a mesma está fortemente ligada a questão dos direitos humanos, ou seja,
sem um segurança pública eficaz a garantia de uma sociedade mais justa e igualitária
sofre a ameaça de nunca se concretizar. O exercício da cidadania é então a ponte que liga
o Estado e o povo na construção de melhorias político-sociais. Sendo preciso, então, que
se garanta esse exercício as pessoas assim como sua segurança diante de abusos
cometidos por grupos sociais e até mesmo pelo próprio Estado.
No Brasil, encontram-se manifestações expressivas da busca de firmação dos
direitos humanos em movimentos como a “Convenção Contra a Tortura e Outros
Tratamentos Cruéis e Degradantes” e o desenvolvimento do “Programa Nacional de

Direitos Humanos”, pioneiro na America Latina, que buscou abordar questões além do
âmbito político-social, como são os aspectos culturais, econômicos e coletivos, visando
conseguir avanços nessa esfera da defesa da dignidade humana. Infelizmente, tal medida
ficou presa a “burrocracia” da mera discussão do sistema penal, não conseguindo de fato
consolidar-se como prática efetiva em nossa sociedade, garantindo uma real liberdade,
igualdade e democracia social. Assim, podemos observar que, na prática, a questão da
segurança trata-se, então, de como governar as massas.
A expressão “por motivos de segurança”, majoritariamente dita pelo Estado, ao
que parece tornou-se banal e até mesmo normal. Mais, talvez essa simples frase represente
mais do que se imagina, e não seja tão “normal” quanto se pense. A genealogia das
políticas de segurança deriva do antigo provérbio romano salus publica suprema lex (a
salvação do povo é a lei suprema)5 . Provérbio este, que influenciou fortemente os
conceitos jurídicos posteriores a ele, como por exemplo, a “Constituição de Weimar” de
1919 onde mencionava-se a chamada “segurança pública”. O que queria-se dizer é que,
a ideia de segurança pública, ou o estado de medidas de segurança pública, são
necessários em cenários onde existam ameaças imediatas e reais. Período este, em que
algumas leis serão limitadas até que a questão esteja sob controle. Mais o que observamos
hoje, é que as tais “razões de segurança”, tornaram se permanentes em diversos governos
pelo globo.
Podemos, então, encontrar o conceito de segurança contemporânea em François
Quesnay, que transformou tal questão no pilar central da doutrina governamental. Seu
famoso artigo, aos “Grãos”, mudou radicalmente a forma de administração
governamental: naquela época, ano de 1757, um dos principais problemas na Europa era
a falta de alimentos e, portanto, a fome. Assim, os governos construíam celeiros públicos
e proibiam a exportação de grãos como tentativa de alimentar o maior número possível
de pessoas. Quesnay sugere então, que ao invés de tentar combater a fome, o que era
impossível, o governo aprende-se a administra-la. Uma ideia tão revolucionária a época
que como destacado mais tarde por Voltaire “desde que esse texto surgiu, os parisienses
pararam de discutir teatro e literatura para falar de economia e agricultura”. Temos
aqui, então, o pensamento não da busca de prevenção e/ou combate dos problemas, mais
5

Em casos graves, a República romana previa a possibilidade de confiar, de modo excepcional, plenos

poderes a um magistrado (o ditador).
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a canalização deles em uma mesma direção. Onde o governo, seria o agente capaz de
controla-los, oferecendo, portanto, a segurança ao povo. E para tanto fazendo uso das tais
“medidas de segurança”. Essa inversão, por fim, gerou uma nova filosofia: é mais fácil e
útil governar os efeitos, do que buscar solucionar e governar as causas. Filosofia essa,
impregnada no homem contemporâneo, tendo-se como exemplo, a questão da água:
apesar de sabermos que trata-se de um recurso finito, continuamos a poluir e desperdiçar,
investindo no desenvolvimento de técnicas de tratamento de água, ao invés, de uma
política de prevenção e educação do uso de recursos hídricos. Ou seja, preferimos
administrar o problema, que solucionar o problema.
Em V a.C., observa-se uma grande transformação no modo de pensar e
desenvolver da política: há um movimento de politização da cidadania na Grécia, onde o
exercício da cidadania política torna-se critério de identidade social. Segundo Christian
Meier, “cria-se assim uma identidade política especificamente grega, na qual a ideia de
que os indivíduos devem se conduzir como cidadão encontra uma forma institucional. À
medida que os cidadãos de uma democracia se dedicavam à vida política, eles
compreendiam a si mesmos como membros da polis (cidade)”. O que torna, em princípio,
a política algo vindo do exercício público e livre, sendo a cidadania essencial para esse
desenvolvimento político-social. Ou seja, é preciso, então, o movimentar-se, o praticar
política, para que de fato se consolide uma sociedade democrática. Infelizmente o que
observamos hoje, é uma mudança desse conceito, onde existe uma passividade e
inatividade da cidadania e o público e privado acabam por confundir-se. O direito ao voto,
fruto da luta de tantos, acabou por banalizar-se e aproximar-se de algo como uma
“pesquisa de opinião” política. A grande questão, então, não trata apenas se temos uma
sociedade democrática, mais se ainda participamos de uma sociedade política.
Na democracia que temos hoje, observa-se que o governo adotou uma postura
autocrática não só com os “de fora”, mais também com os “de dentro”, protegendo-se
dos próprios cidadãos em nome da ordem e paz social: uma questão de segurança pública.
Também vemos, que a relação política entre Estado e nação foi terceirizada, através da
manipulação do ator político, que vota por tabela e não interfere de forma expressiva nos
rumos do Estado. O que se observa, é um distanciamento, cada vez maior, dos conceitos
fundantes da democracia e cidadania em nossa sociedade contemporânea, como exemplo:
verifica-se uma oposição cada vez maior entre os conceitos de público (lugar
político/cidade) e privado (lugar da vida reprodutiva/casa), que como disse Thomas

Hobbes tornou-se a separação entre o corpo físico e corpo político da cidadania moderna.
Há um movimento, sutil, de intensificação dessas medidas de segurança como é o caso
da biometria, agora obrigatória e das câmeras de vigilância nas ruas, medidas estas antes
usadas no controle penitenciário e que agora se disseminam a população civil, ou seja,
tem invadido os lugares públicos. Ao que parece, as ficções cientificas, onde os governos
controlam mente e corpo de suas populações, já não parecem tão absurdas, ao passo que
a biopolítica torna-se cada vez mais palpável a nossa realidade. Como é o caso do controle
biológico dos indivíduos: sexo, fecundidade, etc., suprimindo ainda mais a noção de uma
identidade política e que dirá democrática das pessoas.

O filósofo Foucault, propõe em seu livro “Vigiar e Punir”, que o Estado do Antigo
Regime que era territorial e soberano tornou-se um Estado de população, onde a questão
democrática e política é substituída pela noção de disciplina, na máxima “fazer viver e
deixar morrer”: controlando-se o corpo dos indivíduos, criando uma massa facilmente
manipulável e dócil. Logo, gerir e controlar torna-se o objetivo primeiro do Estado. Como
observado na legislação, norte americana, pós-11 de Setembro, que instaurou um “Estado
de segurança”, muito mais como forma de revidar e reafirmar o controle e poder que os
Estados Unidos possuem sobre o globo, do que resolver os problemas que levaram a tal
incidente.

2.4 ALFABETIZAÇÃO DEMOCRÁTICA
Será possível aprender e ensinar democracia? Nos primeiros anos de vida somos
alfabetizados, apresentados as boas maneiras, regras de convívio social e uma infinidade
de ritos de socialização, mais não aprendemos quase nada de democracia. Não há algo
como uma educação democrática, ou o estudo e reflexão do que a mesma significa e muito
menos sua discussão pública sobre o assunto. Mesmo os adultos, não têm domínio sobre
o tema, na verdade não têm sequer a oportunidade de praticar e aprender democracia na
sua vida cotidiana. A situação é ainda mais crítica se notarmos que mesmo no mundo
político, onde se pressupõe um grande conhecimento sobre democracia, existe uma
infinidade de semianalfabetos democráticos. Pessoas estas que, estão à frente das
instituições públicas, partidos, parlamentos e governos. Ou seja, a dita “sociedade
democrática”, em que vivemos, mesmo que no sentindo “fraco” do termo, é comandada
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por indivíduos que não sabem sequer os, princípios básicos do que seja um sistema
democrático.
Tal cenário, pode ser explicado pelo fato de a democracia não ser algo “natural”
ao mundo em que vivemos e, portanto, difícil de ser adotado e praticado em seu sentido
genuíno. Sendo que, muitas das vezes, exige que se contrarie a cultura política
estabelecida e, frequentemente, negue-se o senso comum. Ao olhar para a história da
humanidade vê-se um longo período, cerca de seis mil anos, em que as sociedades
estiveram submersas em sistemas altamente autocráticos, míticos, sacerdotais e
hierárquicos. Sendo a experiência democrática algo muito recente, uma brecha instável,
que cria ainda muitas incógnitas e incompreensões no ser humano. Para se ter uma ideia
de quão recente essa experiência é, levando-se em conta o tempo da democracia tanto
como regime político quanto forma de administração do Estado na história humana,
temos que apenas 7% dela (96 minutos num relógio histórico de 6 milênios) foram de
experimentação democrática. Logo, os 93% restantes de experimentação histórica foram
marcados, fortemente, pela autocracia nas mais diversas esferas sociais, como: as
instituições públicas e privadas, ordens militares e religiosas e notadamente o Estado.
Assim, não é de se estranhar esse analfabetismo democrático que vivemos. Afinal,
democracia não é algo tão simples de ser assimilado, uma vez que, quebra paradigmas
fortemente incrustados em nossa filosofia social, como é o caso do poder vertical e a
legitimidade de alguém ser capaz de “mandar” o outro fazer algo contra sua vontade.
Mais vale aqui ressaltar que, apesar desse analfabetismo, possuímos certa compreensão
do assunto, mesmo que superficial. Ao que parece, até conseguimos assimilar a ideia do
funcionamento formal dos sistemas representativos através de moldes democráticos,
como o uso do voto direto e secreto. Mais não entendemos democracia como prática
diária. Ou seja, até a compreendemos como sendo um sistema de governo, mais não como
um “estilo de vida” que atinge todas as esferas sociais.
Há então, basicamente, dois conceitos de democracia: um “fraco” e um “forte”,
onde o primeiro refere-se a ela como um tipo de regime (seja sistema de governo ou forma
de administração do Estado), onde as pessoas escolhem seus governantes por meio do
voto. Tendo ainda como requisitos: a liberdade de ir e vir e de organização social e
política, a liberdade de expressão e crença, a liberdade de imprensa, a publicidade e
transparência, o direito de voto direto e secreto, a condição legal de votar e poder ser

votado, eleições livres, periódicas e isentas, a alternância no poder, instituições estáveis
e que cumpram seus papéis na sociedade, e a legitimidade.
Já em seu sentido “forte”, dizemos que democracia não trata apenas do
funcionamento das instituições políticas, mais é sobretudo um “modo de vida” baseado
em uma aposta “nas possibilidades da natureza humana e no homem comum, em todos
os acontecimentos da vida cotidiana”, como dito por John Dewey6. Sendo assim, a mesma
também é uma aposta, um voto de confiança, de que as pessoas possuem capacidade de
dirigir suas próprias vidas, sem a necessidade da imposição e manipulação de outros,
desde que lhe sejam dadas as devidas condições para tanto. Mais deve-se ressaltar que o
sentindo “forte” de democracia não é melhor que o “fraco”, nem vice e versa, trata-se
apenas de algo que difere um do outro. Além de que, para que exista algo como uma
democracia “forte” é necessário antes que ela exista em seu sentindo “fraco”. Assim, em
seu sentindo “forte”, a democracia, não é algo determinado, previsível ou um modelo
aplicável. Trata-se simplesmente de um movimento continuo de desconstituição da
autocracia, cujo coração está na liberdade, valorização, aceitação e legitimidade da
opinião do outro e da conversação no espaço público.
Acontece que, pode surgir uma nova democracia a qualquer momento, isto se
conseguirmos superar o pensamento colonizador, hierárquico e separatista que nos é tão
encrustado. Ao ganhar o prêmio Nobel de Economia em 1999, Amartya Sem7, disse “que
a questão não é a de saber se um dado país está preparado para a democracia, mas
antes, partir da ideia de que qualquer país se prepara por meio da democracia”. Ou seja,
aqueles que esperam até estarem prontos para viver democraticamente, nunca o viverão,
pois a democracia é uma escolha. Uma forma que molda-nos de novo a imagem e
semelhança da liberdade, do respeito e dignidade humana. Se ela não pudesse ser
reinventada, ela não teria sido inventada. Assim, o discurso de que as coisas são assim e
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não podem ser mudadas em sua natureza, não passa de falácia dita por aqueles que não
se contaminaram com o vírus democrático, pois antes foram vacinados pela autocracia.

Figura 6 - Gráfico da democracia pelo mundo

A boa notícia é que, mesmo que seja em seu sentindo “fraco”, o que não é
necessariamente ruim pois pode representar uma condição de ensaio para a instauração
de seu sentindo “forte”, a democracia tem se difundindo/espalhado pelo globo. Em 1945,
apenas 22 países apresentavam formas de governo democráticas, sendo os outros regidos
por governos totalitários ou autoritários. Já em 2005, esse número era de cerca de 119
países democráticos, ao menos formalmente, atendendo a um ou mais requisitos do
conceito “fraco” de democracia. Assim, ao que parece o problema então, não é a aceitação
da democracia como forma de governo, mais a ideia errônea que se tem da mesma como:
“democracia é votar e escolher quem vai mandar. É fazer valer a vontade do povo” ou
“democracia é tomo mundo decidindo sobre tudo. É a vontade da maioria”. A má notícia,
é justamente o fato de as pessoas compreenderem muito pouco de democracia. Sendo que
a aceitação do outro, liberdade e valorização da opinião, conversação no espaço público

(como meio de resolver pacificamente os dilemas sociais) e a consideração de posições
diferentes e conflitantes, parece ser algo inatingível e impensável.
Assim, numa sociedade alfabetizada democraticamente, o desenrolar da vida
político-social, giraria em torno da seguinte questão: “isso ajuda ou atrapalha no avanço
do processo de democratização da sociedade?”. Ao invés disso, nossas sociedades
parecem girar em torno de: “como subjugar os outros países e deter o maior poder
possível?”, o que indica que muito ainda tem que ser feito no sentido da educação
democrática. Talvez, isso aconteça por não cuidarmos muito bem da democracia, ou por
não nos deixarmos ser cuidados por ela. E assim continuamos analfabetos, passiveis de
nosso egoísmo e sedentos por aprender como viver, de fato, a democracia.

2.5 A DEMOCRACIA E SUA PROFUNDIDADE HUMANA
Quando falamos em democracia também tocamos, no que tange a excelência do
exercer de nossa humanidade. Ou seja, mais do que um sistema político, visão de mundo,
alternativa de governo, ferramenta estatal ou até mesmo berço de desenvolvimento mais
justo as sociedades, a democracia trata-se de as pessoas exercerem a si mesmas,
permitindo que os outros também o façam. Podemos dizer então, que a democracia toca
em questões éticas e de grande profundidade humana: só consigo ser eu mesmo, quando
permito que o outro seja verdadeiramente o outro, permitindo, então, o desenvolver da
liberdade em suas várias formas. Assim, o “gene” democrático está ai, no fato de que o
outro tem o direito de ter um posicionamento próprio, mesmo que seja diferente do meu,
e que possa expressa-lo em lugares públicos.

Figura 7 - Representação de como tudo se banalizou, principalmente as pessoas.
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Podemos aqui, voltar a Kant e seu imperativo categórico, onde: a moralidade nos
impulsiona ao comportamento ético diante do outro. Ou seja, sou sempre responsável
pelo outro e, também, pela sociedade em que vivo, na medida em que minhas ações
influem na mesma. Logo, para ele é preciso tratar o outro como um fim em si mesmo.
Novamente podemos fazer um paralelo com a democracia: é preciso que ela seja
democrática em si mesma, com toda a sua excelência, e não um instrumento de controle
como, infelizmente, acontece na maior parte dos ditos Estados democráticos. Segundo,
Bentham, a democracia é o melhor meio para se definir a felicidade pública, porque a
mesma é mais sensível para o “maior número” de pessoas do que qualquer outra forma
de governo. Ainda na visão outro utilitarista, Stuart Mill, deve-se ir contra o que ele
chamou de “tirania da maioria”, uma vez que a humanidade é a grande ganhadora por
aceitar que cada um viva como pareça bom a si mesmo, em vez de compelir cada um a
viver conforme pareça bom aos demais. Logo, praticar democracia é também praticar
nossa humanidade em sua excelência.

CAPÍTULO III – COMO ANDA A DEMOCRACIA HOJE?
3.1 UM RETRATO DE NOSSA ATUAL DEMOCRACIA
Segundo a Casa da liberdade, no final dos anos 2000, havia cerca de 120
democracias no mundo. Mas, ressalta-se aqui, que apesar de muitos Estados se
denominarem democráticos, de fato não o são, mesmo considerando-se aqui o sentido
“fraco” do termo. Como é o caso, por exemplo, da “República Democrática Vietname”
e da “República Democrática Popular da Coreia”. Estados, estes, que muitas vezes,
como forma de justificar seus governos autocráticos, se apoiam no argumento
inconsistente de que a democracia possui uma grande fraqueza: não permitir que se
cumpram objetivos traçados a longo prazo. Isso porque, a rotatividade de governos adia
decisões importantes e quebra a continuidade da gestão anterior. Logo, ter certo grupo no
poder por longo período de tempo, “não seria tão ruim quanto se pensa”, uma vez que
estes teriam mais tempo para gerir a sociedade o melhor possível, durante seu governo.
O que mais uma vez evidência a ideia, errônea, de que no fim das contas, democracia
trata-se apenas de uma forma de controle das grandes massas dando a elas “algum tipo
de voz”, que pode ser facilmente silenciada. Sendo que, oficialmente, os governos que,
abertamente, se identificam como não democráticos, são: Arábia Saudita, Brunei, Catar,
Emirados Árabes Unidos, Omã e Vaticano.
No caso do Brasil, não tivemos experiências suficientes de democracia, para nos
alfabetizar, mesmo que razoavelmente nesse aspecto. Até mesmo as chamadas “direitas”
e “esquerdas”, não são bem claras e definidas. Se algo ficou dos anos de ditadura é o
conhecimento de que é preciso rejeita-la (gerações de 1945 e 1985), o que é bem diferente
de aprender democracia, mesmo no sentido “fraco” do conceito. Mesmo a geração
universitária de 60 e 70 não se alfabetizou nesse sentido, o que aprendeu foi a rejeitar o
imperialismo norte-americano e admirar a, então, União Soviética, e seus “irmãos” China
e Cuba. O que também não nos ensinou democracia. Tem-se, então, a queda do muro de
Berlim, que mudou muita coisa no mundo, mais novamente o que aprendemos no Brasil,
não foi algo que levasse ao desbravar democrático. A lição de casa foi rejeitar o
neoliberalismo, e novamente nada de democracia.
Em pesquisa recente da Economist Intelligence Unit (EIU), o Brasil aparece como
44º país mais democrático do mundo, integrando o chamado grupo de “democracias com
falhas”. No relatório, o país falha em dois, dos cinco, aspectos considerados, são eles:
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participação política e cultura política. Segundo o estudo, “embora haja eleições, no
Brasil, há deficiências significativas em outros aspectos, incluindo problemas de
governança, uma cultura política subdesenvolvida e baixos níveis de participação
política”. O que significa uma baixa presença de mulheres e minorias no Parlamento,
baixa aderência dos cidadãos a partidos políticos e um baixíssimo nível de interesse e
acompanhamento da política por grande parte da população brasileira (aspecto de
participação política). Além disso, verifica-se um analfabetismo democrático, associado
a uma descrença de que a democracia seja a melhor forma de governo, inclusive no
aspecto de desenvolvimento econômico (aspecto de cultura política). O estudo ainda
revela que, mesmo que 165 países no mundo, atualmente, sejam considerados
democráticos, apenas 26 foram classificados, como democracias completas. E o que ainda
é mais preocupante: na America do Sul temos o Uruguai como único representante de
democracia plena. Tendo-se ainda, segundo dados levantados, pelo globo 53 democracias
imperfeitas, 33 regimes híbridos e 55 regimes autoritários. Ou seja, apenas 12,3% da
população mundial vive em regime de democracia plena. Isso em pleno século XXI.

Figura 8 - Comparação entre Brasil e Noruega (considerado o país mais democrático do mundo)

“Eleições

livres e justas e liberdades civis são condições necessárias para a

democracia, mas provavelmente não serão suficientes para uma democracia plena e
consolidada se desacompanhadas de transparência e um governo minimamente eficiente,
com participação política suficiente e uma cultura política de apoio”, diz o estudo.
Observa-se ainda, um retrocesso do Brasil, se comparado a outros anos, já que em sua
penúltima edição o país ocupava a 41ª colocação. Constatou-se que, apesar de nos últimos
tempos terem surgido muitos movimentos de rua, como as “primaveras” árabes, e de eles
estarem se multiplicando, a grande maioria dos mesmos possui vida curta. Isso porque,
encontram grandes dificuldades de administração e organização dos anseios populares.
Assim, muitos países na esperança de resultados imediatos, acabam por se render a
regimes autocráticos. De forma geral, observa-se um retrocesso da democracia nos
últimos anos, isso por todo o globo, mesmo que hoje, mais do que nunca, as pessoas

estejam mais conectadas, principalmente devido a globalização e internet. Um retrato de
fato preocupante, e que deve ser bem analisado por todos nós.
3.2 MOTIVOS DO RETROCESSO DEMOCRÁTICO NOS ÚLTIMOS
ANOS
No século XX a democracia foi a grande estrela das ideias políticas. Mais ao que
parece, tem perdido o estrelato nas últimas décadas, passando inclusive, por diversos
momentos difíceis. Mesmo com autocratas sendo expulsos dos governos, como visto nas
“primaveras” árabes, não se conseguiu instalar e criar regimes democráticos viáveis e
suficientemente firmes, para se estabelecerem. Ao mesmo tempo, em países com longa
tradição no assunto, a desilusão das pessoas com a política é quase que palpável. Numa
onda de descontentamento e indignação. Tudo isso, quando alguns anos atrás, parecia que
a democracia dominaria o mundo. Já que na segunda metade do século XX, a democracia
conseguiu sobressair-se nas circunstâncias mais adversas possíveis: em uma Alemanha
traumatizada pelo nazismo, na Índia com a maior população de pessoas pobres do planeta,
na África ferida pelo apartheid, entre tantos outros exemplos. Mas apesar de hoje cerca
de 40% da população mundial, mais pessoas do que nunca, viverem em países que
realizam eleições livres, segundo a Freedom House, o ano de 2013 foi o oitavo ano
consecutivo em que a liberdade mundial diminuiu. Então, quais são os motivos que
fizeram a democracia perder seu impulso para frente, nos últimos anos?
Há duas grandes razões que podem ser apontadas para o atual cenário da
democracia no mundo, são eles: a crise financeira de 2008 e a ascensão da China nos
últimos anos. O primeiro aspecto, causou além do enorme abalo econômico, que é sentido
ainda hoje, danos psicológicos no relacionamento das pessoas com os governos. A crise
revelou sérias fraquezas na estrutura política do Ocidente. Com as populações
desiludindo-se com os governos, principalmente por, estes, preocuparam-se,
primeiramente, em salvar os banqueiros, em grande parte responsáveis pela crise, do que
cuidar propriamente do povo, que perdia suas casas e empregos. Enquanto isso, do outro
lado, o Partido Comunista Chinês tem quebrado o monopólio econômico, do mundo
democrático. Segundo, Larry Summers, professor da Universidade de Harvard,
“enquanto

no mais

rápido crescimento

que a América teve,

duplicou-se

aproximadamente, a cada 30 anos, os padrões de vida da população. A China tem
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dobrado os padrões de vida, de sua população, mais ou menos a cada década nos últimos
30 anos”.

Figura 9 - Gráfico comparativo entre preferência por democracia ou crescimento econômico, na Rússia.

A China tem usado, então, o crescimento econômico como justificativa para coibir
a democracia. E ao que parece tem funcionado, e mais que isso, é um comportamento que
tem sido imitado por outros países. Segundo a elite chinesa, esses resultados
“impressionantes”, são consequência do modelo controlador do Partido Comunista,
somados aos esforços de recrutar pessoas talentosas e eficientes para ocupar os cargos
mais altos de uma sociedade, claramente hierarquizada. O assombroso é que, apesar de
a China conduzir o governo com mão de ferro, tem conseguido resolver muitos dos
problemas, com que as democracias têm lutado a décadas. Como exemplo, o fato de que
em apenas dois anos, o governo chinês ter conseguido ampliar a cobertura de pensão para
moradores rurais, muito mais do que o número total de pessoas abrangidas pelo sistema
público de pensão da América.
A República Socialista Chinesa, funciona sob regime de sistema unipartidário,
com mudança de liderança política a cada década. Há um rígido controle dos meios
midiáticos e da opinião pública. Mais, em pesquisa realizada no ano de 2013, 85% dos
chineses estavam “muito satisfeitos” com a direção de seu país, enquanto que apenas 31%
dos norte-americanos se sentiam assim. Outra triste constatação, é justamente o fato de
que, ao que parece, cada vez mais pessoas passam a pensar que, talvez, a democracia já
não seja a melhor escolha, uma vez que parece não ser, economicamente, tão eficiente
como os regimes autocráticos. Há, inclusive, muitos intelectuais chineses que atacam de
forma agressiva a democracia. Segundo Zhang Weiwei, da Universidade de Fudan, a

democracia está destruindo o Ocidente, e particularmente a América, porque
institucionaliza o impasse, banaliza a tomada de decisões e trabalha com presidentes de
“segunda categoria” como Bush. Ainda de acordo com, Yu Keping, da Universidade de
Pequim, a democracia torna as coisas simples “muito complicadas e frívolas”, permitindo,
que “certos políticos de doce falar, enganem o povo”. Wang Jisi, também da
Universidade de Pequim, ainda ressalta que “muitos países em desenvolvimento que
introduziram valores e sistemas políticos ocidentais, estão enfrentando desordem e caos”
e que a China, seria, então, um modelo alternativo a eles. Assim, muitos governos,
começam a considerar, seriamente, tal alternativa como é o caso de países da África, como
Ruanda, Oriente Médio, como Dubai e Sudeste da Ásia, como Vietname.

Figura 10 - Gráfico do grau de "desilusão política", na Europa, das últimas décadas

No entanto, essas “desilusões democráticas”, não aconteceram de uma hora para
outra, na verdade vem se desdobrando, principalmente, desde os anos 2000. O primeiro
ponto a ser destacado, é a questão da Rússia. Após a queda do Muro de Berlim, em 1898,
a democratização da, então, União Soviética parecia inevitável, mas de fato não
aconteceu. Mesmo que, na década de 1990, com Boris Yeltsin, tenha-se feito algum
movimento nesse sentido, já em 1999, qualquer esperança democrática foi destruída
quando o poder cai nas mãos de Vladimir Putin, ex-agente da KGB soviética, que desde
então tem sido tanto o primeiro-ministro quanto o presidente, por duas vezes
consecutivas, do país. Desde então, toda e qualquer semente democrática é rapidamente
sufocada na Rússia, sob a máxima de que todos podem votar, desde que Putin ganhe.
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Exemplo este, que acabou sendo seguido por autocráticos na Venezuela, Ucrânia e
Argentina. Criando-se assim, uma “democracia decorativa” que, talvez, seja a forma
mais letal de política.
Uma segunda grande questão, refere-se a guerra do Iraque, com a invasão dos
Estados Unidos ao país, pós -11 setembro. O discurso da época, era de que a guerra se
justificava como forma de luta pela liberdade democrática no Oriente Médio. O que foi
dito pelo próprio presidente Bush, em sua segunda posse: “o esforço conjunto das nações
livres para promover a democracia é um prelúdio para a derrota de nossos inimigos”.
Acreditava-se, então, que o Oriente Médio, dominado por tantos ditadores, era um terreno
fértil para o terrorismo. Logo, lutar contra eles era uma questão de alcançar um “bem
maior” e não, apenas, de garantir interesses norte-americanos. O que não se percebeu é
que, a guerra ao Iraque, representou um grande dano a democracia, uma vez que tornouse a desculpa perfeita, para esses mesmos terroristas, associarem e difundirem a ideia de
que democracia tratava-se, apenas, de um meio do imperialismo norte-americano
subjugar os outros países.
Podemos, então, falar do Egito, que com a queda de Hosni Mubarak em 2011,
reacendeu a esperança de que a democracia poderia se espalhar pelo Oriente Médio. O
que foi rapidamente boicotado, quando nas primeiras eleições livres do país a Irmandade
Mulçumana do Muhammad Morsi, subiu ao poder, concedendo a si quase que poderes
ilimitados e criando um Senado de maioria islâmica permanente. Já em, em julho de 2013,
o exército prende, o primeiro presidente democraticamente eleito do Egito, aprisiona os
principais membros da Irmandade e mata centenas de manifestantes. Tudo, em meio a
guerra na Síria e anarquia na Líbia. Deixando para o mundo, a imagem de que a
“primavera” árabe, logo murchou. Seguindo-se um “inverno” rigoroso e autocrático no
Oriente Médio. Mas, esse retroceder democrático, está além do mundo árabe. A África
do Sul, democrática desde 1994, tem sido governada pelo mesmo partido, o Congresso
Nacional Africano, desde então. A Turquia, que antes apresentava certo grau de
coexistência entre o Islã e a democracia, tem se tornado cada vez mais propensa a
corrupção a autocracia. Em Bangladesh, Tailândia e Camboja, os partidos de oposição
boicotaram as eleições recentes ou se recusaram a aceitar seus resultados. Ou seja, o
“inverno” autocrático parece estar se expandindo com velocidade assombrosa pelo globo.

Tal cenário, nos alerta para o fato de que não basta, apenas, esperar que a
democracia floresça pelo mundo, de forma natural, já que ela é uma prática culturalmente
enraizada e que exige, grande grau de esforço. Mas, em especial nos últimos anos, o que
observa-se é que além de uma “preguiça democrática” os países que poderiam ser
modelos para novas democracias, não tem sido exemplo nem para si mesmos. Nos
Estados Unidos, por exemplo, o dinheiro parece sempre falar mais alto. Há milhares de
lobistas8 (mais de 20 para cada membro do Congresso). Criando-se a impressão de que a
democracia americana está à venda, diante do melhor lance. E pior ainda que são, apenas,
os mais ricos que possuem algum tipo de importância social. Ou seja, mesmo um país
cujo discurso, outrora, inspirou os sonhadores democráticos, parece estar, cada vez mais,
a ser consumido pelo “gene” autocrático. Assim, resumidamente, podemos apontar essas
questões como alguns dos motivos de retrocesso da democracia, pelo globo, nos últimos
anos.
3.3 DESAFIOS DA DEMOCRACIA NOS ÚLTIMOS ANOS
Primeiramente, deve-se ressaltar que, devido à grande tradição autocrática que
temos na história humana, por si só, a democracia já é algo de difícil assimilação. Mais
pode-se apontar, principalmente nos últimos anos, alguns fatores que tem tornado sua
disseminação ainda mais complicada pelo globo. Um destes sem dúvidas, é a
globalização que tornou-se um dos grandes transformadores das políticas nacionais.
Desde, o chamado “mundo globalizado”, entrar na moda, abriu-se grandes janelas para o
aumento da corrupção, e acordos entre políticos, relacionados a questões econômicas de
comércio e fluxos financeiros internacionais. Vivemos num mundo onde, organizações
como o Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio e a União
Europeia têm alargado sua influência sócio-política, tornando-se, muitas das vezes, mais
importantes que governos. Para se ter uma ideia desse cenário, o número de países com
bancos centrais independentes, por exemplo, aumentou de cerca de 20, em 1980, para
mais de 160, atualmente. Ou seja, bancos e grandes corporações passaram a ditar a lógica
política em todo o mundo. Lógica esta, extremante capitalista e autocrática, na medida
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39

em que, no fim das contas, tudo que realmente importa é continuar a manter a riqueza de
uma pequena elite, que ainda governa o mundo.
Destaca-se ainda os conflitos entre diferente grupos, como as nações separatistas
dos catalães e os escoceses e as tribos indígenas, no Brasil. Todos tentando recuperar o
poder dos governos nacionais. Soma-se a isso o surgimento de “micro poderes” como,
por exemplo, ONGS e grupos de pressão, que perturbam a política tradicional. Usando
meios como, a internet para agitar e organizar petições, protestos e movimentos de cunho
político. O que acaba por, fragilizar ainda mais, as democracias, que não se firmaram
profundamente, em certos países. Mas talvez, o maior desafio a ser enfrentado, sejam os
próprios eleitores. Grande parte dos governos que tiveram alguma experimentação
democrática, não se estruturaram de forma a fazer investimentos de longo prazo.
Preocupando-se apenas em atender, imediatamente, questões que também exigem um
esforço contínuo e longo, como é o caso da melhoria da qualidade de vida da população.
França e Itália, por exemplo, não equilibraram seus orçamentos por mais de 30 anos.
Assim, diante da crise de 2008 estavam totalmente vulneráveis, e abaladas
democraticamente, tendo que financiar suas dívidas. Já que as pessoas, passaram a
questionar se a democracia, realmente funciona no âmbito econômico.

Figura 11 - Gráfico de aprovação do Congresso Americano, nas últimas décadas

No mundo pós-crise de 2008, os governos tiveram que enfrentar uma dura
realidade, com a retratação do crescimento estável de suas economias, como também do

crédito oferecido as pessoas. Foi preciso, então, convencer os eleitores, a se adaptarem a
tempos mais modestos, isso depois de uma onda de prosperidade. O que, sem dúvidas, é
uma medida política extremamente impopular, ainda mais em épocas de eleição. Assim,
o crescimento lento e orçamento apertado, acabaram por provocar, muitos, dos conflitos
entre grupos sociais. Ou seja, se, por exemplo, a Europa já sofria com sérios problemas
de intolerância a imigrantes, tal cenário agravou-se, quando a oferta de empregos e
salários diminuiu pós-crise financeira. Além disso, as populações ocidentais estão
envelhecendo, o que exigiu um apartamento ainda maior das contas públicas, para atender
a demanda de aposentadorias. Observa-se, então, um cinismo crescente, das pessoas, para
com a política. O que se expressa, por exemplo, na queda drástica de filiação a partidos
políticos. Apenas 1% dos britânicos são, atualmente, membros de algum partido, em
comparação a 20% no ano de 1950. Ainda em pesquisa, realizada no ano de 2012,
constatou-se que mais da metade dos eleitores, em sete países europeus, “não tinham
qualquer tipo de confiança no governo” e que 62% dos entrevistados, acham que “os
políticos mentem o tempo todo”. Assim, as pessoas têm transferido sua desilusão com os
governos e política, para a democracia.
No século XX a democracia teve grande destaque pelo globo, talvez pela
hegemonia americana, que levou outros países a imitar a grande potência mundial que era
os Estados Unidos. No entanto, agora, com a crescente influência da China, no restante
do mundo a América e Europa parecem ter perdido sua força, de ser algum tipo de modelo
democrático a ser seguido. Países emergente como Brasil e Índia, têm exagerado em seus
gastos de curto prazo. Enquanto o primeiro, permite que trabalhadores do setor público
se aposentem aos 53, mais não investe em infraestrutura. O segundo, também pouco faz
de investimentos estruturais o que leva, a elite indiana, a se queixar que a democracia
caótica do país produz uma infraestrutura pobre, enquanto que o sistema autocrático da
China produz autoestradas, aeroportos e trens bala. Discurso esse, que tem se tornado
cada vez mais comum, e conquistado mais e mais adeptos. Mas, que de fato, pode ser
extremamente enganoso, já que a dinâmica chinesa esconde problemas mais profundos,
do que se imagina. Os 50 membros mais ricos do Congresso Nacional do Povo da China,
juntos equivalem a 94,7 bilhões de dólares, o que é 60 vezes mais do que os 50 membros,
mais ricos, do Congresso dos Estados Unidos, juntos. Além disso, a taxa de crescimento
da China desacelerou de 10% para menos de 8%, no último ano, e deverá cair ainda mais.
O que é um enorme desafio, para um governo que depende de sua capacidade de gerar
41

crescimento econômico. Ou seja, a fórmula de “crescimento milagroso” chinês, pode até
ter funcionado nos últimos anos, mais ao que tudo indica não é capaz de ser sólida o
suficiente para se perpetuar por muito mais tempo. Isso sem mencionar, o alto custo
social, humano e ambiental que exige, com a, crescente, exploração de milhares de
pessoas e do meio ambiente.

3.4 A DEMOCRACIA TEM FALHADO ?
Muitas das experiências democráticas recentes, tem falhado. Talvez, pelo fato de
que tenha-se dado muita ênfase as eleições, com voto livre e secreto, e pouca ou quase
nenhuma atenção para as outras características essências da democracia. Pode-se apontar
aqui, por exemplo, a fiscalização do Estado por parte do cidadão. O poder, do mesmo,
precisa ser verificado, constantemente, principalmente para que se garanta, de fato, os
direitos individuais, como a liberdade de expressão e organização. Tanto Índia, desde de
1947, quanto Brasil, desde 1980, tem mantido uma democracia, mesmo que com falhas,
pelas mesmas razões: busca-se colocar limites ao poder do governo e fornecer garantias
para os direitos individuais. Além disso, é preciso desenvolver uma Constituição
genuinamente democrática e bem elaborada, para que se tenha estabilidade e,
principalmente, um reforço contra corrupção. Tópico este, em que muitos dos países
tropeçam, destacando-se aqui o Brasil. Tais medidas, no entanto, não devem ser tomadas
apenas em jovens democracias. Ao contrário, mesmo aqueles que, tem a sorte de, viver
em democracias maduras precisam prestar muita atenção a arquitetura de seus sistemas
políticos. Também, é preciso que a democracia se atualize. Com o advento da
globalização e da revolução digital, é inconcebível governos continuem presos a
paradigmas antiquados e em grande parte, contaminados pelo “gene” autocrático. É
preciso, então, que as democracias atualizem seus sistemas políticos, tanto para resolver
os problemas que enfrentam em seus próprios países, como para preservar sua imagem
diante das outras nações. É preciso que se tenha bons exemplos de democracia.
É preciso, também, ficar atento a desilusão política, cada vez mais crescente, nas
populações ao redor do mundo. O primeiro passo, talvez seja, o Estado parar de prometer
o que não pode cumprir. Assim, como dito na Revolução Americana, “ao elaborar um
governo que será administrado por homens sobre homens, a grande dificuldade é que
primeiro você deve habilitar o governo a controlar os governados, e depois obriga-lo a

controlar a si mesmo”. Ou seja, é preciso honestidade ao tratar de assuntos como, criar
direitos que, a princípio, dado Estado não pode pagar. Ou ainda, fazer guerras com slogan
de vitória, que não se pode vencer tão rapidamente, como as drogas. É preciso também,
que se proteja as minorias de perseguições. Alguns países começam a andar nessa direção,
a Finlândia, por exemplo, criou uma comissão apartidária para produzir propostas sobre
o futuro de seu sistema de pensões. Ao mesmo tempo, em que busca fazer uma
interligação com a prática democracia: o parlamento é obrigado a considerar qualquer
iniciativa dos cidadãos que ganhe 50 mil assinaturas. Assim, podemos dizer que algumas
experiências têm falhado. Mais em si, a democracia não é falha. Certa vez, John Adams
disse “a democracia nunca dura muito tempo”, ele estava errado. Apesar de tudo, ela
sobreviveu, e em certos momentos conseguiu admirável sucesso. O problema não está na
democracia. O problema está em cada um de nós, quando preferimos o caminho mais
fácil.

3.5 TECNOLOGIA VAZIA NÃO GERA RESULTADOS
Tecnologia por tecnologia não gera resultado. Assim, não basta apenas, por
exemplo, a introdução da internet nos meios sociais, para que se alcance certa
produtividade, inovação e melhor desenvolvimento das pessoas, no tocante a
desenvolvimento político. Tem-se como, exemplo, a chamada Agenda de Lisboa, uma
estratégia da União Europeia, que visava fazer com que seus países acompanhassem os
Estados Unidos em termos de desenvolvimento econômico. Para tanto, investiu-se em
pesquisa e tecnologia de ponta, o que melhorou muito a infraestrutura europeia, mais não
gerou o efeito esperado na produtividade, formação e iniciativa empresarial, que são
pontos fundamentais para alcançar tal objetivo. Isso, porque para alcançar a meta
estabelecida, que era um real desenvolvimento, é necessário muito mais que o mero
investimento em tecnologias, é preciso uma combinação de iniciativas de diversos setores
sociais como educação, cultura, reformas institucionais, entre tantos outros aspectos.
Mais principalmente, é preciso democracia em sua excelência.
Assim, para fugir da armadilha de uma tecnologia vazia, podemos destacar alguns
fatores importantes, como é o caso da atuação do setor público no desenvolvimento da
sociedade em rede. Porém, o mesmo é a esfera social onde as tecnologias de comunicação
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estão menos difundidas e onde encontram-se mais obstáculos à inovação e funcionamento
dessas redes virtuais. É necessária então, uma reforma do setor público, onde pode-se
falar inclusive de iniciativas como a e-governação que mais do que um governo
eletrônico, trata-se de um governo que inclua a participação dos cidadãos na tomada de
decisões políticas. Ou seja, é preciso que se vença a “burrocracia” do Estado.

Figura 12 - Representação de como as pessoas já não acreditam em democracia

Outro fator de grande importância, diz respeito a educação. Ora é preciso não
apenas garantir o acesso a ela, como também que se tenha, de fato, uma educação de
qualidade que se baseie no modelo de aprender a aprender. Ou seja, que estimule a
criatividade, inovação e capacidade de aprendizado das pessoas em todos os aspectos de
sua vida, destacando-se aqui, o desempenho quanto a cidadania. Nessa sociedade
globalizada, e em grande parte conectada pelos meios de comunicação observamos o
desenrolar e formação de uma economia global, que carece cada vez mais de profissionais
bem qualificados, mais parece ter esquecido os milhares de órfãos intelectuais, cujas
pátrias como o Brasil, abandonaram. Vemos, grandes potências surgindo como é o caso
da China, Índia, Leste e Sudeste Asiático e se interligando produtivamente em uma grande
rede de economia mundial. Ao mesmo tempo em que “desligam” um número maior de
pessoas, do que aquelas que integram. Assim, uma parte significativa da população é
tratada com irrelevância estrutural e até mesmo, humana.
Pode-se, por um lado, ver a internet como um espaço em potencial para o
desenrolar de preciosas possibilidades democráticas. Justamente, pelo fato de ter um
alcance tão amplo, como também por sua interatividade com o usuário. Por outro lado, e
ao mesmo tempo ela funciona como meio de controle político, econômico e, por fim,
ideológico já que seu poder de influência é enorme em nossa sociedade. Logo, cabe aqui
ressaltar a importância da participação cidadã no ciberespaço, a reflexão quanto a nossa

sociedade e a ação em prol de mudanças mais que necessárias que fortaleçam o “abrir da
brecha” democrática. Por isso, pensar na internet como uma solução é no mínimo uma
ideia utópica, já que ela seria uma ferramenta para construção de um processo muito
maior, que antes começa nas próprias pessoas. Vemos, tentativas de integração dessas
tecnologias com o cenário político em programas de participação digital como o da
Câmara dos Deputados, quer visava possibilitar um ambiente de democracia eletrônica
no âmbito legislativo. Embora não tenha alcançado os níveis esperados de influência
coletiva na participação digital, observou-se que esse processo contribuiu para finalização
do Estatuto da Juventude. Se somarmos a isso a regulamentação das lan-hauses,
observamos, que abriu-se precedentes para boas perspectivas futuras.
Um aspecto que também deve ser mencionado, é que, a priori, a informação é um
bem público, ou seja, o Estado deve permitir que a população tenha livre acesso a mesma,
o que é vital para a participação ativa dos indivíduos no processo democrático.
Destacando-se aqui, dois pontos, são eles: ser acessível as informações públicas de forma
direta e de fácil entendimento e garantir a universalidade do acesso à internet. As
tecnologias são, então, como uma faca de dois gumes: ao mesmo tempo que governos
reconhecem seus benefícios, e utilizam-se deles, no fundo temem a possibilidade de
perder o controle sobre a informação. E temem, também, que o poder avassalador da
comunicação pode voltar-se contra eles, como evidenciado nas recentes ondas de
manifestação popular no Brasil. A internet, tornou-se uma influência tão poderosa para
política que nas eleições de 2008 dos Estados Unidos, o presidente eleito Barack Obama,
usou dessa ferramenta para divulgação da maior parte de sua campanha e interação com
eleitores. Como também, meio de arrecadação de verbas para campanha. De acordo com
dados levantados na época, “três milhões de pessoas doaram dinheiro via blog, ou seja,
a internet foi decisiva para o sucesso de Obama nas eleições”. Assim, para aqueles
patrocinadores/eleitores, ficou a ideia de que se um número, tão grande, de pessoas
comuns financiou a maior parte da campanha, logo o governo sentiria uma maior
obrigação de servir a população. O que de fato, não aconteceu.
Pode-se ainda pensar em questões como o ativismo hacker, que vem se
fortalecendo cada vez mais, como é o caso do grupo Anonymous que por um lado
ridiculariza pessoas, organizações e entidades pela irreverência e, por outro, mostra-se
dono de uma inteligência e organização, de operações políticas, capazes de abalar as
estruturas de muitos governos pelo mundo. Podendo-se inclusive, falar de um certo
45

“amadurecimento” do grupo, que se evidencia principalmente ao apoio à “primavera”
árabe. Há ainda, que se destacar, o caráter controlador de uma sociedade conectada: o
anonimato, a interatividade e vários outros mecanismos cibernéticos possibilitam o
controle de usuários como também o acesso a informações sobre os mesmos. Logo, abriuse caminho para um novo tipo de poder, fatal, para as práticas democráticas: o anonimato
autocrático.

CONCLUSÃO
A democracia não é uma escolha fácil. Também, não é para os fracos. Escolhe-la
significa mudar o mundo, mais antes a si mesmo. É como reconfigurar, nossa, própria
natureza egoísta, em prol de uma faísca de esperança. Tarefa esta, nada fácil, primeiro
porque viemos de séculos de sistemas autocráticos que impregnaram em nós, o prazer
pela prática da guerra. E segundo, porque exige, de nós, uma constante dedicação e
disposição de, por diversas vezes, ir contra o senso comum. Muito mais do que um
sistema político, ou de ser a “vontade da maioria”, a democracia, em sua excelência e
simplicidade, trata-se de viver, no cotidiano, a própria liberdade humana, ao mesmo
tempo que a compartilhamos com os outros. Assim, quando há a primeira invenção
democrática, em Atenas, as pessoas simplesmente estavam exercendo a si próprias,
quando começaram a compartilhar opiniões nos espaços públicos. E isso mudou muita
coisa. Mudou tanto, que cá estamos nós, séculos depois tentando compreender o que
aconteceu.
Assim, como surgiu subitamente, a democracia, também desapareceu por alguns
milhares de ano. Até ser reinventada, na modernidade, agora sob uma nova roupagem.
Infelizmente, perdendo, em grande parte, sua filosofia coletiva, para se tornar ferramenta
do Estado no controle das massas. Essa transferência de papel, onde de estilo de vida
passou para regime de governo, fez surgir um conceito “fraco” de democracia que, talvez,
seja a máxima conhecida pelas sociedades pós-modernas. Em princípio, para nós, a
democracia trata apenas de política, do voto livre e um mínimo de garantia de, algumas,
liberdades individuais. Ou seja, já crescemos com uma visão míope do que a mesma seja.
Assim, não desenvolvemos, nós, o “gene” democrático. Uma vez que, qualquer tipo de
experiência plena da democracia, parece ter se perdido no tempo. Temos, então, graus tão
altos de desconhecimento democrático que acabamos por transformar a política em uma
guerra por outros meios. Criando, “lados”, para se filiar e, outros, para combater.
Tornando, por fim, mais importante à derrota do “inimigo”, do que a promoção de
avanços sociais significativos. Principalmente, no que toca às camadas mais pobres.
Por outro lado, não se pode desprezar o que a democracia conseguiu fazer, em
suas poucas décadas de vida. No século XX, quando ninguém apostaria que a mesma se
espalharia pelo mundo, ela o fez. E obteve grandes conquistas, em países, por exemplo,
desfigurados pelo horror do nazismo. Isso porque, democratizar significa também, em
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certa medida, humanizar. Mas, essa democracia emergente, do século passado, não surgiu
com raízes suficientemente fortes e profundas para quebrar os grilhões autocráticos da
humanidade. Os governos, simplesmente a fizeram de “garota propaganda” de uma
“nova política”, garantindo para o povo, algumas, liberdades e mudando, em grande parte,
seu sistema eleitoral. Mais, nada fazendo em prol de uma educação democrática que
gerasse mudanças mais profundas nas estruturas sociais. A manipulação midiática,
desigualdade, injustiça, subjugação e guerra continuaram. Agora, sob novas formas, mais
ainda sim presentes. Tão reais, que, talvez, não possam perdurar por mais tempo, como
tem ficado evidente com os últimos movimentos populares, de cunho político, dos últimos
anos.
No século XXI, o que vemos é um retrocesso da democracia pelo globo. Em
grande medida, por razões econômicas. Seja pelos ecos da crise de 2008, ou ainda, pelo
papel assumido pela China, nos últimos anos, as populações parecem trocar, literalmente
e cada vez mais, dinheiro, por liberdades. Não se busca aqui, fazer juízo de valor, uma
vez que é extremamente compreensível e digno, que as pessoas desejem melhores
condições de vida. Mas, o que deve ser ressaltado é que, ilusão acreditar que com a
melhoria, simplesmente, da economia todos os problemas sociais serão “magicamente”
solucionados. Ainda mais, se o custo para tanto, for render-se novamente, a loucura
escancarada dos sistemas autocráticos. Tal cenário, não se trata de uma falha ou fraqueza
do que a democracia é em sua essência. O problema está na forma que a mesma foi
implantada. Exemplo disso é a grande preocupação apenas com os sistemas eleitorais, e
descaso com a educação, ressaltando-se aqui a política, que os, ditos, países democráticos
demonstram. O que gera, entre tantos outros problemas, uma forte onda de desilusão
política. As pessoas, já não acreditam, nem levantam a bandeira democrática, talvez, por
não a compreenderem com mais profundidade. Assim, pode-se dizer que estamos em um
capítulo, um tanto quando incerto, da história das sociedades “stand-bye”, onde mais do
que nunca, as pessoas estão em “modo de espera”. Espera por tantas mudanças,
reviravoltas e, talvez algum tipo de salvação para tantas mazelas. No entanto, ao que
parece, elas ainda não se deram conta que todo esse poder está dentro delas mesas. E no
fim das contas, democracia trata disso. Trata de viver as liberdades humanas. E isso, pode
mudar o mundo.
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INTRODUÇÃO
O trabalho é iniciado com uma pergunta, o que é educação ambiental? No
desenvolvimento do estudo respondo conceitualmente e, filosoficamente a importância
da educação ambiental e, nas entrelinhas vamos nos conscientizando da importância do
papel da educação ambiental para o desenvolvimento social e econômico do Setor do
Turismo, para a proteção e preservação ambiental.
O estudo demonstra que a educação ambiental é uma ferramenta de
conscientização cujo efeito é a proteção e preservação ambiental. Promove o turismo
sustentável, alerta sobre o impacto ambiental referente a um consumo eficiente e
suficiente, através da integração do setor do turismo, do turista e do educador ambiental,
com participação do poder público com políticas públicas, para a efetiva implementação
da Política Nacional dos Resíduos, com a colaboração desses agentes na coleta seletiva,
com uma gestão integrada.
A educação ambiental promove o Turismo Sustentável, através da prática dos
6R´s, reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar, recusar e respeitar. Ensina o respeito aos
princípios ambientais, tal como a responsabilidade compartilhada ao turista pelo educador
ambiental, para se tornar um turista sustentável.
Assim, ao final do trabalho demonstraremos que a educação é uma ferramenta de
conscientização ambiental, que promove a cidadania, protege e preserva o patrimônio
natural, transforma o turista e, o turismo em negócio sustentável.
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CAPÍTULO I: EDUCAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E
TURISMO.
1.1 EDUCAÇÃO
Por isso o trabalho é iniciado com a definição de educação, cujo significado
buscamos no dicionário filosófico de Abagnano. A busca pela definição de educação
pode-se introduzir o dicionário filosófico de Abagnano que define o termo de seguinte
maneira:
“... designa-se com esse termo a transmissão e o aprendizado das técnicas
culturais, que são as técnicas de uso, produção e do comportamento mediante as quais um
grupo de homens é capaz de satisfazer suas necessidades, proteger-se contra a hostilidade
do ambiente físico e biológico e trabalhar em conjunto, de modo mais ou menos ordenado
e pacífico. Como o conjunto dessas técnicas se chama cultura, uma sociedade humana
não pode sobreviver se sua cultura não é transmitida de geração para geração; as
modalidades ou formas de realizar ou garantir essa transmissão chama-se educação”
(ABBAGNANO, Nicola, 2003, págs.305/306)
Além disso, é importante citar o educador Paulo Freire com o objetivo de
direcionar o conceito de educação ambiental para esta pesquisa:
“(...) ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para
sua produção ou a sua construção [...] ensinar exige respeito aos educandos, aos seus
saberes tradicionais, saberes socialmente construídos de geração em geração na prática
comunitária.” (FREIRE, Paulo 1996, p.25-33).”
A importância sobre a educação ambiental conseguiu um devido destaque para
a sociedade brasileira a partir da Constituição Federal de 1988, no artigo 225, inciso VI,
que diz:
“Artigo 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.”
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VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. “
Assim a Constituição Federal demonstra qual caminho que o Estado deve fazer
para a proteger e a preservar o meio ambiente, e a estratégia para atingir esse objetivo é
através da educação, da conscientização da sociedade e do próprio poder público.
Como nos mostra Paulo Freire, esse processo pode ser viabilizado através da
troca de informações e experiências entre cidadãos, sociedade e o Estado (por políticas
públicas) e, cada um desses atores podem ser tornar um educador ambiental.
“O educador, num processo de conscientização (ou não), como homem, tem o
direito a suas opções. O que não tem direito é o direito de impô-las.” (FREIRE, Paulo.
2013, pág.106)
“Art. 5º, IV o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da
qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania.”
“Esta é a razão pela qual, para nós, a “educação como prática da liberdade”
não é a transferência ou a transmissão do saber nem da cultura; não é a extensão de
conhecimentos técnicos; não é o ato de depositar informes ou fatos nos educandos; não é
a ‘perpetuação de valores de uma cultura dada’; não é o ‘esforço de adaptação do
educando a seu meio.” (FREIRE, Paulo, 2013, pág.106)
“A tarefa do educador, então, é a de problematizar aos educandos o conteúdo
que os mediatiza, e não a de dissertar sobre ele, de dá-lo, de estendê-lo, de entregá-lo,
como se se tratasse de algo já feito, elaborado, acabado, terminado.” (FREIRE, Paulo,
2013, pág.112)
“No fundo, em seu processo, a problematização é a reflexão que alguém exerce
sobre um conteúdo, fruto de um ato, ou sobre o próprio ato, para agir melhor, com os
demais, na realidade.” (FREIRE, Paulo, 2013, pág.114)
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O artigo 5º da Lei 9.795/99 mencionado, demosntra os conceitos de Paulo
Freire, que traz à luz a tarefa do educador. Conquistar o educando pelo despertar para o
conhecimento, para vivências ambientais, descobrir a importância da natureza na vida de
cada um e, como um ser social, convencer-se da notável difusão desse conceito individual
para o coletivo.
Podemos refletir sobre o poder da educação na proteção do meio ambiente e,
como a conscientização pode ser tornar um instrumento integrador e viabilizador dessa
prática, identificando-se os papéis dos atores sociais e públicos, como educadores
ambientais, para um efetivo cumprimento da Política Nacional da Educação Ambiental,
para um desenvolvimento social justo e, o respeito à Lei e à Constituição Federal.

1.2 Evolução histórica – breve relato
Após a introdução do conceito de educação, o tema de Educação Ambiental
parece ser um tema de discussão recente, no entanto, o homem global despertou para essa
problemática muito antes da década 70, quando houve a primeira Conferência, a
Conferência de Estocolmo em 1972.
Para nos situarmos historicamente faz-se necessário relatar as iniciativas que
levaram a sociedade mundial a enxergar a importância do ambiente e o seu meio, a sua
proteção e preservação, que influenciaram todas as Nações a buscar soluções legítimas e
legislativas para esse fim e, o Brasil começou com a Política Nacional do Meio Ambiente
em 1982.

SÉCULO XIX
1872 Criação do primeiro parque nacional do mundo “Yellowstone”, USA.
DÉCADA DE 60
1962 Publicação da “Primavera Silenciosa” por Rachel Carlson.
1968 Fundação do Clube de Roma 1968 Manifestações de Maio de 68 na
França.

6

DÉCADA DE 70
1972 Publicação do Relatório “Os Limites do Crescimento” - Clube de
Roma.
1972 Conferência de Estocolmo - Discussão do Desenvolvimento e
Ambiente, Conceito de Ecodesenvolvimento. Recomendação 96
Educação e Meio Ambiente.
1977 Conferência de Tbilisi - Geórgia estabelece os princípios orientadores
da EA e remarca seu caráter interdisciplinar, crítico, ético e
transformador.
DÉCADA DE 80
1987 Divulgação do Relatório da Comissão Brundtland, Nosso Futuro
Comum.
1987 Congresso Internacional da UNESCO - PNUMA sobre Educação e
Formação Ambiental – Moscou.
1989 Declaração de HAIA, preparatório da RIO 92, aponta a importância da
cooperação internacional nas questões ambientais
DÉCADA DE 90
1991 Reuniões preparatórias da Rio 92
1992 Conferencia sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, UNCED,
Rio/92 - Criação da Agenda 21.
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis
FORUN das ONG’s - compromissos da sociedade civil com a
Educação Ambiental e o Meio Ambiente.

1.3 PRINCÍPIOS DA SUSTENTABILIDADE
Os eventos percorridos pela agenda ambiental até o ano de 1991 demonstrou-se
às Nações a necessidade de se fazer uma Conferência mundial com a participação de
todos os líderes mundiais, cuja influência da pauta para esse Evento seria a base dos
assuntos da Conferência de Estocolmo e o Relatório do Brundtland. E a Conferência
ocorreu no Rio de Janeiro, no ano de 1992, dentre os assuntos de maior importância para
a agenda discutida com os líderes das Nações, com a ONU, sociedades civis representadas
pelas ONG´s, destacamos o Princípio do Desenvolvimento Sustentável, cujo conteúdo
vai ao encontro da Educação Ambiental.
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“(...)Os seres humanos estão no centro das preocupações relativas ao
desenvolvimento sustentável (princípio I, primeira fase).



Para chegar ao desenvolvimento sustentável, a proteção ao meio ambiente deve
fazer parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada
isoladamente (princípio 4).



Com o fim de chegar ao desenvolvimento sustentável e à melhor qualidade de
vida para todos os povos, os Estados deverão reduzir e eliminar os modos de
produção e consumo não viáveis e promover políticas demográficas apropriadas
(princípio 8).



Os Estados deverão cooperar ou intensificar o reforço das capacidades endógenas
em matéria de desenvolvimento sustentável melhorando a compreensão
cientifica pelas trocas de conhecimentos científicos e técnicos e facilitando a
atualização, a adaptação, a difusão e a transferência de técnicas,
compreendidas as técnicas novas e inovadoras (princípio 9).



As populações e as comunidades autóctones e outras coletividades locais tem um
papel a desempenhar na gestão do meio ambiente e o desenvolvimento, pelo
fato de seus conhecimentos do meio e de suas práticas tradicionais. Os Estados
deveriam reconhecer sua identidade, sua cultura e seus interesses, concedendolhes todo apoio necessário e permitir-lhe participar eficazmente na realização de
um desenvolvimento sustentável (princípio 22).



Os Estados e os povos deveriam cooperar de boa fé e em espírito de
solidariedade para a aplicação dos princípios consagrados na presente Declaração
e ao crescimento do direito internacional no domínio do desenvolvimento
sustentável (principio 27). (Déclaration de Rio, 1998).” (gn)
A problemática está instalada para a educação ambiental. A mudança

comportamental de que o homem necessita hoje para ir ao encontro do conceito do
desenvolvimento sustentável é imprescindível que esse caminhar se faça através da
conscientização:
“(...) Este esforço de tomada de consciência em superar-se a alcançar o
nível de conscientização, que exige sempre a inserção crítica de alguém
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na realidade que se lhe começa a desvelar, não pode ser, repitamos, de
caráter individual, mas sim, social.
Basta que se saiba que a conscientização não se verifica sem seres
abstratos e no ar, mas nos homens concretos em estruturas sociais, para
que se compreenda que ela não pode permanecer em nível individual.
Por outro lado, não será demasiado repetirmos, a conscientização, que
não pode dar-se a não ser na práxis, concreta, nunca numa práxis que
se reduzisse à mera atividade da consciência, jamais neutra. Como
neutra, igualmente, jamais pode ser a educação. (...)” (FREIRE, Paulo,
2013, pág.105)

É tempo do homem se conscientizar que os recursos naturais são esgotáveis. Há
um limite de capacidade de produção desses recursos pelo Planeta Terra. A educação tem
o papel de trazer conhecimento ao homem para o educar-se. Os recursos naturais não são
inesgotáveis. Há de se respeitar o tempo de criação e a suficiência dos recursos naturais
para o consumo.
“(...) a ecologia social postula com referência à solidariedade generacional. As
gerações posturas tem o direito de herdar uma Terra conservada e uma biosfera sã.
O que vem depois de nós, humanos e todos os seres da criação, tem um direito ao
futuro.
Não nos é permitido destruir o que não criamos. Importa projetar um tipo de
desenvolvimento que não apenas minimize os custos ecológicos, mas que seja
adequado aos recursos da própria natureza-ambiente (a tese extrativista de Chico
Mendes) (...).”(BOFF, Leonardo, 2008, pág.112)

O princípio 4 transcrito trouxe a necessidade de se elaborar uma norma de Sistema
de Gestão Ambiental para o Turismo Sustentável, o caminho pelo qual os meios de
Hospedagem podem se utilizar dos recursos naturais, protegê-los, torná-los fonte de
renda, social e justa, preservá-los para as gerações a médio e longo prazo.
A Norma foi elaborada com a participação do Comitê Brasileiro de Turismo –
ABNT/CB 54, publicada ao final de outubro de 2006 pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
A construção dessa Norma teve a participação das organizações não
governamentais, empresários, sociedade, especialistas e partes interessadas. Esta Norma
alcança todos escopos ambiental, econômico, social e cultural para um meio ambiente
ecológico e socialmente equilibrado, de um turismo sustentável, para as atuais e futuras
gerações.

9

1.4 PRINCÍPIOS DO TURISMO
A efetividade da Norma está fundamentada em 7 princípios do turismo
sustentável, baseado no item 3 da ABNT 15401, que representa a plataforma do Sistema
de Gestão da Sustentabilidade. A título exemplificativo, escolhemos uma das ações que
modelam o princípio. Vejamos os princípios e as respectivas ações:
PRINCÍPIOS DO TURISMO
SUSTENTÁVEL
1. Respeitar a Legislação
Vigente.
2. Garantir os direitos das
Populações Locais.
3. Conservar o Ambiente
Natural e sua
Biodiversidade
4. Considerar o patrimônio
cultural e valores sociais.
5. Estimular o
desenvolvimento social e

EXEMPLO DE AÇÕES
Possuir um sistema de tratamento
de esgoto.
Oferecer capacitação e
treinamento voltados para os
colaboradores e comunidade local.
Implementar ações educativas com
os clientes. Por exemplo, a
conscientização quanto a não
alimentação de animais silvestres.
Conscientizar o cliente quanto aos
costumes locais. Por exemplo, para
que não haja desrespeito às
tradições locais e sítios sagrados.
Promover produtos e serviços
locais. Por exemplo, passeios por
um guia responsável da região.

econômico dos destinos
turísticos.
6. Garantir a qualidade dos
produtos, processos e

Possuir um meio de comunicação
aberto a sugestões e reclamações.

atitudes.
7. Estabelecer o planejamento
e a gestão responsáveis

Envolver os colaboradores em
ações e atividades ligadas à
sustentabilidade.

O cumprimento dos 7 princípios é de fundamental importância para a estruturação
e evolução do turismo sustentável no Brasil, haja vista os dados mundiais divulgados na
6ª. Conferência Internacional do Turismo Responsável realizada no ano de 2012. Os
dados mostrados pela World Travel Tourism Council (WTTC) revelou o impacto da
indústria do turismo na economia, que contribui 9% no PIB mundial, movimentou cerca
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de U$$ 6 trilhões e, é responsável por 255 milhões de postos de trabalho. A projeção
mundial de crescimento anual deste setor é de 4%, com uma participação de 10% no PIB
mundial e, a responsabilidade de 328 milhões de postos de trabalho no mundo.
O Brasil diante desse cenário promissor, deve se integrar ao mesmo no
cumprimento dos princípios do turismo sustentável agregado as políticas públicas.

1.4.1 Impactos ao Meio Ambiente
O panorama projetado de crescimento e desenvolvimento do setor do turismo pela
World Travel Tourism Council comprova o impacto dessa atividade humana e industrial
no meio ambiente, o que nos revela a expectativa desse setor na economia brasileira.
“(...) O Turismo é um fato socioeconômico importantíssimo que intensifica e aperfeiçoa
a mobilidade humana. (...)” (BENI, Mário Carlos, pág. 81)
Um terço da população mundial percorre os continentes, descobrem países,
paisagens naturais, culturas diferentes entre si. Como anunciado, essa mobilidade turística
tem um efeito produtivo na economia mundial e local, na geração de renda e emprego,
proporciona divisas entre os países, e integra os estratos sociais.
“(...) Os recursos turísticos naturais são aqueles elementos da natureza com determinada
atração, que motivam as pessoas a sair de seus domicílios e permanecer fora deles um certo
tempo. Têm também a peculiaridade de só serem produzidos e vendidos em localizações
geográficas predeterminadas, às quais se transporta o turista. O produto não viaja até o
consumidor, mas este para aquele. (...)” (BENI, Mário Carlos, pág. 60)

Não obstante os aspectos econômico e social positivos há de se considerar o
impacto negativo dessa atividade econômica no meio ambiente natural.
“(...)É evidente que o setor também contribui, com suas variadas atividades para diminuir e
até tirar a qualidade de muitos atrativos naturais. Hotéis que descarregam seus esgotos
diretamente em rios, lagos, praias, etc., em processo de tratamento gigantescos
estabelecimentos de hospedagem que escondem a paisagem; construções diversas que
agridem a natureza com suas formas, tamanhos e cores; atividades equivocadamente
planejadas, em desacordo com a qualidade do atrativo natural: falta de estudos sobre a
capacidade de recepção provocada pelos usos turísticos descontrolados (...).(BENI, Mário
Carlos, pág. 62)

Devemos agregar a esse contexto o importante papel do turista, que contribui para
esse cenário de desrespeito ao patrimônio natural.
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“... outro responsável pelos prejuízos aos recursos naturais é o turista que, por suas atividades,
educação, cultura, idiossincrasia, hábitos, costumes e outros fatores provoca, consciente ou
inconscientemente, graves danos aos atrativos naturais destruindo a vegetação; agredindo a
fauna silvestre; pichando as formações rochosas; destruindo estalactites, estalagmites, e
colunas; transitando indiscriminadamente com bicicletas e motocicletas; (...) (BENI, Mário
Carlos, pág. 62); jogando pontas acesas de cigarros, todo o tipo de lixo, plásticos, vidros, etc.

Urge nessa dinâmica triangular o patrimônio natural, a atividade empresarial
turística e o turista, a busca da mudança. É momento de despertar; o despertar para a
conscientização das consequências da atividade humana e empresarial na natureza. As
causas do desperdício, o consumo exagerado dos recursos naturais, a poluição de belas
praias, o desrespeito ao meio ambiente natural e cultural.
A falta de educação e monitoramento do turista e, do setor do turismo, pelos
governos municipais e sociedade civil, provoca a desordem ambiental.
O setor do turismo deve ser planejado, estruturado com políticas públicas, com a
participação direta do Governo Federal na integração entre os estados, direcionada a
aplicação de normas ecológicas como estratégia, preservação, restauração, maximização,
reutilização, substituição, uso integral, educação ambiental, capacitação profissional,
estudo de impacto ambiental, capacidade de carga, plano de manejo e controle ambiental.
“A tomada de consciência, como uma operação própria do homem, resulta, como vimos
de sua defrontação com o mundo, com a realidade concreta, que se lhe torna presente
como uma objetivação.” (FREIRE, Paulo, 2013, pág.104)

1.4.2 Papel do Turismo
O turismo tem pôr fim a exploração das riquezas naturais, eis que os recursos
naturais são as matérias primas para o desenvolvimento do negócio do turismo, cuja fonte
é esgotável sem devida preservação e proteção pelo setor e pelos usuários, bem como sem
a participação de governos federal, estadual e municipal através de políticas públicas.
A curto prazo o uso antropofágico desses recursos naturais pelos usuários e pelo
setor econômico haverá indubitavelmente a extinção das paisagens naturais, belas praias,
água limpa. O dano econômico e social estarão instalados, por falta de uma percepção
clara, objetiva e estratégica para o desenvolvimento do turismo sustentável.
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“Tal desafio está ligado ao princípio de que o desenvolvimento turístico
deve se basear no equilíbrio entre a conservação ambiental e cultural, a
viabilidade econômica e a justiça social.” (PHILIPPI, Arlindo Jr. e
outro. Gestão Ambiental e Sustentabilidade no Turismo. Francisco
Antônio dos Anjos. Artigo Planejamento e Gestão Sustentável no
Turismo: Contexto Social, Métodos e Enfoques, Ed.Manole, SP,
págs.127/149)

A busca do equilíbrio para vencer o desafio do desenvolvimento sustentável para
o turismo está na implementação do Sistema de Gestão da Sustentabilidade, que possui
os requisitos previstos no diagrama do guia de implementação da Norma da ABNT NBR
15401. Citamos:
1) Diagnóstico

2) Mapeamento de atividades

3) Identificação de Aspectos e

4) Requisitos legais e outros

Impactos

requisitos

5) Política de Sustentabilidade

6) Objetivos e metas

7) Responsabilidades e

8) Programa de gestão

autoridades
9) Competência, conscientização

10) Controle operacional

e treinamento
11) Monitoramento e medição

12) Comunicação

13) Controle de documentos e

14) Auditoria interna

registros
15) Análise crítica

16) Ações corretivas e
preventivas

Os requisitos precitados viabilizam as melhores práticas sócio ambientais, com
mudanças qualitativas e quantitativas no modelo de gestão, para o negócio sustentável
com visão estratégica a médio e a longo prazo, cuja implementação se efetiva através do
guia do Sistema de Gestão da Sustentabilidade do Turismo.
Além dos requisitos do guia de implementação, há um roteiro de viabilidade
econômica do turismo sustentável, cujo negócio deve seguir as seguintes diretrizes:
i.

Descrição de produtos e serviços oferecidos;

ii.

Mercado e competição;

iii.

Estratégia de marketing;
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iv.

Custo de investimento;

v.

Custo Operacional;

vi.

Viabilidade Econômica;

vii.

Fatores – chave e riscos;

viii.

Administração e cronograma.
Nessa estratégia podemos admitir o conceito de crescimento do setor turismo, uma

vez que ele estará fundamentado no trinômio gestão sustentável, políticas públicas,
retorno social e econômico que são fundamentais para o desenvolvimento do setor do
turismo sustentável. Cada coeficiente referente a gestão sustentável, políticas públicas,
preservação e proteção ambiental e retorno social e econômico devem ser equivalentes e
proporcionais para a estruturação do turismo sustentável. Nenhum coeficiente pode ter
peso maior que o outro, se assim for não haverá equilíbrio entre as atividades a serem
desenvolvidas e estruturadas pelo setor do turismo, pelos governos e sociedade civil.
“...segmento da atividade turística que utiliza, de forma
sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação
e busca a formação de uma consciência ambientalista através da
interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações.
(Brasil, 1994, p.19; grifo dos autores).

Para tanto o trinômio deve estar presente no desenvolvimento do turismo
sustentável, especialmente nas localidades de menor desenvolvimento social e
econômico, cuja atividade econômica e empresarial traga à população menos favorecida
educação, renda, emprego e bem estar social.
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CAPÍTULO II: POLÍTICA NACIONAL DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL E DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
2.1 POLÍTICA NACIONAL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PNEA

Lei 9.795, de 27 de abril de 1999
“Art. 13º Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas educativas
voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização
e participação na defesa da qualidade do meio ambiente.”
Aos lermos o artigo 13 concomitantemente aos artigos 1º, 3º, V, 4º, IV, 7º, III da
PNEA, visualizamos que estes dispositivos estão diretamente relacionados com o
desenvolvimento sustentável.
Mas a pergunta que se faz para todos os envolvidos nessa dinâmica é: nos sentimos
capazes; somos capazes de distinguir ou dizer sobre as nossas necessidades para a
conscientização; temos os conhecimentos especiais ou técnicos para o aprendizado,
estamos ou somos informados sobre a vida sustentável, buscamos conhecimento
suficiente sobre o que é ser sustentável?
“No desenvolvimento, pelo contrário, o ponto de decisão se encontra no
ser que se transforma, e seu processo se verifica mecanicamente. Desta maneira, se
bem que todo desenvolvimento seja modernização, nem toda modernização é
desenvolvimento.” (FREIRE, Paulo, 2013, pág.74)
“O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de
um conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento “experiencial”), é
a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível reação com a
realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendêla, explicá-la, transformá-la.” (FREIRE, Paulo, 2013, pág.65)

Esta reflexão nos leva a perceber que a falta ou a pouca informação, de
conhecimento sobre a suficiência dos recursos naturais, o respeito à natureza, traz a lume
que a Política Nacional da Educação tem por objetivo construir uma mudança
comportamental para uma sociedade igualitária, ética, compartilhando conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas ao bem comum, através do trabalho e da
prática social cujo mecanismo se dará no exercício da cidadania.
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“(...)É com os produtos desta transformação que o homem cria seu mundo – o mundo da
cultura que se prolonga no da história.” (FREIRE, Paulo, 2013,pág.79/80)
O Princípio 22 transcrito somado ao Sistema de Gestão da Sustentabilidade
(ABNT 15401) acima revelam ser possível a transformação do homem urbano e, do
empresário, através do seu meio, no aprendizado de nova cultura, absorvendo novos
conceitos, novas técnicas, aprendendo novos valores com as populações ribeirinhas,
litorâneas e comunidades autóctones.
Descobre-se entre a integração do empresário e o seu papel, do homem urbano e
as comunidades locais, o papel individual e fundamental desses agentes no aprendizado
da preservação e proteção ao meio ambiente, no respeito à cultura e a valores diversos,
favorecem uma melhor qualidade de vida a essa população e ao homem urbano, ao
empresário, por meio do desenvolvimento social e econômico.
“...Cabe à educação ambiental, como processo político e pedagógico, formar
para o exercício da cidadania, desenvolvendo conhecimento interdisciplinar baseado
numa visão integrada do mundo. Tal informação permite que cada indivíduo investigue,
reflita e aja sobre efeitos e causas do problemas ambientais que afetam a qualidade de
vida e a saúde da população.
A interdisciplinaridade visa à superação da fragmentação dos diferentes campos
do conhecimento, buscando convergência e propiciando a relação entre os vários saberes.
(...)”.PHILLIP JR, Arlindo,2010, pág.470)

O ser social através do aprendizado dos valores sociais e despertando para novos
conceitos, educa-se na dinâmica da vida, compartilha com o meio as vivências
experimentadas e apreende o respeito à natureza e, começa a assimilar a visão do consumo
eficiente e suficiente na sua trajetória de vida.
“O homem não é apenas o que é, mas também o que foi, daí esteja sendo, o que é próprio
da existência humana.” (FREIRE, Paulo, 2013, pág.79)
O homem vivenciando o consumo suficiente e eficiente, somada as vivências
individuais de respeito a natureza, esse saber modificado capacita-o a ser um agente a
transformação coletiva.

16

2.2 POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
A sociedade moderna traz consigo o desejo desenfreado de adquirir, de consumir
bens duráveis e não duráveis, ao mesmo tempo essa vontade frenética é estimulada pelos
setores empresariais.
As empresas, conforme o plano estratégico estabelecido no plano de negócios,
tem por objetivo alcançar metas de vendas, resultados e lucratividade, que estão aliados
as pesquisas de marketing para atingir o mercado consumidor, para lançamentos de novos
produtos, mantendo e atraindo novos consumidores.
As companhias frente aos desafios do mercado globalizado, a estratégia de vendas
verte pelo consumo frenético e vertiginoso, sem a consciência das causas e dos efeitos
desse modelo de negócio, inclusive essa característica de gestão tem por fim manter os
stakeholders no seu portfólio para a continuidade dos investimentos.
Embora esse ciclo de consumo exagerado ainda se mantém, a consciência
ambiental na trajetória histórica vem paulatinamente, ao longo das décadas, incitando um
incômodo no comportamento social e, um alerta para uma responsabilidade individual e
coletiva que leve o respeito à natureza.
“(...)Interpretação ambiental – “Segundo Tilden (apud
Serrano, 2000, p155), interpretação é ‘(...) uma atividade educacional
que aspira revelar os significados e relações por meio do uso de objetos
originais, através de experiências de primeira mão e por meios
ilustrativos, no lugar de simplesmente comunicar informação
literalmente’. A interpretação ambiental é uma técnica didática, flexível
e moldável às mais diversas situações, que busca esclarecer os
fenômenos da natureza para determinado público-alvo, em linguagem
adequada e acessível, utilizando os mais variados meios auxiliares. A
interpretação procura promover o sentimento de pertinência à natureza,
através da sua transformação intima em relação aos recursos naturais,
da sua compreensão e de seu entendimento, na esperança de gerar seu
interesse, sua consideração e seu respeito pela natureza e,
consequentemente, pela vida (Pagani el al., 1996). (...)”

A responsabilidade da sociedade de consumo está sendo construída, tanto quanto
o sentimento de pertinência à natureza, pelo processo de conscientização e, visualização
da quantidade de resíduos sólidos produzidos pelo consumo desenfreado.
O que nós quanto sociedade podemos fazer para diminuir a quantidade de resíduos
no meio ambiente? Essa consciência vem pelo respeito à natureza, ou pela
obrigatoriedade legal?
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“(...)dois princípios básicos da sustentabilidade ambiental, que são: não retirar dos
ecossistemas mais do que sua capacidade de regeneração e não lançar a eles mais do que
a sua capacidade de absorção.” (PHILIPPI, Arlindo Jr,2010, págs.152/171)
Os dois princípios básicos orientam a solução para esta problemática, que veio
através da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que no seu bojo os Princípios que
regem a Política são fundamentais para compreender a finalidade desta lei, que dentre
eles está a mudança comportamental dos consumidores, dos turistas, da classe
empresarial e governos municipais.

2.2.1 Princípios da política nacional dos resíduos sólidos
Os primeiros princípios discutidos nesse tópico estão ligados diretamente com o
propósito da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Após, estaremos relembrando os
princípios gerais de direito ambiental que estão intrinsecamente relacionados com a Lei
12.305/2010.
Os demais princípios o da Sustentabilidade e o Direito da Sociedade à Informação
e ao Controle Social estão no conteúdo dessa discussão.

2.2.2 Princípio da Cooperação
O princípio da cooperação está previsto no artigo 6º, inciso VI, da Lei
12.305/2010. Este princípio traz o conceito da PNRS que é a integração entre o Poder
Público, o setor privado e a sociedade a fim de que tenhamos uma sociedade mais justa e
solidária cuja construção está consignada na Constituição Federal de 1998, no dispositivo
3º, inciso I.
“(...) A visão sistêmica deve conduzir à análise em conjunto dos diversos fatores e,
também à avaliação simultânea do meio ambiente, do social, da cultura, da economia, da
tecnologia e da saúde pública em todo o gerenciamento dos resíduos sólidos. (...)
O conceito de cooperar é “colaborar, agir conjuntamente para produzir um efeito,
contribuir”. A contribuição está no gerenciamento e na gestão dos resíduos sólidos
produzidos pelo setor do turismo. O efeito que precisamos receber desse princípio é tornar
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esta lei eficaz na sua materialidade, o setor público através de políticas públicas
destinadas ao setor do turismo, que proporcione maior integração entre o setor privado e
a sociedade de consumo turístico para que se promovam consciências responsáveis e,
cooperem na implementação e cumprimento dos prazos e regras por todos.

2.2.3 Princípio da Ecoficiência
O princípio da ecoeficiência foi introduzido no inciso V, do artigo 6º, da PNRS.
Trata-se o conceito de “um modelo de gestão ambiental empresarial introduzido em 1992
pelo Business Council for Sustainable Development, atualmente Word Business Council
of Sustainable Development (WBCSD). Em 1996, os Ministros do Meio Ambiente dos
países que integram a OCDE identificaram a ecoeficiência como uma proposta
promissora para as empresas, governos e famílias reduzirem a poluição e o uso de
recursos nas suas atividades e passaram a recomendá-la.”
“(...) a ecoeficiência se alcança pela entrega de produtos e serviços
com preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e melhorem
a qualidade de vida, enquanto reduzem progressivamente os impactos
ecológicos e a intensidade dos recursos ao longo de seu ciclo de vida para no
mínimo manterem a capacidade estima do Planeta. (....)’ (BARBIERI, José
Carlos, 2007,pág.137/138)

Complementando o conceito de ecoficiência, o Conselho Empresarial Mundial
para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) definiu os elementos que compõem a
ecoficiência, “(...)redução da intensidade de material, redução da intensidade de energia,
redução de emissão de substancias tóxicas, aumento da reciclabilidade, maximização do
uso de fontes renováveis, aumento da durabilidade dos produtos e aumento da intensidade
dos serviços. (...)”.(DEMAJOROVIC, Jacques, 2006, pág.177)
Os elementos definidos para a ecoficiência traz ao setor turístico empresarial
maior consciência as suas responsabilidades, bem como a sua atuação junto ao turista, no
fornecimento de serviços com baixo consumo de energia, cuja fonte seja proveniente de
energia limpa ou, uso de energia renovável, utilização de produtos reciclados, ou
reutilizáveis, a fim de que se evite o menor impacto ambiental no fornecimento de serviço
na utilização dos recursos naturais.
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2.2.4 Princípio do reconhecimento do valor do resíduo sólido
reutilizável e reciclável
A introdução desse princípio na PNRS trouxe ao resíduo o valor econômico, bem
como valor social através de geração de trabalho e renda pela reciclagem e reutilização
dos resíduos sólidos para a promoção da cidadania.
“A obrigação legal prioritária de não gerar resíduo mostra fortemente
a reutilização e a reciclagem como as opções da política dos resíduos sólidos.
A reutilização é o processo de aproveitamento dos resíduos sólidos
sem sua transformação biológica, física ou físico-química, e a reciclagem é o
processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação
em insumos ou novos produtos. (...)” (JARDIM, Arnaldo,2012, págs. 50.)

É fato que o setor do turismo através do Sistema de Gestão da Sustentabilidade
poderá rastrear os resíduos inorgânicos, orgânicos, tóxicos e poluentes, Após a
identificação dos resíduos a serem reciclados, reutilizados, recuperados e, utilizados na
compostagem, estará o empresário contribuindo para a proteção e preservação ambiental,
e agregando valor ao negócio e a imagem do setor turístico.

2.2.5 Princípio da responsabilidade compartilhada
A responsabilidade compartilhada está prevista no artigo 3º, XVVV da Lei
12.305/2010 e, tem por fim “diminuir o volume de resíduos e reduzir o impacto à saúde
e ao meio ambiente, em tudo o que disser respeito ao resíduo sólido.” (Inciso XVII, art.3º
- Lei 12.305/2010).
“Há um imenso desafio na aplicação do princípio da responsabilidade
compartilhada – é a efetividade da responsabilidade dos fabricantes, dos
importadores, dos distribuidores, dos comerciantes e dos consumidores. A
responsabilidade compartilhada e a logística reversa tem pontos comuns e
aspectos que a diferenciam: a responsabilidade compartilhada e a logística
reversa abrangem pessoas jurídicas e físicas(...).” (JARDIM, Arnaldo,2012,
págs. 44.)

O desafio do cumprimento desse princípio está na qualidade de informação ao
consumidor, esse é o responsável final da cadeia, quanto mais o consumidor turista estiver
educado, consciente de sua responsabilidade, maior será sua contribuição na
implementação da PNRS.
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“Educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que sabem
pouco que pouco sabem – por isso sabem que sabem algo e podem assim chegar a
saber mais – em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem,
para que estes, transformando seu pensar que nada sabem que pouco sabem, possam
saber mais.” (FREIRE, Paulo, 2013, pág. 25)

O saber do turista é a moeda de troca para o acontecer da logística reversa, cuja
ação propositiva deve ser feita pelo empresário. Os turistas devem estar conscientes de
que o consumo de produtos que geram resíduos sólidos há postos de coletas desses
resíduos, no local onde se encontram hospedados e, usufruindo dos recursos naturais.
A informação transforma o pensar e o agir do turista, cuja ação que se origina da
responsabilidade compartilhada, nasce um agente local de proteção ambiental.

2.2.6 Princípio do poluidor - protetor
A inclusão desse princípio na Política deixa clara a intenção do legislador ao
buscar a responsabilidade de todos os envolvidos na cadeia produtiva, consumidora
turística e, na destinação final dos resíduos sólidos.
“(...)Este princípio tem ligação direta com os dois primeiros objetivos
da Lei da Política Nacional do Resíduos Sólidos: proteção da saúde pública e
da qualidade ambiental e a não geração, a redução, a reutilização, reciclagem
e o tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos. Esses são os comportamentos
legalmente corretos na gestão dos resíduos sólidos e, portanto, a violação
dessas obrigações gerais acarreta a incidência de encargos financeiros a
poluidores. (...)” (FREIRE, Paulo, 2013, pág. 41)

Inquestionável se torna a responsabilidade do setor empresarial turístico no
fornecimento do serviço ao turista, para o consumo consciente na utilização do patrimônio
natural. O comprometimento na proteção e preservação do patrimônio natural deve ser de
ambos, fortalece o elo de parceria nessa cadeia e, fomenta prática do uso sustentável do
meio ambiente natural.
“(...) tem-se o princípio do protetor-pagador. Em quadros de especial interesse para
a proteção do meio ambiente, os agentes privados devem receber estímulos pelo não
desenvolvimento de atividades. Deve-se, entre outros pontos incentivar quem
protege uma área ambientalmente relevante, deixando de utilizar recursos naturais
(Ribeiro, 2005, p.134-6). A prestação de determinados serviços ambientais deve ser
remunerada, de forma direta ou indireta. (...)”(JARDIM, Arnaldo,2012, págs.
39/56)

Adotadas as melhores práticas pelo setor empresarial turístico, com a
conscientização dos turistas, haverá a preservação do patrimônio natural. O estímulo
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recebido pelo setor turístico será decorrente do próprio uso consciente dos recursos
naturais. O retorno para o setor turístico será indireto e, virá através da taxa de ocupação
dos hotéis, pousadas, resorts, haja vista que a proteção e preservação ambiental se tornará
efetiva com a conscientização do setor econômico e do próprio turista.

2.2.7 Princípio da prevenção
As empresas pertencentes ao setor turístico para colaborar com a implementação
da Política Nacional do Resíduos Sólidos e, beneficiar-se dela, principalmente na
manutenção de sua matéria prima, para um negócio sustentável e rentável deverá mapear
todas as atividades realizadas no próprio empreendimento, as atividades dos hospedes, a
geração de resíduos produzida pelo próprio empreendimento e pelo hospede.
“(...)No caso dos resíduos sólidos, a prevenção vai concretizar-se pela
implementação de um dos seis tipos de planos: o Plano Nacional de
Resíduos Sólidos; os planos estaduais de resíduos; os planos
microrregionais de resíduos sólidos; os planos intermunicipais de
resíduos sólidos; os planos municipais de gestão integrada de resíduos
sólidos e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.
O fim primacial da prevenção é evitar o dano, na forma mais ampla.
Somente quando não for possível a evitação total do prejuízo ambiental,
é que será aceito um comportamento redutor ou mitigador do dano. (...)”
(JARDIM, Arnaldo, 2012, págs. 57/77)

É imprescindível a gestão de resíduos produzidos, tipificação dos resíduos
produzidos, a realização do descarte, para se efetivar o cumprimento da regra dos R´s,
reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar o consumo de produtos que causem
danos ambientais.

2.2.8 Princípio da Precaução
Para o princípio da precaução, a investigação, o cálculo, e o conhecimento são
imprescindíveis para se buscar a certeza, o conhecimento, o planejamento, e a avaliação
de risco são fundamentais para se evitar o dano ambiental, seja reversível ou irreversível.

“(...) Aristóteles, no livro Ética a nicômacos, fala sobre a deliberação e afirma
que quem delibera “investiga e calcula.
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A deliberação enseja a participação e é uma forma elementar de
democracia. O deliberar não é procedimento interminável, nem deve
descambar para a preguiça. (...)”(JARDIM, Arnaldo, 2012, pág. 42)

A conscientização para o aprendizado é um processo lento e, a influência da
preguiça no comportamento humano traz resistência à mudança, especialmente quando
diz respeito ao repensar os hábitos de consumo, que provoquem dano ambiental.
A prevenção está para preservação, assim como mudança de hábitos está para o
consumo consciente que protege o meio ambiente. A prevenção não aceita a moeda de
troca apenas pelo pagamento da hospedagem, pela manutenção da taxa de ocupação do
empreendimento.
“De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades.
Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta
certeza cientifica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas
eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental
(Princípio 15 – Rio/92).”

A certeza está no respeito, na preservação e proteção ao patrimônio natural.
Incerteza está no consumo insustentável, na produção excessiva de resíduos sólidos, na
poluição do meio ambiente natural, através de descarte incorreto dos resíduos sólidos
“Educação ambiental. Fundamental para conservação das áreas receptoras do
Turismo ecológico, deve atingir tanto a população residente como os turistas,
a fim de preservar a atividade turística e garantir oportunidade de emprego.”
(BENI, Mário Carlos, pág. 63)

A prática sustentável e duradora tanto da população residente, quanto dos turistas
e do empresário, que devem ser envolvidos na conscientização de hábitos sustentáveis
para o aprendizado dos R´s, reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar, cujo saber
de se finalizar com o R de respeitar, para se tornar uma corrente de 6R´s cujo sexto R
represente a cadeia de valor do setor turístico ao mercado consumidor e, seja o símbolo
do turismo sustentável
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CAPÍTULO III: A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NO TURISMO SUSTENTÁVEL.
3.1 GESTÃO INTEGRATIVA
Gerir e educar, verbos de ação que promovem integração entre os atores do
turismo sustentável. Os primeiros passos para a sustentabilidade nas suas várias
dimensões são o planejamento e a gestão. O planejamento deve ser considerado um
conjunto de ações intencionais integradas e coordenadas que visam a tornar realidade os
objetivos almejados. A gestão é considerada um “processo político administrativo
responsabilidade do poder constituído que, apoiado por uma participação social, é
destinado a formular, implementar e avaliar políticas ambientais a partir da cultura,
realidade e potencialidades de cada região em conformidade com os princípios de
desenvolvimento sustentável. Entre os principais instrumentos à disposição dos gestores
das áreas naturais para minimizar os impactos negativos do ecoturismo, estão as
atividades de educação ambiental que preparam o visitante para a experiência da
visitação. De todas as ferramentas de manejo, a educação ambiental tem se mostrado
significativamente profilática.
A gestão integrativa para viabilizar a participação do turista na conscientização
para a proteção e preservação ambiental, é necessário mecanismos de fácil acesso para a
colaboração, “de como se faz?” através do saber e do trabalho.
Algumas diretrizes “de como se faz”, o passo a passo do turista sustentável:

I.

Consumo Consciente

Tudo o que consumo, o recurso natural é
esgotável. Evite o desperdício. Respeite a
natureza.

II.

Comunicação para o

Todo plástico, papel, papelão, vidro, latas
de bebida e alimentos alumínio, restos de
comida, cigarro, tem lugar certo para o
descarte, encontre-o e colabore. Proteja a
vida. Faça o descarte seletivo.

descarte
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III.

Simbologia de
reciclagem do Turismo
Sustentável (TS)

Todo o produto do grupo dos 5R´s a ser
consumido pelo setor turístico inserir os
R´s e um rótulo de identificação de
proteção e preservação ambiental.

IV.

Reciclabilidade

Priorizar e incentivar o fornecimento para a
cadeia hoteleira, através de políticas
públicas, com emprego de materiais que
sejam passíveis de reciclagem mecânica,
reutilização, no pós-consumo,
considerando tecnologia e mercado
existente

V.

Produtos Reciclados e

Incentivar o setor econômico e os turistas,
através de campanhas publicitárias, ao
uso de material reciclados e reutilizáveis,
sempre que permitido por lei.

Reutilizados

I.

Rotulagem Ambiental
(Turismo sócio
ambiental – TSA)

Utilização da ferramenta rotulagem
ambiental, para informar, conscientizar o
turista de sua participação na proteção e
preservação ambiental.
Essa ferramenta de comunicação objetiva
também aumentar o interesse do turista
em consumir produtos de menor impacto,
inclusive com atitudes para o menor
consumo de água limpa e energia,
possibilitando o equilíbrio ecológico do
patrimônio natural, para os turistas de hoje
e do amanhã.
Esse tipo de comunicação agrega
diferencial ao negócio, deve ser usado
com ética e transparência e, traz o
conceito de sustentabilidade sócio
econômica.
Função da ferramenta: Educar.

O quadro sinótico tem por fim agregar valor ao comportamento do turista
sustentável, orientado à participação da coleta seletiva prevista no artigo 36, da Lei
12.305/2010.
“(...)Uma parte importante do sucesso dos Planos, no entanto, está na mão das
sociedades locais e na capacidade de atuar junto à mídia e à opinião pública na
mudança de hábitos e atitudes. Por isso não se deve menosprezar, na
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elaboração dos Planos, os componentes de comunicação e educação. A
necessidade do descarte correto, a separação dos resíduos sólidos seco do
molhado, a responsabilidade dos indivíduos e instituições, tem que ser
evidenciada. Os Planos devem ser vistos não apenas como esforço técnico ou
quesito burocrático, mas como processo especial e favorável para o meio
ambiente e pela qualidade de vida. (...)” (JARDIM, Arnaldo, 2012, pág. 301)

Por isso, o sistema da coleta seletiva é um dos principais fundamentos da PNRS,
para a efetiva implementação desta Política junto ao consumidor do setor turístico. A
coleta seletiva faz parte do planejamento da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos,
que pode ser utilizada a ferramenta da PEC na otimização desse planejamento e
implantação da gestão dos resíduos.
“PEC é uma metodologia de planejamento estratégico elaborada de forma
participativa, na qual são desenvolvidas técnicas de trabalho em equipe que
estimulam a dinâmica de grupo e ao mesmo tempo constroem a sua
singularidade organizacional e espacial de modo que possam emergir
estratégias. (Souto, Maior, 1994)”

A avaliação das condições para se realizar a gestão e o gerenciamento dos resíduos
sólidos concatenada à visão do negócio sustentável, a localidade em que se encontram os
empreendimentos do setor turístico, para preservação e proteção ambiental é de
fundamental importância. Existem três premissas gerais a consideração do local e o seu
desenvolvimento (o nível local é onde a vida acontece); a participação da sociedade civil
no planejamento (agentes do processo de desenvolvimento); e dimensões de
sustentabilidade (qualidade do desenvolvimento que se quer). Essas três premissas são
também o ponto de partida e o ponto de chegada do modelo PEC/SiGOS.
É preciso iniciar a corrida do turismo sustentável, revelar o ponto de partida, o
trajeto a ser percorrido e a chegada, com a estratégia traçada o objetivo da proteção e
preservação ambiental, a manutenção do patrimônio natural equilibrado percorrerão o
corredor do processo de conscientização, cujo caminho será feito pelo turista e pelo
educador ambiental agregando valor ao negócio do turismo sustentável.

3.2 EDUCADOR AMBIENTAL
O conhecimento é trazido ao turista através do educador ambiental, cujo papel é
sensibilizar, orientar, conduzir, educar o turista para o ambiente o qual este participa e
usufrui do ambiente natural e cultural.
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“(...) a atividade principal da equipe de monitoria é acompanhar turistas e
pesquisadores. O termo acompanhar é bem especifico, pois não se trata de
simplesmente guiar ou “estar ao lado”. A proposta é desenvolver um
acompanhamento real em que: o visitante aprenda conceitos e receba
informações sobre a Floresta Atlântica, no sentido de despertar a reflexão e de
sensibilizá-lo para as questões ambientais e o pesquisador possa viabilizar seu
trabalho de campo, através de indicações e referencias precisas (entre
pesquisador e condutor estabelece-se uma relação mutua de troca de
experiências e informações.” (JARDIM, Arnaldo, 2012, pág. 361)

As hotelarias, pousadas, resorts ao fornecer o serviço ao turista, deve oferecer ao
consumidor o serviço de monitoria ambiental, como valor agregado.
“(...) A atividade do condutor ambiental local deve ser exercida por indivíduos
que possuem acúmulo de conhecimentos sobre o ambiente natural e cultural
local, muitas vezes transmitidos de geração para geração. Se devidamente
capacitados, poderão conduzir grupos de visitantes interpretando e conduzindo
os ambientes locais e beneficiando-se diretamente do desenvolvimento do
ecoturismo. (...)”(JARDIM, Arnaldo, 2012, pág. 355)
“(...) O condutor, além das atividades de educação ambiental, por meio de
interpretação do patrimônio ambiental e cultural local, dinâmicas e outra
atividades lúdicas no ambiente natural, poderá atuar como importante agente
de programas de condução ambiental em unidades de conservação, públicas
ou privadas, e nos demais sítios de ecoturismo, na avaliação de impactos
positivos e negativos da visitação turística, e nas ações destinadas ao manejo,
à recuperação e à restituição do patrimônio natural ou cultural. (...)” (JARDIM,
Arnaldo, 2012, pág. 361)

O roteiro da caminhada “de como se faz”, com o objetivo de educar e provocar no
turista o sentimento de pertença ambiental, eu preservo, eu tenho; eu protejo, eu recebo
os benefícios da beleza do patrimônio natural; eu respeito, eu volto.
“(...) A integração profissional entre o guia de turismo e o condutor ambiental contribui
para melhor qualificar os profissionais que atuam diretamente na condução dos grupos
em áreas naturais. (...)” (JARDIM, Arnaldo, 2012, pág. 376)
A integração entre o educador ambiental e o turista estimulará a educação, a troca
de vivências, a participação direta do turista no roteiro “de como se faz”, aprender o
conceito dos 6R´s é fundamental para o processo educacional, que se encontra no estágio
primal, cujo aprendizado da sociedade é lento e continuo.
“(...)É fundamental que se difunda um novo paradigma educacional, no qual
se valorize o durável e o não degradável, eliminando-se impactos específicos
como o risco de abandono de sacolas usadas, ou seja, nada deve ser disposto
diretamente na natureza. A educação para não jogar nada na natureza é uma
preocupação importante e necessária frente ao marketing verde sem base
técnica, que prega que bastaria ser biodegradável para a natureza assimilar, o
que é uma visão ultrapassada e não responsável com o meio ambiente. A real
questão a ser discutida é a do consumo responsável, consciente, sustentável,
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ou seja, consumir somente o mínimo necessário (redução) de um produto que
cumpra sua função (especificado corretamente), que seja desenvolvido com o
menor impacto negativo ao meio ambiente e que seja, de fato, revalorizado no
pós-consumo por meio da reutilização, reciclagem mecânica ou química,
recuperação energética e recuperação orgânica. . (...)” (JARDIM, Arnaldo,
2012, pág. 309/310)

A efetivação dessa prática faz-se necessário o investimento na qualificação da
mão de obra local, para se tornarem educadores ambientais.
“(...)A qualificação profissional do condutor ambiental local está relacionada
ainda às experiências adquiridas em programas de estágio profissional; em
programas de pesquisa, nas diversas áreas do conhecimento em turismo e meio
ambiente; e em processos de planejamento, gestão e manejo em unidades de
conservação, públicas e privadas, e em outros sítios ecoturísticos.” (JARDIM,
Arnaldo, 2012, pág. 367)

A trilha “de como se faz” levará o aprendizado ao turista e ao educador ambiental
e, a educação se dará por eficaz no cumprimento da responsabilidade turista
compartilhada com o elo dos 5R´s para com o turista, o setor econômico turístico, o
condutor ambiental e o ciclo de vida da natureza.
“...Somos parte da terra e ela faz parte de nós [...] essa água brilhante que escorre nos
riachos não é apenas água, mas o sangue de nossos antepassados [...] se lhes vendermos
a terra, vocês devem lembrar que ela é sagrada [...] Ensinem as suas crianças que a terra
é nossa mãe. Tudo o que acontecer a terra, acontecerá aos filhos da terra. [...] a terra não
pertence ao homem, o homem pertence à terra [...] há uma ligação em tudo. O que ocorrer
com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida, ele é
simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido, fará a si mesmo.”.
(Matsushima, 1987, p.118-9).

A trama da vida pelas melhores práticas compartilhadas, no plano da educação
ambiental, será a composição final através do 6R, o do respeito à vida, à natureza e ao
patrimônio natural.
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CONCLUSÃO
Ao final desse estudo a palavra que melhor representa o resumo deste conteúdo é
a inevitabilidade, a educação ambiental é indispensável como ferramenta do saber, do
aprender e do “saber fazer”.
No trabalho demonstramos a evolução histórica da educação ambiental, iniciado
no movimento global antes da década de 70, este movimento foi fundamental para se
iniciar o despertar da sociedade global para a importância da educação ambiental, na
proteção e preservação do meio ambiente.
O Brasil acompanha esse movimento mundial e, é impulsionado pela Constituição
Federal, no seu artigo 225, IV, se fortalece na Política Nacional da Educação Ambiental
(Lei 9.795/1999), e se operacionaliza na Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei
12.305/2010) e no Decreto 7.404/2010.
E porque a educação ambiental é tão importante para a implementação dessa
legislação e, para dar vida ao dispositivo constitucional?
Após a pesquisa, a resposta se tornou simples. Sem educação ambiental não há
transformação de comportamento, tanto individual quanto coletivo para a proteção e
preservação do meio ambiente.
Nessa linha de raciocínio, o setor econômico analisado, o Turismo, identificamos
que a mudança começa através da implantação do Sistema de Gestão de Sustentabilidade
(ABNT 15401). A implementação desse Sistema gera modificação na gestão do negócio,
pela aplicação dos 7 princípios do turismo sustentável, somados aos princípios da Política
Nacional dos Resíduos Sólidos, tornando-se viável economicamente o turismo
sustentável, especialmente pelo impacto e retorno econômico e social, que o mesmo trará
para a economia brasileira.
A educação ambiental é um instrumento gerencial do impacto negativo na gestão
do negócio do turismo sustentável, para o impacto positivo. É uma ferramenta que ensina
o empresário a fazer o passo a passo da gestão de sustentabilidade, agregando valor ao
negócio.
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E a educação ambiental para o turista ensina o “como se faz” a proteção e
preservação ambiental. Inicia-se pelo aprendizado da diretriz “de como se faz” os 5R´s,
que transforma o saber no consumo eficiente e suficiente através da prática de reduzir,
repensar, reaproveitar, reciclar, recusar.
A conscientização do turista é viabilizada através da troca de vivências entre o
educador ambiental e o turista.
A mudança do comportamento tanto do empresário quanto do turista provoca a
conscientização da importância da coleta seletiva dos resíduos sólidos, da
responsabilidade compartilhada através do seu papel de turismo sustentável e, viabiliza a
gestão integrativa.
A educação ambiental traz transformações e efetividade de ações, que geram a
consciência ambiental no meio social, cujo reflexo automático é fazer diferente, símbolo
maior dessa transformação é o respeito (6R) à proteção e preservação do patrimônio
natural, para o usufruto das belas praias, das regiões ribeirinhas e das matas nativas pelas
atuais e futuras gerações.

Respeito e inevitabilidade são as palavras de ordem.
Os 5R´s estão representados e incorporados pelo respeito ao patrimônio natural,
pela prática da coleta seletiva dos resíduos sólidos, pela gestão integrativa, pela
responsabilidade compartilhada do turista que assegura o turismo sustentável, cuja
consequência é uma expectativa de crescimento do setor na ordem de 4% ao ano, com
geração de renda e trabalho.
E inevitável se torna a diretriz “de como se faz”, a educação ambiental do turista
e do empresário do turismo sustentável. Interligação entre o respeito e a inevitabilidade
do turismo sustentável traz o desenvolvimento social e econômico da localidade, das
belas praias, das regiões ribeirinhas e das matas nativas, e o impacto positivo na economia
brasileira através do crescimento do PIB cujo benefício estende a todos brasileiros.
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INTRODUÇÃO
O bem estar, saúde e satisfação, são coisas que todos os seres humanos querem para
uma vida prazerosa e esses itens fazem parte também do ambiente de trabalho, que
refletirão um funcionamento em harmonia do ambiente e paz psicológica para o indivíduo
e os envolvidos.
Uma boa comunicação aberta com todos companheiros de serviço, independente do
nível hierárquico interfere no bem estar, o trabalhador sente-se mais valorizado,
reconhecido, sentindo o trabalho em equipe em pró de realizar as metas da empresa, não
só para um líder maior e sim trabalhando em grupos que podem manter diálogos para
melhorias pessoais, incentivos com propósitos de objetivos que devem ser alcançados, de
forma harmônica. Um ambiente livre se climas tensos, conflitos, inimizades, geram
motivações para trabalhar da melhor forma possível, por isso é importante ser estudado o
Clima Organizacional e fatores de Motivação.
O clima organizacional, interfere na saúde do trabalhador, pois é algo que pode ser
influenciado através do ambiente interno, no qual o mesmo pode desenvolver estresse,
levando á outros possíveis problemas físicos e mentais, como depressão, estresse, doenças
cardíacas e outros sérios problemas, que afetará não só o desempenho no trabalho mas
como também na vida pessoal, alterando o humor, capacidade de desempenho, gerando
exaustão
Para que a saúde e fatores psicológicos não sejam afetados negativamente, é
essencial a organização manter relações sociais agradáveis, com comunicação ativa em
todos os setores, participação, fazer análises de satisfação dos funcionários, estabelecer
relações de confianças, promover o reconhecimento, pois o seus desempenhos refletem o
clima interno e a organização, por isso verificar os índices de absenteísmo, rotatividade e
queixas, e querer melhorar é importante, pois poderá evitar funcionários desmotivados,
com baixo desempenho, produtividade e problemas psicológicos.
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CAPÍTULO I - CLIMA ORGANIZACIONAL
1.1 O QUE É CLIMA ORGANIZACIONAL ?
A definição mais usada de Clima Organizacional é a de um conjunto de propriedades
mensuráveis do ambiente de trabalho percebido, direta ou indiretamente pelos indivíduos
que vivem e trabalham neste ambiente e que influencia a motivação e
o comportamento dessas pessoas.
Clima Organizacional é o indicador de satisfação dos membros de uma empresa, em
relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização, tais como:
políticas de RH, modelo de gestão, processo de comunicação, valorização profissional e
identificação com a empresa.
O clima organizacional é uma variável que influi diretamente na produtividade, pois
o grau de salubridade de uma organização depende de sua atmosfera psicológica. Esta
atmosfera é fruto do conjunto de percepções das pessoas que compartilham seu dia-a-dia
com a organização. A pesquisa revelará a realidade percebida pelos colaboradores e não
somente o que efetivamente acontece.
Se a qualidade do trabalho for boa, conduzirá a um clima de confiança e respeito
mútuo, no qual o indivíduo tenderá a aumentar suas contribuições e elevar suas
oportunidades de êxito psicológico e a administração tenderá a reduzir mecanismos
rígidos de controle social.
De acordo com Matos, clima organizacional refere-se ao ambiente interno que existe
entre as pessoas da empresa e ele está relacionado com o grau de satisfação e motivação
dos participantes.
O clima organizacional consegue transmitir através de uma visão holística, todo o
ambiente da organização, onde diversos fatores e ações são refletidos principalmente no
comportamento dos funcionários e influenciará no sucesso da empresa. ‘’A eficácia da
organização pode ser aumentada criando um clima organizacional que satisfaça as
necessidades dos membros da organização’’
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O mesmo é então explicado através da forma como o indivíduo percebe e essa
percepção afeta o comportamento e os fatores físicos e sociais irão complementar as
habilidades e características que cada indivíduo possui. Ou seja, o clima organizacional
deprende dos tipos de pessoas que estão inseridas na empresa, tipo de liderança, condições
econômicas, políticas, valores, tradições e da estrutura organizacional.

1.2 A IMPORTÂNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL
A apuração do nível de satisfação dos colaboradores é de fundamental importância ,
se faz necessária para :
·

Indicar e apoiar as decisões dos gestores;

·

Mensurar como está a qualidade de vida no trabalho dos colaboradores. Assim,

se a qualidade do trabalho for pobre, conduzirá à alienação do empregado e à insatisfação,
à má vontade, ao declínio da produtividade, à comportamentos contraproducentes (como
absenteísmo, rotatividade, roubo, sabotagem, militância sindical etc.)
·

Estabelecer referências confiáveis sobre um ambiente específico para programar

ações, onde cresça a motivação, gerando um espírito participativo, efetivo, levando a
empresa a atingir excelentes níveis de produtividade e comprometimento.
O clima organizacional é uma variável que influi diretamente na produtividade, pois
o grau de salubridade de uma organização depende de sua atmosfera psicológica. Esta
atmosfera é fruto do conjunto de percepções das pessoas que compartilham seu dia-a-dia
com a organização. A pesquisa revelará a realidade percebida pelos colaboradores e não
somente o que efetivamente acontece.
Se a qualidade do trabalho for boa, conduzirá a um clima de confiança e respeito
mútuo, no qual o indivíduo tenderá a aumentar suas contribuições e elevar suas
oportunidades de êxito psicológico e a administração tenderá a reduzir mecanismos
rígidos de controle social.
As utilizações de ferramentas de monitoramento do clima organizacional tornam-se
importantes por ajudarem a elevar o nível de satisfação dos colaboradores, assim, estes
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se sentem ouvidos, respeitados e, principalmente, participantes da melhoria da empresa.
Um exemplo de ferramenta que auxilia na gestão do clima organizacional é a Pesquisa de
Clima, que identifica fatores relevantes na interação do indivíduo com a organização a
partir do mapeamento dos motivos e expectativas individuais, fazendo com que a
organização avalie o grau dessas expectativas que podem ser atendidas pela empresa.
Porém, apenas utilizar ferramentas de clima organizacional não garante a motivação dos
funcionários, é necessário gerir o clima de forma a sanar os problemas identificados e
mostrar à organização que suas insatisfações são atendidas. Com isso, podemos
considerar essa ferramenta como um meio para que a alta gerência melhore o ambiente
de trabalho e consequentemente, aumente a produtividade da organização.
Tendo isso em vista, é de extrema importância à gestão do clima organizacional para
manter a motivação dos colaboradores, e consequente maior produtividade da
organização, pois aspectos positivos no clima irão gerar ações prosaicas por parte dos
funcionários, da mesma forma que aspectos negativos no clima criarão ações contrárias
de seus integrantes na organização.

1.3 CULTURA ORGANIZACIONAL
O clima organizacional tem influência direta na cultura da organização, no qual
comportamentos, valores e crenças são compartilhados com todos os membros da
empresa, simboliza sua marca e qualidade. Segundo Edgar Schein (1985) citado por
Maximiano (2012, p. 313) a cultura é:
Um conjunto de premissas que um grupo aprendeu a aceitar, como resultado
da solução de problemas de adaptação ao ambiente e de integração interna.
Essas premissas [...] podem ser ensinadas a novos integrantes como sendo a
forma correta de perceber, pensar e sentir-se em relação a esses problemas de
adaptação externa e integração interna.

A cultura da empresa reflete histórias, valores, um sistema de significados que são
transmitidos e percebidos pelos funcionários, podendo ter tipos diferentes tais como uma
cultura flexível, conservadora, forte ou fraca, esses tipos determinam o que é a
organização, se é criativa, inovadora, influenciável, além dos fatores como: fundador da
empresa, área geográfica, ramo de atividade. Em suas formas de manifestação de cultura
destacam-se:


Arquitetura, layout, espaço;
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Disponibilidade de recursos;



Tecnologia;



Símbolos;



Convivência interna;



Comportamentos;



Maneira de como os funcionários se vestem;



Código de ética;



Missão,visão e valores

Os valores vão sendo internalizados e se tornando natural com o tempo pelos
indivíduos, que constitue o elemento central para que outros elementos progridam além
da cultura ser considerada coletiva pois é compartilhada com o grupo do ambiente
organizacional(RUSSO,2010,p.19). Todas as organizações desenvolvem uma cultura,
para entender qual é o tipo, é dependente da aprendizagem e adaptação dessas pessoas,
funcionários, para se adaptar ao ambiente e a convivência interna. De acordo com
Maximiano (2012) para entender a cultura é preciso:
Distinguir os componentes que situam no nível mais alto são os que se podem
observar diretamente: os artefatos, a linguagem e os comportamentos
habituais. Os componentes que se situam nos níveis mais profundos(valores e
premissas), que não se revelam diretamente á observação e são mais difíceis
de analisar.

Para analisarmos cultura devemos considerar que a mesma, pode facilitar ou
dificultar a solução de problemas relacionados à adaptação externa e integração interna,
de acordo com Salazar Estrada et al (2009), esses conceitos são diferentes, ‘’ adaptação
externa é composto por conjunto de itens para compartilhar com os membros [...]o
planejamento estratégico , a missão[...]são essenciais para cumprir com êxito o meio
ambiente.’’ Já a integração interna envolve ‘’ aspectos relacionados com a forma de
relacionamento interno entre os membros de uma organização[...]atitudes ,
comportamentos , ações e assim por diante.’’
Esses fatores podem ser determinantes perante a situações complicadas relacionadas
ao ambiente interno da organização, que busca o melhor rendimento de seus funcionários,
para que assim consiga atingir metas, planejamentos, objetivos, estratégias, dando origem
as adaptações externas onde estão os objetivos a serem alcançados pela organização. Se
o ambiente interno for de insatisfação, falta de comunicação, liderança restrita,
desmotivação, punições constantes afetará na obtenção dos resultados
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Manter uma forte cultura, junto com um satisfatório clima organizacional é sem
dúvida um benefício para a organização, portanto esses dois elementos se influenciam
diretamente. Promovendo a satisfação e segurança no trabalho, fazendo atingir uma
melhor eficácia, eficiência e produtividade dos membros, pois o trabalhador sente-se
inserido em um ambiente estável, com boas relação, onde ele é valorizado e reconhecido.

1.4 COMO É FEITA A ELABORAÇÃO
O clima organizacional é elaborado pelo:
Trabalho em si- com base nesta variável, procura-se conhecer a percepção e atitude das
pessoas em relação ao ambiente de trabalho,horário,distribuição, suficiência de pessoal,
etc.
Integração setorial e interpessoal- avalia o grau de cooperação e relacionamento
existente entre os funcionários e os diversos departamentos da empresa;
Salário- analisa a existência de eventuais distorções entre os salários internos e eventuais
descontentamentos em relação aos salários pagos por outras empresas;
Estilo gerencial- aponta o grau de satisfação do funcionário com a sua chefia, analisando
a qualidade de

supervisão em termos de competência, feedback, organização,

relacionamento, dentre outros.
Comunicação- buscar o conhecimento que os funcionários têm sobre os fatos relevantes
da empresa, seus canais de comunicação.
Desenvolvimento profissional- avalia as oportunidades de treinamentos e as
possibilidades de promoções e carreira que a empresa oferece;
Imagem da empresa- procura conhecer o sentimento das pessoas em relação á
empresa;
Processo decisório- este ponto revela uma faceta da supervisão, relativa á centralização
ou descentralização de suas decisões;
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Benefícios- apura o grau de satisfação com relação aos diferentes benefícios oferecidos
pela empresa;
Condições físicas do trabalho- verifica a Qualidade das condições físicas, o conforto e
instalações em geral da empresa;
Trabalho em equipe- Mede algumas formas de participação na Gestão da empresa;
Orientação para resultados- Verifica até que ponto a empresa estimula ou exige que
seus funcionários se responsabilizem efetivamente pela realização dos resultados.
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CAPÍTULO II - FATORES QUE INFLUENCIAM NA
FORMAÇÃO DO CLIMA
2.1 O STRESS NO AMBIENTE DE TRABALHO
Com a rapidez de informações e constantes mudanças, trouxe aos funcionários níveis
de estresse elevados por serem constantemente pressionados, levando-os além do
absenteísmo, doenças psicológicas.
A concepção de estresse, germinada dentro da ideia de deste e por oposição de
resistências, traz para a cena do dia a dia, do trabalho, do fazer, do ir e vir. O trabalho ao
mesmo tempo em que é uma conquista, pode trazer para quem o executa: o germe do
desgaste.
Segundo Reis, às demandas de trabalho, relacionadas com o estresse psicológicas,
estão ligadas as realizações de carga de trabalho: tarefas inesperadas, volume de tarefas,
pressão de tempo, nível de atenção, dependência da realização de tarefas por outros e
conflito de papel. Dois fatores que indicam esses sintomas de tensão e estresse são:
exaustão e depressão do funcionário.
 Exaustão: Caracterizada pelo esgotamento físico e principalmente emocional do
profissional, cansaço extremo do funcionário, causando diversas complicações, como:
ansiedade acentuada, irritabilidade, entre outras características físicas como alergias,
gastrites e enxaqueca.
 Depressão: É considerada uma doença, causada devido a exaustão extrema e
estresse, ela foi diagnosticada como uma das doenças causadoras de afastamentos do
trabalho, ela pode ocorrer devido as condições de trabalho, assédio moral-humilhações,
exploração da mão-de-obra, excesso de cobranças e prazos, não reconhecimento
financeiro, do desempenho e das qualidades do colaborador, dentro do ambiente de
trabalho.
Os trabalhadores mencionam mais estresse no trabalho quando os objetivos das
funções não estão claros, quando sofrem exigências conflitantes, quando têm baixa voz
ativa para decisões que os afetam e quando são responsáveis pelo desenvolvimento
profissional de outros funcionários
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Para Pereira distinguem-se três fases do processo de estresse:
1. Reação de alarme: Quando o indivíduo é exposto ao agente estressor (momento
da percepção do estresse), e seu estado de alerta é ativado.
2. Etapa de resistência: O indivíduo permanece alerta, mas sabe que não poderá para
sempre se manter nesse estado, cria-se resistência à situação, ou seja, uma adaptação
ao agente estressor.
3. Etapa de esgotamento: Ocorre a persistência do agente estressor, o indivíduo volta
ao seu estado de alerta, e chega á exaustão, podendo causar problemas físicos e
psicológicos.
O estresse causa exaustão no funcionário que poderá levar á depressão, no qual é o
estágio mais grave e final, desse processo de cansaço e desmotivação. Abaixo, mostra
uma pesquisa sobre qual são os principais fatores de estresse dos homens e mulheres:

Diante do agente estressor, o trabalhador tem duas alternativas: fugir ou enfrentar, o
indivíduo faz uma análise da situação para saber qual é a melhor alternativa para si.
(Pereira,2002,p.28)
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Ao estudar as relações entre estresse e trabalho, Zanelli (2010) considera que as
exigências do trabalho (excesso de trabalho e pressão do tempo) combinadas com
situações de baixo controle (pouca possibilidade de tomar decisões e de utilizar as suas
competências ou de desenvolvê-las), correspondem ás situações de maior estresse no
trabalho como exaustão psicossomática e problemas cardiovasculares. A depressão, a
exaustão e os problemas de saúde ocorrem quando o indivíduo tem elevadas exigências
e baixo controle.
Já é de conhecimento popular que o estresse prejudica tanto o trabalhador quanto o
seu empregador. Estima-se que no Brasil 3,5% do PIB é perdido com custos relacionados
ao estresse no trabalho, sendo que pesquisas indicam que 70% dos trabalhadores no país
estão estressados e no resto do mundo os dados não é diferente.
As ações de redução do estresse não são secretas. Melhores condições de ambiente
de trabalho, responsabilidades mais adequadas, maior liberdade para agir e até mesmo
elogios pelo trabalho bem feito ajudam a reduzir o estresse. Para o funcionário, saber que
o que ele está fazendo será verificado, utilizado e fará alguma diferença ajuda a aumentar
a autoestima e reduzir o estresse. Fatores como a autoconfiança e não se sentir
constantemente pressionado contribui para o bem-estar. Conversas com os funcionários
sobre os problemas e definição de responsabilidades diminuem as divergências entre as
responsabilidades, demandas do mercado e as capacidades dos funcionários. E, fora do
ambiente de trabalho, o incentivo a hobbies também são muito importantes por
fornecerem distrações e darem a sensação de prazer.
Busca-se com tudo isso criar uma organização saudável. A chamada organização
saudável não é aquela em que todos os indivíduos têm saúde perfeita, mesmo porque tão
situação é inalcançável. Uma organização saudável pode ser descrita como uma que
equilibra as necessidades de desejos de todos seus stakeholders: os acionistas, o os
gerentes, os funcionários, o governo e os consumidores. Não é para se focar somente nos
funcionários, mas sim balancear para esforços para encontrar um objetivo em comum
entre todos. Desta maneira os resultados podem ser melhorados para todos os grupos.
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2.1.1 Síndrome do Esgotamento Profissional
A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio
psíquico sua principal característica é o estado de tensão emocional e estresse crônicos
provocado por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicos desgastantes. A
síndrome

se

manifesta

especialmente

em

pessoas

cuja

profissão

exige

envolvimento interpessoal direto e intenso.
Profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social, recursos humanos,
agentes penitenciários, bombeiros, policiais e mulheres que enfrentam dupla jornada
correm risco maior de desenvolver o transtorno.
O sintoma típico da síndrome de burnout é a sensação de esgotamento físico e
emocional que se reflete em atitudes negativas, como ausências no trabalho,
agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de
concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo, baixa autoestima.

2.2 TAREFAS REPETITIVAS SEM REQUERIMENTO DE ESFORÇO
Clima organizacional, como se revela e quais variáveis interferem. Com novas
tecnologias a maioria das tarefas nas empresas é mecânicas, repetitivas, mas apenas
pessoas têm capacidade para inovar, adquirir e somar conhecimentos, o que torna
decisivo o investimento nos colaboradores. Determinadas atitudes são evidenciadas
por traços de caráter, ou de personalidade, o que, mais do que um currículo faz a
diferença na hora de tomar decisões. Antes de atender seus clientes externos, as
empresas podem

atender seus clientes internos, realizando trabalho de

autoconhecimento, desenvolvendo lhes competências como: liderança, comunicação,
criatividade, decisão, identificando e promovendo tais talentos para após, pensar em
produtividade. Uma equipe motivada cumpre suas metas numa integração individual
e social, fator que proporciona crescimento.
É inegável que primeiramente a empresa pode identificar as aptidões ou
habilidades dos colaboradores, desenvolvê-las e valorizá-las, para após pensar em
produtividade. Uma equipe motivada cumpre suas metas; um profissional descobre
seu talento quando enfrenta desafios. Uma pesquisa de clima revela ajustes a serem
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feitos e o resultado é um ambiente de trabalho agradável envolvendo o homem nas
suas dimensões física, psíquica e social, exercendo importante papel na construção da
subjetividade humana; embora a maioria das tarefas sejam mecânicas ou repetitivas
realizadas através de máquinas e computadores, apenas as pessoas têm a capacidade
de inovar, adquirir e somar conhecimentos, o que torna ainda mais decisivo o
investimento nos colaboradores. O esforço do autoconhecimento vale a pena, os
talentos dos profissionais são seu maior patrimônio.

2.3 – ESTILOS DE LIDERANÇAS
O estilo de liderança é um dos fatores principais que influencia no clima
organizacional e na cultura da empresa, esses líderes desempenham um papel
fundamental que irá atingir a organização e todos seus funcionários. Uma das causas que
afeta o psicológico do indivíduo na empresa é seu líder.
O líder formal se torna o representante da organização, um símbolo que estará
presente nas decisões de tarefas, monitorando seus subordinados, disseminando
informações, além de influenciar pessoas, e deve direcioná-las e motivá-las dentro da
empresa.
Os estilos de lideranças influenciam diretamente no funcionário, por isso para
entender melhor esses aspectos que influenciam diretamente no ambiente interno, existem
dois tipos de comportamentos de líderes: autocrático e democrático.
No estilo autocrático é quando o poder está concentrado nas mãos do líder, no qual
ele não precisa de decisões e participações de sua equipe para tomar uma decisão. No
democrático é o líder que aceita as opiniões de sua equipe, ela tem influência nas decisões
do líder.
Os líderes podem ter diferentes personalidades, diferentes níveis de formação e
diferentes motivos para liderar. Com a ajuda da psicologia e da experiência de gestão,
fomos desenvolvendo formas rápidas e úteis de descrever os principais estilos de
liderança. Isto pode ajudar-nos a melhor compreender e a adaptar os nossos próprios
estilos de liderança
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O estilo de liderança é essencial para o sucesso pessoal e organizacional. Consciente
ou inconscientemente disso, recorre a algum dos estilos de liderança que se seguem, pelo
menos momentaneamente. Ao compreender estes estilos de liderança e o impacto que
têm, pode tornar-se num líder melhor e mais flexível.

2.3.1 Liderança Autocrática
A liderança autocrática é uma forma extrema de liderança transacional, onde o líder
exerce um nível elevado de poder sobre os empregados ou membros da equipa. As
pessoas que compõem a equipa não têm muitas oportunidades para apresentar sugestões,
mesmo que estas sejam do interesse da equipa ou da organização.
A maior parte das pessoas não gosta de ser tratada desta forma. Assim, este tipo de
liderança tende a despoletar elevados níveis de absentismo e de insatisfação. Além disso,
os resultados da equipa não recebem a criatividade e a experiência de todos os membros
da equipa, pelo que se perdem muitos dos benefícios do trabalho em equipe.
No entanto, no caso de alguns trabalhos de rotina ou sem exigência de qualificações,
este estilo pode ser eficaz, se as vantagens do controlo se sobrepuserem às desvantagens.

2.3.2 Liderança Carismática
Um estilo de liderança carismática pode parecer semelhante a um estilo de liderança
transformacional, já que o líder injeta grande dose de entusiasmo na equipa e é muito
participativo na questão de motivar os outros.
No entanto, um líder carismático pode ter tendência a acreditar mais em si própria do
que na equipa. Isto pode criar o risco de que um projeto, ou até mesmo uma organização
inteira, caia se o líder sair: aos olhos dos seguidores, o sucesso está associado à presença
do líder carismático. A liderança carismática acarreta uma grande responsabilidade e
requer um compromisso em longo prazo por parte do líder.
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2.3.3 Liderança Participativa
Apesar de ser o líder democrático ou participativo a tomar a decisão final, os outros
membros são incentivados a contribuir no processo de decisão. Isto não só aumenta a
satisfação no emprego, ao envolver os empregados ou os membros da equipa naquilo que
se está a passar, na empresa como também ajuda a desenvolver as capacidades de todos.
Os empregados e membros da equipa sentem que controlam o próprio destino e sentemse motivados para trabalhar com afinco por algo mais do que a mera compensação
financeira.
2.3.4 Liderança Transformacional
Uma pessoa com este estilo de liderança é um verdadeiro líder que inspira a equipa
com uma visão partilhada do futuro. Os líderes transformacionais são muito visíveis e
passam muito tempo a comunicar. Não lideram necessariamente a partir da linha da
frente, uma vez que tendem a delegar responsabilidade entre as equipas. Apesar de o
entusiasmo ter tendência a ser contagioso, podem precisar de apoio de "pessoas de
pormenores".
Em muitas organizações, há uma necessidade quer de liderança transformacional,
quer de liderança transacional. Os líderes (ou gestores) transacionais certificam-se de que
o trabalho de rotina é feito de forma fiável, enquanto que os líderes de transformação
procuram iniciativas que acrescentam valor. Este estilo de liderança é, sem dúvida, o mais
adequado a organizações dinâmicas e competitivas.
Como a participação demora o seu tempo, este estilo pode fazer com que os processos
se desenrolem mais lentamente do que quando se recorre a uma abordagem autocrata,
mas o resultado tende a ser melhor. Pode ser mais adequado quando o trabalho de equipa
é essencial e quando a qualidade é mais importante do que a velocidade do mercado ou
da produtividade.
2.3.5 Liderança Laissez-Faire
Esta expressão em francês significa "deixar andar" e é usada para descrever um líder
que deixa os colegas prosseguir com o que fazem. Pode ser eficaz se o líder controlar o
que é conseguido e der conhecimento disso à equipa de forma regular. Normalmente, a
liderança laissez-faire funciona em equipas onde os indivíduos têm muita experiência e
espírito de iniciativa válido. Infelizmente, também pode resultar em situações em que os
gestores não exercem controlo suficiente.
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2.3.6 Liderança Democrática
Este estilo de liderança é o oposto da liderança virada para as tarefas: o líder está
completamente concentrado na organização, apoio e desenvolvimento das pessoas que
lidera. Como um estilo participativo, tende a levar a bom trabalho de equipa e a
colaboração criativa. No entanto, se levado a extremos, pode resultar no fracasso dos
objetivos da equipa. Na prática, a maior parte dos líderes recorre quer a estilos orientados
para as tarefas, quer a estilos orientados para as pessoas.

17

CAPÍTULO III: FORMAS DE PROPORCIONAR UM BOM
AMBIENTE DE TRABALHO
3.1 COMO A MOTIVAÇÃO AFETA AS PESSOAS
Os fatores motivacionais estão integralmente ligados ao que move o indivíduo dentro
da empresa, ela é responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços,
impulsiona a pessoa em busca da satisfação de necessidades. Alguns teóricos ,tais como
Clayton Alderfer e Frederic Herzberg, com suas teorias respectivamente, ERG e Dois
Fatores, tentaram analisar o que motivava os funcionários dentro da organização.
Na teoria ERG, de Alderfer ele coloca as necessidades em três grupos principais:
 Existência: necessidades básicas do ser humano, fisiológicas e de segurança.
 Relacionamento: a necessidade de boas relações pessoais dentro do ambiente interno.
 Crescimento: necessidade de autorrealização, desejo intrínseco do ser humano, ter o
reconhecimento do seu trabalho.
Nessa teoria é explicado o porquê das frustrações no trabalho que o indivíduo têm,
que é quando ele não atinge uma necessidade.
Ainda relacionado com motivação, alguns funcionários podem se sentir
desmotivados quando comparam seus esforços, experiências e competências, com outros
do seu mesmo nível de autoridade, e percebem que existe uma relação desigual, uma
injustiça, seja ela por: ganhar menos que o outro, se esforçar mais do que o outro, não ser
reconhecido e valorizado como o outro. Isso gera consequências enormes tanto para o
indivíduo que fica com o sentimento de raiva e ódio, tanto para a organização que poderá
sofrer com a queda de produtividade daquele funcionário, que diminuiu seus esforços por
perceber que estava sendo injustiçado.
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3.2 DIVISÕES DE TAREFAS CONFORME O PERFIL
A especialização é uma consequência da divisão do trabalho e é a subdivisão do
trabalho da organização em tarefas menores. Várias pessoas e unidades pela organização
desempenham tarefas diferentes. 2
Devido ao grande número de tarefas que devem ser organizadas nas organizações a
especialização pode se tornar uma necessidade. Assim, os funcionários dentro de
cada departamento de uma empresa desempenham somente as tarefas relevantes à sua
função especializada. Entretanto, todas as tarefas especializadas não podem ser
desempenhadas de maneira totalmente independente.
Pelo fato de todas as unidades constituírem uma organização maior, deve existir
algum grau de comunicação, coordenação cooperação entre elas. A coordenação referese a procedimentos que ligam as varias partes da organização para que se alcance
a missão global da empresa.
Os professores de Harvard Paul Lawrence e Jay Lorsch 3 apresentaram importantes
contribuições sobre esse tema. Descreveram estruturas organizacionais segundo duas
dimensões principais: diferenciação (que provém da especialização e da divisão do
trabalho) e integração (o termo que utilizam para coordenação).
Uma conseqüência da especialização e da divisão do trabalho é a diferenciação. Uma
diferenciação alta é quando há muitas subunidades e especialistas que pensam de modo
diverso. A diferenciação horizontal entre unidades diferentes em níveis semelhantes é
chamada de departamentalização.
Assim, a especialização do trabalho não pode ser considerada algo obsoleto uma vez
que esta continua contribuindo para a eficácia e eficiência da organização, fazendo com
que a empresa aumente seus níveis de produtividade. Entretanto, a especialização também
não pode ser considerada uma fonte inesgotável de produtividade já que o uso dela
também pode acarretar em desvantagens como o aumento do custo de coordenação ou
problemas como a desmotivação dos empregados.
Portanto, pode-se dizer que a especialização de tarefas gera economia e aumento da
produtividade em certos tipos de trabalhos mas também pode acarretar problemas quando
levada a extremos
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– Comunicações claras entre funcionários
Uma comunicação bem estruturada e efetiva provoca impacto positivo no
desempenho individual dos colaboradores
Não obstante todo o progresso tecnológico, é preciso levar em conta uma verdade
fundamental. O homem, para produzir e sobreviver, necessita da comunicação.
Comunicar-se com seu semelhante está na base de qualquer relacionamento humano. E
mais: quanto maior for o entendimento entre as pessoas, melhor será o bem-estar
proporcionado a elas e mais produtivas elas serão.
Diante dessa perspectiva, as organizações modernas, de grande ou pequeno porte,
devem orientar-se, lembrando que sua maior força produtiva, de muito mais valia do que
suas máquinas, são seus funcionários. A eles deve ser dada toda a atenção, para que
convivam em harmonia, conheçam os objetivos pelos quais trabalham e possam ser
produtivos pela sua atuação em equipe. E o que pode produzir essa ligação entre as
pessoas é a comunicação.
Diversos sentimentos negativos podem surgir dentro da organização quando ela não
se preocupa em criar um eficiente processo permanente de comunicação com os
empregados. Um sistema ineficiente de comunicação pode causar frustração entre os
funcionários por se sentirem, de certa forma, menosprezados; e ansiedade por se verem
diante do desconhecido, o que acaba provocando medos e incertezas quanto à segurança
no emprego.
Em um ambiente fechado de trabalho, no qual centenas de pessoas dependem da
confiança que depositam umas nas outras para o cumprimento de suas tarefas, a existência
de um quadro psicológico negativo ou inseguro diminui a concentração e a motivação
para o trabalho, provocando irritação e muito estresse em quem deve atender a programas
rígidos de produtividade.
Hoje, a importância estratégica da comunicação nos negócios tornou-se tão grande
que é muito difícil uma organização manter seus níveis de produtividade e lucratividade
sem que se institua internamente um excelente processo de informação e diálogo com
seus funcionários. A existência de boa comunicação na empresa motiva a boa execução
das tarefas, elimina as incertezas, as ambigüidades e produz confiança e segurança.
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Para ser eficaz, o processo de comunicação não pode ser tratado como algo sazonal.
Ao contrário, precisará ser permanente, acurado, adequado ao contexto em que vivem os
colaboradores. Ou seja, os empregados necessitam de uma comunicação “just-in-time”,
isto é, a informação certa, na medida certa e no tempo certo para executarem com êxito
suas tarefas.
A propósito, é bom lembrar um conceito de Michael P. Levine e Wright Kozoles que,
“quando os empregados são mantidos informados, tendem a se sentir mais satisfeitos com
seus trabalhos, apresentam um moral de nível mais alto e são motivados a serem
empregados produtivos”. Como se vê, o impacto da comunicação sobre os empregados
deve ser avaliado de maneira muito mais profunda e crítica para que as empresas atinjam
suas metas em parceria com seus funcionários. Continua sendo verdadeiro afirmar que a
existência de um processo de comunicação bem planejado e executado provoca impacto
positivo no desempenho individual dos empregados.

3.4 AVALIAÇÃO DO CLIMA
O clima organizacional é o ambiente humano dentro do qual as pessoas de uma
organização fazem seu trabalho.Pode referir ao ambiente dentro de um departamento, de
uma fábrica ou de uma empresa inteira. Ele não pode ser tocado ou visualizado mas, pode
ser percebido psicologicamente. O termo clima organizacional refere-se aos aspectos
internos da organização que levam à provocação de diferentes espécies de motivação nos
seus participantes Ele faz parte da qualidade do ambiente organizacional, sendo percebido
pelos participantes da empresa e que influencia o comportamento. Afeta a motivação, o
desempenho humano e a satisfação no trabalho. Através dele as pessoas esperam
recompensas, satisfações e frustrações. Essas expectativas geralmente levam à motivação.
O clima organizacional depende das condições econômicas da empresa, da estrutura
organizacional, da cultura organizacional, das oportunidades de participação pessoal, do
significado do trabalho, da escolha da equipe, do estilo de liderança, da avaliação e
remuneração da equipe, etc. É capaz de afetar o comportamentoorganizacional e este afeta
o desempenho. O desempenho é o efeito da combinação dos recursos disponíveis
(humanos, materiais, financeiros, etc) com a administração dos mesmos. Mas, para que a
organização possa alcançar bons resultados não adianta ter apenas os recursos
necessários, é preciso também que as pessoas que trabalham nela saibam administrá-los,
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queiram fazê-lo e possam fazê-lo. A administração parte do fato das pessoas terem
competência suficiente para pode desempenhar bem seu cargo. O querer fazer provém do
fato de que as pessoas estejam satisfeitas ou motivadas para trabalhar, ou seja, é
necessário que elas tenham motivos para fazer. E o poder fazer é que elas tenham os meios
necessários para a realização do trabalho. O querer fazer mostra o clima organizacional,
quando um funcionário "pode fazer", "saber fazer" e "querer fazer". Isso resulta num
trabalho satisfatório. Agora, quando o funcionário não quer; ou não faz o trabalho; ou não
realiza direito; ou faz bem feito mas, sem vontade pode se notar um clima ruim. A partir
desses exemplos vem a importância dele. Assim, o "querer fazer" pode mostrar o grau de
satisfação dos recursos humanos e uma boa parte do sucesso ou fracasso da empresa e
engajamento. Quando há elevada motivação entre os membros, o clima motivacional se
eleva e ocorrem relações de satisfação, de animação, interesse, colaboração etc. Quando
há baixa motivação o clima organizacional tende a abaixar-se, caracterizando-se por
estados de depressão, desinteresse, apatia, insatisfação etc. Quando o clima é bom
predominam as atitudes positivas como: alegria, entusiasmo, participação, dedicação,
satisfação e motivação. No clima ruim ocorrem as tensões, discórdias, desuniões,
rivalidades, animosidades, desinteresses para realizaras funções, resistência às ordens e
ruído nas comunicações. O clima é percebido nos atos e expressões dos funcionários e na
realização ou omissão de um trabalho. Os indicadores do clima são: · Envolvimento das
pessoas com os seus trabalhos. · A média do tempo que as pessoas permanecem nas
organizações. · O índice de absenteísmo. · A qualidade e a eficiência dos trabalhos
realizados. · Os rumores. · A participação nos eventos promovidos na empresa. · As
greves. · A apatia, a integração, o turn over, os conflitos, o entusiasmo, a cooperação entre
indivíduos e grupos, entre outros. O clima pode ser avaliado através de uma pesquisa que
identifique e avalie atitudes e padrões de comportamento, com vistas a orientar políticas
de ação e correção de problemas.
Na pesquisa de clima organizacional devem ser avaliados os seguintes itens: · O
trabalho em si. · A integração entre os departamentos. · Salário. · Supervisão. ·
Comunicação. · Progresso Profissional. · Relacionamento Interpessoal. · Estabilidade no
Emprego. · Processo Decisório. · Benefícios. · Condições Físicas de Trabalho. ·
Relacionamento: Empresa x Sindicato x Funcionários. · Disciplina. · Participação. ·
Pagamento. · Segurança. · Objetivos Organizacionais. · Orientação para resultados.
Quando a pesquisa de clima é bem realizada tendo continuidade o trabalho, há melhoria
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do ambiente de trabalho, possibilitando que os funcionários se sintam melhor e mais
envolvidos. Com ela se vêem as fraquezas de uma gestão deficiente e os pontos fortes de
uma gestão competente. Deve ser vista apenas como instrumento para auxiliar na gestão.
Ela é fundamental, principalmente nas grandes organizações, porque, nelas, a avaliação
informal é dificultada por vários fatores: tamanho, estrutura complexa, comunicação, etc.
Neste particular, as de pequeno porte levam vantagem, pois nelas o contato entre os
empregados e os dirigentes é mais freqüente e direito, o que lhes permite conhecer melhor
o seu ambiente de trabalho.
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CONCLUSÃO
Estar empregado para um indivíduo na sociedade significa muito além do ganho
financeiro, o emprego está associado ao sentimento de pertencer à algo, realização
pessoal, sentimento de utilidade, produtividade, se sentir inserido no ambiente social,
autonomia, experiências. É de suma importância que se tenha um equilíbrio e satisfação
entre : estudo, trabalho e lazer. Por isso antes de tudo, é importante ressaltar esses
aspectos, pois mostra que o valor do emprego para o homem é maior que algo externo e
modifica o seu interno.
A análise do clima organizacional é umas das formas de entender como os
funcionários agem e resolvem seus problemas, o clima é a percepção coletiva que os
colaboradores têm da empresa, é essencial que a empresa que procura ser um referencial
nos negócios esteve atenta ao seu ambiente interno, por isso fazer uma pesquisa de
avaliação na organização, no qual verifica-se o quanto o empregado gosta ou não de certos
aspectos do ambiente interno e o que poderá ser feito, o que pode ser melhorado ou o que
precisa ser feito, melhorando a convivência entre as pessoas envolvidas. O clima
organizacional é o ambiente interno que convivem os membros da organização, estando
portando relacionado com o seu grau de motivação e satisfação, ele é influenciado pela
cultura da empresa (valores, crenças) que regem as relações com as pessoas determinando
o que é bom ou ruim para elas e para a empresa. Portanto o clima organizacional é
favorável quando possibilita a satisfação das necessidades pessoais e desfavorável quando
frusta essas necessidades.
O clima é a percepção coletiva que os colaboradores têm da empresa, é essencial que
a empresa que procura ser um referencial nos negócios esteve atenta ao seu ambiente
interno, por isso fazer uma pesquisa de avaliação na organização, no qual verifica-se o
quanto o empregado gosta ou não de certos aspectos do ambiente interno e o que poderá
ser feito, o que pode ser melhorado ou o que precisa ser feito, melhorando a convivência
entre as pessoas envolvidas.
Concluindo o trabalho foi notado que as principais fontes que influenciam o ambiente
de trabalho são:
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 Fatores extrínsecos e intrínsecos: Condições de trabalho, ambiente, estrutura,
urgência de tempo para entrega de tarefas, responsabilidade por vidas humanas, se
manter financeiramente bem, ter segurança, estima, fatores fisiológicos.
 Papel na organização: O funcionário interpreta com ambiguidade/conflitos de papéis,
conflitos de responsabilidade, falta de comunicação.
 Desenvolvimento na carreira: Boa/ruim remuneração, Muita/pouca promoções,
ambições, reconhecimento no seu cargo.
 Relações profissionais: Fragilidade, medo, insegurança de lidar com seus superiores
(líderes), com os colegas de trabalho, dificuldade de delegar responsabilidade.
 Clima Organizacional: Restrições de poder, atividade mecanicista ou dinâmica,
participação nos processos decisórios, liberdade de decisões.
A partir desses fatores chaves do ambiente organizacional que influenciam para o
estresse, o funcionário passa a ter elevado nível de ansiedade, começa a ficar neurótico
mesmo com situações menos complexas, começa a ter problemas familiares, devido ao
acúmulo de trabalho, desânimo e desmotivação profissional, depressão, alcoolismo,
tabagismo, desequilíbrio da saúde mental. Além desses sintomas que são levados para
fora do ambiente de trabalho, existem outros que o indivíduo desmotivado pelos fatores
organizacionais, leva ao ambiente do trabalho como: absenteísmo, baixa qualidade, queda
no desempenho, dificuldade nas relações de trabalho, greves.
Fica claro perceber que realmente o clima organizacional interfere na vida pessoal
dos trabalhadores, não só para o pessoal como também na própria empresa. Manter um
clima de estabilidade, de reconhecimento e valorização de cada profissional, tratar os
funcionários não como objetos para o lucro, e sim como pessoas que têm suas
necessidades internas e externas, reconhecer a necessidade individual de cada um, saber
como liderá-los e motivá-los para o sucesso é um ponto crucial para que eles obtenham
uma satisfação no trabalho.
Mais do que isso, as empresas agindo dessa forma não irão somente evitar uma futura
saúde mental e física do seu funcionário, mas também melhorar o desempenho e a
qualidade da própria empresa, pois são os subordinados que compõe a organização, se
eles estão em exaustão, tudo tenderá ao pessimismo e a queda da produtividade.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho será mostrado todo o processo sobre as olimpíadas e seus esportes,
desde quando ela começou até os dias de hoje, falaremos sobre muitos esportes que são
disputados nela, os jogos de inverno e jogos de verão, explicando algum desses jogos,
com algumas imagens ilustrativas.
Veremos também sobre as Paraolimpíadas, que seria uma competição semelhante,
porem para pessoas com algum tipo de deficiência, com imagens ilustravas e explicações
necessárias para o entendimento do mesmo.
Teremos também as olimpíadas aqui no Brasil, logo ela estará neste trabalho também,
sendo explicada e mostrando alguns fatos que ocorreram para que ela fosse feita aqui.
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CAPITULO I – AS OLIMPÍADAS
1.1 – ESPORTES OLÍMPICOS, O INÍCIO ATÉ SUA PROIBIÇÃO E SUA
VOLTA

Os Jogos Olímpicos começaram em 776 a.C. em Olímpia, na Grécia antiga, e
duraram por mais de mil anos. Entretanto, o evento religioso que deu origem aos Jogos é
bem mais antigo, podendo datar do século 13 a.C.
Tal qual a Olimpíada moderna, os jogos eram realizados de 4 em 4 anos. Porém eles
sempre aconteciam em Olímpia, os esportes eram menos numerosos e só podiam
participar homens que falassem o idioma grego.
Olímpia atraía homens (as mulheres não eram permitidas) de todo o mundo grego.
Não se sabe quantas pessoas compareciam aos Jogos, mas o estádio olímpico tinha a
capacidade estimada entre 45 mil e 50 mil espectadores. Os competidores chegavam a
Olímpia um mês antes do início oficial do Jogos e passavam por um treinamento moral,
físico e espiritual sob a supervisão dos juízes.
As mulheres não eram permitidas nos Jogos Olímpicos, não porque os atletas
competiam nus, mas por ser Olímpia dedicada ao deus Zeus, sendo uma área sagrada para
homens. Nas competições de bigas, realizadas fora da área sagrada, as mulheres eram
permitidas. Havia festivais femininos nos quais os homens eram banidos, sendo o mais
famoso o Heraean, em Argos, o qual incluía competição de lançamento de dardo.
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A corrida foi o único esporte praticado nas primeiras 13 Olimpíadas. A distância era
de um "stadia" que correspondia aproximadamente a 85 metros. Depois foram
acrescentadas corridas mais longas como o "diaulos" (365 metros) e o "dolichos" (24
"stadias" ou 2 km). Em 708 a.C. foram acrescentados o pentatlo e eventos de luta, em 688
a.C. o boxe e em 680 a.C. a corrida de bigas.
O prêmio pela vitória era uma simples coroa feita de ramos de Oliveira. Entretanto
os atletas viravam celebridades e era comum os vitoriosos receberem benefícios tais como
ter toda a sua alimentação paga pelo resto da vida, ou ter um lugar reservado na primeira
fileira dos teatros.
Com o domínio romano sobre os gregos, os Jogos Olímpicos foram perdendo sua
identidade. Na época do Imperador Nero, no lugar de cidadãos livres, escravos passaram
a competir por suas vidas contra animais selvagens. Em 393 d.C. os gloriosos Jogos
Olímpicos forma abolidos por decreto do Imperador Romano Teodósio.

1.2 – A VOLTA DOS JOGOS OLIMPICOS
Na Grécia do século XIX o ideal dos antigos Jogos Olímpicos não havia sido
completamente esquecido. Apesar do barão de Coubertin ser mundialmente reconhecido
como responsável pelo renascimento da Olimpíada, aconteceram, muito antes de seu
nascimento, outras tentativas de reviver os jogos por parte dos gregos.
Sabe-se que em 1838 a municipalidade de Letrini, perto da antiga Olímpia, decidiu
reviver os Jogos Olímpicos. Eles planejavam realizar os Jogos a cada 4 anos na cidade de
Pyrgos, mas não há mais informações e historiadores acreditam que o evento nunca
aconteceu.
Outra tentativa de maior sucesso foi empreendida pelo rico grego Evangelos Zappas
através dos Jogos Olímpicos Zappianos. Aconteceram quatro edições destes jogos nos
anos de 1859, 1870, 1875 e 1889 com premiações simbólicas e em dinheiro para os
vencedores.
Os gloriosos Jogos Olímpicos, interrompidos no anos 393 d.C. por decreto do
Imperador Romano Teodósio, tiveram o seu renascimento no final do século XIX. O
principal fator deste renascimento foram as escavações, em 1852, das ruínas do templo
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de Olímpia onde aconteciam os Jogos nos tempos ancestrais. A redescoberta da história
das olimpíadas provocou um renascimento dos valores esportivos do gregos antigos que
acabaram influenciando o francês Charles Louis de Feddy, mais conhecido como barão
de Coubertin.
Segundo o próprio barão, o final do século XIX apresentava todo um conjunto de
circunstâncias que culminariam no renascimento dos Jogos Olímpicos:
Assim, no dia 23 de junho de 1894, o barão convocou um congresso esportivocultural e apresentou a proposta para o retorno dos Jogos Olímpicos. Os delegados de 12
países reunidos na Sourbone ficaram tão entusiasmados com o projeto que marcaram a
primeira Olimpíada da era moderna para dali a dois anos em Atenas.
Apesar do barão de Coubertin ser mundialmente reconhecido como responsável pelo
renascimento da Olimpíada, aconteceram antes outras tentativas de reviver os jogos.

1.3 – AS SEDES OLÍMPICAS ATÉ HOJE

Atenas, 1896 - A primeira olimpíada
Os primeiros jogos Olímpicos contaram com a participação de 13 países e 285
atletas. Realizados no Estádio Olímpico de Atenas- réplica dos antigos estádios gregos,
foram uma festa esportiva improvisada dentro dos poucos recursos da época.

Paris, 1900
Em 1900, Paris, a Cidade Luz, tornou-se ainda mais alegre e movimentada, porém
não por causa dos Jogos Olímpicos que ali se realizaram naquele ano. Isso porque a
Olimpíada foi realizada paralelamente à Exposição Universal, que ofuscou os eventos
esportivos com a exibição dos avanços tecnológicos mais modernos da época.
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St. Louis, 1904
Os III jogos olímpicos tiveram 11 países e 496 atletas participantes. Esses números
foram sensivelmente inferiores aos da olimpíada anterior em razão das dificuldades de
mandar equipes para o outro lado do Atlântico. Além disso, os norte-americanos
repetiram o erro dos franceses e fizeram as competições coincidirem com a Feira Mundial
de St. Louis. Os jogos ficaram assim em segundo plano, o que não impediu tivessem
momentos heróicos e até insólitos.

Londres, 1908

Os IV jogos olímpicos tiveram 22 países e 2.059 atletas participantes. Muita chuva
durante a maior parte das competições e intermináveis discussões sobre os resultados
caracterizaram uma festa que, no fim, acabou superando todas as anteriores. Os ingleses
exigiram a presença de juízes seus, na maioria das provas de atletismo, e daí as discussões.

Estocolmo, 1912
Os V jogos olímpicos tiveram 18 países e 2.541 atletas participantes. Foram os mais
bem organizados até então. Os suecos souberam como divulgá-los e cuidaram de todos
os detalhes técnicos necessários ao êxito de cada prova. A grande figura do atletismo foi
o índio norte-americano Jim Thorpe, campeão do pentatlo e do decatlo, considerado na
época o atleta mais completo do mundo.
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Antuérpia, 1920
Os VII jogos olímpicos (os sextos teriam sido os de 1916, não realizado por causa
da 1ª Guerra Mundial, mas contados assim mesmo), tiveram 29 países e 2.606 atletas
participantes. Pela primeira vez a bandeira olímpica foi hasteada. O juramento olímpico
passou a fazer parte da cerimônia de abertura. E tanto quanto possível, levando-se em
conta que a Europa acabava de sair de uma guerra, os jogos tiveram êxito.

Paris, 1924

Os VIII jogos olímpicos tiveram 44 países e 3.029 atletas participantes. Dessa vez
os franceses deram ao acontecimento o destaque que ele merecia, redimindo-se da má
organização de 1900.

Amsterdã, 1928
Os IX jogos olímpicos tiveram 46 países e 3.015 atletas participantes. Nunca até
então, as mulheres tinham representado papel tão importante nas competições. Nas provas
de atletismo atraíram tanto a atenção do público como os famosos campeões masculinos.
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Los Angeles, 1932
Os X jogos olímpicos tiveram 37 países e 1.408 atletas participantes. O mesmo
problema de 1904 - a dificuldade que os europeus tinham para mandar equipes números
à América - voltaram a contribuir para que o número de inscrições baixassem.

Berlim, 1936
Os XI jogos olímpicos tiveram 49 países e 4.069 atletas participantes. Em pleno
apogeu do nazismo na Alemanha, eles foram transformados num gigantesco instrumento
de propaganda do regime, com o próprio Hitler acompanhando de perto todos os detalhes
da organização. Os alemães superaram em tudo os patrocinadores anteriores. Mas não
colheram os melhores resultados, como esperavam.

Londres, 1948
Os XIIV jogos olímpicos tiveram 59 países e 4.468 atletas participantes. Na opinião
da maioria dos observadores, os efeitos da guerra ainda eram muito acentuados para que
uma competição esportiva de caráter mundial se realizasse com êxito.

Helsinki, 1952
Os XV jogos olímpicos tiveram 69 países e 5.867 atletas participantes.
Organização perfeita, assistência técnica moderníssima, hospitalidade e muita ordem
caracterizaram o trabalho dos finlandeses. Os jogos marcaram o ingresso da URSS no
mundo olímpico. E estenderam, até o campo do esporte, a "guerra fria" da política
internacional.

Melbourne, 1956
Os XVI jogos olímpicos tiveram 67 países e 3.184 atletas participantes. As provas
de hipismo, devido à quarentena que as autoridades australianas determinavam para os
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cavalos vindos do exterior, cumpriram-se em Estocolmo. A organização foi, da mesma
forma, elogiável, apesar dos sacrifícios que o país teve de suportar para concluí-la
segundo os planos.

Roma, 1960
Os XVII jogos olímpicos tiveram 84 países e 5.396 atletas participantes. Foram um
espetacular acontecimento turístico e, como os dois jogos anteriores, um êxito de
organização. Pela primeira vez os norte-americanos perderam para os soviéticos no total
de medalhas.

Tóquio, 1964
Os XVIII jogos olímpicos tiveram 94 países e 5,565 atletas participantes. Superaram
os de Roma em organização e introduziram definitivamente a tecnologia no esporte.

Cidade do México, 1968
Os XIX jogos olímpicos tiveram 109 países e 6.082 atletas participantes.
Organizados pelos mexicanos com tremendas dificuldades financeiras, levaram a um
protesto de estudantes. Em vários sentidos os jogos foram tumultuados. Além de
manifestações e choques com estudantes nas ruas, com violenta intervenção policial,
houve o protesto dos negros norte-americanos, alguns deles do grupo denominado Black
Power, que erguiam punhos com luvas negras a cada vitória alcançada.

Munique, 1972
Os XX jogos olímpicos tiveram 121 países e 8.500 atletas participantes. Os alemães
voltaram a dar exemplo de organização gigantesca. Instalações perfeitas, gastos
fantásticos, alojamentos de primeira ordem.
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Montreal, 1976
Os XXI jogos olímpicos tiveram 89 países e 9.564 atletas participantes, com
destaque para as exibições da ginasta romena Nadia Comaneci e da equipe de ginastas
russas lideradas por Ludmila Turischeva. Na natação masculina dominaram os norteamericanos, em todos os títulos; na feminina, as representantes da Alemanha oriental.
Como os jogos de Munique, também os de Montreal foram afetados por problemas
políticos, relacionados com República da China e com a Nova Zelândia, contra cuja
participação se opuseram as grandes nações negras e norte-africanas, além do Iraque e da
Guiana.

Moscou, 1980
Os XXII jogos olímpicos tiveram 81 países e 5.748 atletas participantes. Foram
marcados por um fato extra-esportivo, o boicote proposto pelos EUA em protesto contra
a invasão do Afeganistão pelos soviéticos. Além dos EUA, não compareceram a Moscou
delegações da Alemanha ocidental, Japão e vários outros países.

Los Angeles, 1984
Os XXIII jogos olímpicos tiveram cerca de 7.800 atletas participantes e um número
recorde de 140 países.
No entanto, foram prejudicados pelo boicote soviético, que afastou 15 países
socialistas das competições. A URSS alegou que as autoridades norte-americanas
estavam fazendo dos jogos uma arena política e não garantiam a segurança dos atletas.

Seul, 1988
Os XXIV jogos olímpicos realizaram-se de 17 de setembro a 2 de outubro, e tiveram
mais de 9.600 atletas participantes, provenientes da nada menos de 160 países. Em
solidariedade à Coréia do Norte, que se afastou dos jogos por não lhe ser permitindo
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sediar parte deles, Cuba boicotou o evento, enquanto a Nicarágua declinou do convite
devido à sua situação política interna.

Barcelona, 1992
A história do esporte mudou definitivamente nos Jogos Olímpicos de Barcelona. A
máscara do amadorismo, que exigia dos atletas a hipocrisia de fingir não ter patrocínios
e profissão, enfim caiu.
O Comitê Olímpico Internacional admitiu a presença de atletas profissionais de todas
as modalidades e permitiu o surgimento do Dream Team, o time de basquete masculino
americano que ganhou o ouro com Michael Jordan e Magic Johnson.

Atlanta, 1996
Os 100 anos do Movimento Olímpico não poderiam ter sido comemorados de forma
mais contraditória. Embora Atlanta tenha tido o privilégio de sediar as maiores e mais
sofisticadas Olimpíadas da história, a submissão dos membros do Comitê Olímpico
Internacional à máquina norte-americana da Coca-Cola foi um capítulo nebuloso. Não
bastasse isso, os Jogos viveram seu segundo ato de "terrorismo", com a explosão de uma
bomba no superlotado Parque Olímpico, que matou duas pessoas e trouxe o medo de volta
ao cenário olímpico.

Sydney, 2000
Com obras grandiosas em estilo futurista, a Austrália mostrou que é muito mais do
que um lugar exótico e remoto, habitado por surfistas, aborígenes e cangurus. Some-se a
isso o esforço do Comitê Olímpico Internacional para apagar da memória o fiasco dos
últimos Jogos, em Atlanta, onde os computadores pifaram e a organização virou um caos.
Os australianos conseguiram nada menos que a perfeição.
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Atenas, 2004
Depois de ter sido surpreendentemente preterida por Atlanta para realizar a edição
centenária dos Jogos Olímpicos, Atenas ganhou a disputa pela Olimpíada de 2004
derrotando as cidades de Roma, Buenos Aires, Estocolmo, Cidade do Cabo e San Juan.

A abertura oficial da Olimpíada de Atenas 2004 foi no dia 13 de agosto no Estádio
Olímpico, porém as partidas de futebol começaram dois dias antes. Um dos eventos mais
esperados foi a maratona, com chegada no Estádio de Mármore, que abrigou a Olimpíada
de Atenas, em 1896.
Outra volta ao passado se deu no arremesso de peso que ocorreu em Olímpia, sede
dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, e que também abrigou esse evento em 1896.
Os esportes disputados na Olimpíada de Atenas 2004 foram: atletismo, badminton,
basquete, beisebol, boxe, canoagem, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica artística,
ginástica rítmica, handebol, hipismo, hóquei na grama, iatismo, judô, levantamento de
peso, lutas, nado sincronizado, natação, pentatlo moderno, pólo aquático, remo, salto
ornamental, softbol, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro, tiro com arco, trampolim,
triatlo, vôlei, vôlei de praia.
2008 – Pequim, China
2012 – Londres, Reino Unido
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CAPITULO II – JOGOS DE INVERNO E VERÃO
2.1 – COMO SURGIRAM OS JOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO?
A primeira competição multi-esportiva dedicada aos esportes de inverno na história
foi a disputa dos chamados "Jogos Nórdicos", realizados na Suécia no ano de 1901.
Organizado pelo general local Viktor Balck, a competição multi-esportiva foi organizada
dali, e até 1905, era organizada dois em dois anos. A partir daí, foram de 4 em 4 até o fim,
em 1926. Este é considerado o "embrião" da Olimpíada de Inverno.

Viktor Balck, o pai da Olimpíada de Inverno
Balck era membro do Comitê Olímpico Internacional e amigo pessoal do presidente
Pierre de Coubertin, o pai da Olimpíada tradicional. O sueco tinha o sonho de ver esportes
característicos do inverno em disputa na Olimpíada realizada por Coubertin. Até que em
1908, a patinação artística teve lugar na 1ª edição olímpica realizada em Londres.
Três anos depois, o italiano Eugenio Brunetta teve a ideia fazer a "semana dos
desportos de inverno", que faria parte da Olimpíada de 1912 em Estocolmo, Suécia.
Porém, a organização barrou a ideia, alegando que isso poderia esvaziar os locais "Jogos
Nórdicos" e também, não teriam locais de competição suficientes para que as disputas
acontecessem.
O sonho da Semana de Inverno ficou para 1916, em Berlim. Mas o mundo estava no
auge da Primeira Guerra Mundial, e por consequência do cancelamento da Olimpíada,
também não tivemos a tal Semana de Inverno, e o sonho de Balck era mais uma vez
adiado.
Após o fim da guerra, em 1918, tivemos a edição olímpica de Antuérpia (BEL), em
1920. E ali, tivemos dois esportes de gelo em disputa, o hóquei e a patinação artística.
Porém, somente em 1921, durante congresso do COI, nasceu a ideia dada por Eugenio
Brunetta, a da Semana de Inverno, apesar da oposição de Pierre de Coubertin, que achava
os esportes de inverno algo bastante elitista, que o objetivo dos Jogos Olímpicos era o de
atrair toda e qualquer pessoa, independente de classe social. Mesmo assim, a ideia foi à
frente, e em 1924, tivemos a primeira edição olímpica de inverno, em Chamonix, na
França.
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Após o sucesso da 1ª "Semana de Inverno", o COI oficializou que a cada quatro anos,
teríamos Jogos Olímpicos de Inverno, separados da organização dos de Verão. E
oficializou também que Chamonix-1924 era a primeira edição dessa Olimpíada de
Inverno. A partir daí, de quatro em quatro anos, e nos mesmos anos da Olimpíada, tivemos
Jogos Olímpicos de Inverno. Em 1986, o COI determinou que a Olimpíada de Inverno
seria realizada em anos diferentes dos de Verão. A "separação definitiva" aconteceu em
1994, na edição realizada em Lillehammer (NOR).

2.2 – AS MODALIDADES DOS JOGOS DE INVERNO
Biathlon – Prova em que o atleta caminha com esquis sobre a neve, parando em
alguns momentos para atirar. Trata-se, portanto, de duas modalidades combinadas. São
disputados, no total, dez categorias diferentes dessa prova: 10 km velocidade individual
masculino, 10 km perseguição individual feminino, 12,5 km largada coletiva individual
feminino, 12,5 perseguição individual masculino, 15 km individual feminino, 15 km
largada coletiva individual masculino, 20 km individual masculino, revezamento 4x6 km
feminino, revezamento 4x7,5 km masculino e 7,5 km velocidade individual feminino;
Bobsleigh – Prova em dupla ou coletiva, em grupo de quatro pessoas (feminina ou
masculina) que descem uma pista de gelo em um carro que desliza por meio de lâminas,
localizadas na sua parte inferior, de aparência semelhante a um trenó. As provas dessa
modalidade são: quarteto masculino, dupla feminina e dupla masculina;
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Bobsleigh Skeleton – Trata-se de uma prova individual em que o atleta empurra o
seu carrinho (trenó) durante 25 metros, para impulsioná-lo. As provas são individual
masculino e individual feminino;
Curling – Disputado em dois grupos de quatro pessoas, em que uma delas lança oito
pedras de granito. O lançamento é intercalado entre as duas equipes. É vencedor o time
que conseguir manter uma de suas peças mais próxima do alvo. Para acelerar ou retardar
o movimento da peça deslizando no gelo, os outros atletas da equipe posicionam-se à
frente da pedra e, com um equipamento próprio (uma espécie de vassoura), esfregam-no
no gelo para reduzir o atrito e, portanto, aumentar a velocidade da peça, ou não o utilizam,
na tentativa de aumentar o atrito e reduzir a velocidade;
Hóquei no gelo – Há um texto totalmente dedicado a esse esporte, mas, em poucas
palavras, trata-se de uma disputa entre duas equipes que se movimentam sobre patins em
uma pista de gelo. Cada um dos atletas usa um taco e o objetivo é acertar o disco no gol
adversário;
Luge – Mais uma prova com trenó. Porém, nessa modalidade, o atleta deita no
carrinho e o guia com movimentos de tronco e das pernas. A largada é feita na posição
sentada e o movimento se inicia com o auxílio dos membros superiores. As provas são
feminina e masculina, em duplas ou individuais;
Combinado nórdico – Prova que une salto e corrida, ambos com esqui. O atleta que
conseguir a melhor marca no salto fica melhor posicionado para a saída na disputa de
velocidade. As categorias são: 15 km individual, 7,5 km velocidade e revezamento de
equipe 4x5 km;
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Esqui estilo livre – Nessa prova o atleta deve descer esquiando uma pista que é
construída em local que favoreça formações na neve a partir do movimento dos esquis.
Para isso, ele deve executar a prova em menor tempo possível e realizar, durante o
percurso, dois movimentos acrobáticos. Essa categoria é denominada de “molgus”,
porque é esse o nome que se dá às formações na neve feitas com esqui. A outra categoria
é a “aerials”, e se diferencia da anterior pelo seu percurso que contém de cinco a sete
minirrampas, onde o atleta deve executar, no mínimo, dois saltos acrobáticos;
Esqui saltos: Cada atleta salta de uma plataforma, cujo objetivo é atingir a maior
distância possível, levando em consideração também o estilo do salto. Cada atleta salta
duas vezes. As provas são: Plataforma de 70 metros feminino, plataforma de 90 metros
masculino e plataforma de 90 metros por equipe masculino;

Esqui Alpino: Essa prova é basicamente uma descida de montanha sobre esquis.
Vence a prova quem desviar dos obstáculos e cumprir o percurso em menor tempo. As
variações de categorias se dão em função dos obstáculos que são postos ou mais
próximos, o que permite menor velocidade e maior habilidade, ou postos mais distantes
uns dos outros, resultando em velocidades bastante altas;
Esqui Cross-Contry: As provas variam em distâncias entre 7,5 km a 50 km.
Dependendo da categoria, os atletas devem percorrer o trajeto com os esquis em paralelo
(técnica clássica do cross-contry) ou com movimentos podem empurrar os esquis para
trás e lateralmente;
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Patinação Artística: Essa prova pode ser realizada individualmente ou em duplas. O
objetivo é realizar uma coreografia sobre patins. Trata-se, portanto, de um esporte que
une dança, patinação e música;
Patinação de velocidade sobre o gelo: Como o próprio nome diz, trata-se de uma
prova de velocidade disputada em uma pista fechada. As provas podem ser contra o
relógio ou de perseguição.

2.3 – ESPORTES DOS JOGOS DE VERÃO
Qualquer esporte é esporte, independente de sua modalidade, mas nem todos são
considerados olímpicos. Os olímpicos, como regra geral, são aqueles que:


Por homens, precisam ser praticados em, no mínimo 75 países e 4 continentes.



Por mulheres, no mínimo em 40 países e 3 continentes.
Porém, mesmo se enquadrando nessa regra, não significa que determinado esporte já

pode estar incluído no programa dos Jogos Olímpicos. Para evitar um número exagerado
de esportes e atletas, o COI (Comité Olímpico Internacional) definiu que um esporte só
entra, se outro sair. E quem analisa a modalidade e escolhe, é o próprio COI.
Para o esporte ser incluído no programa dos Jogos Olímpicos, é preciso 7 anos de
antecedência da data dos Jogos.
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Veja abaixo os esportes que fazem parte dos Jogos Olímpicos de Verão:
Atletismo, Badminton, Basquetebol, Boxe, Canoagem (velocidade), Canoagem
(slalom), Ciclismo (BMX), Ciclismo (mountain bike), Ciclismo (estrada), Ciclismo
(pista), Esgrima, Futebol, Ginástica artística, Ginástica rítmica, Ginástica trampolim,
Golfe, Handebol, Hipismo, Hóquei sobre grama, Halterofilismo, Judô, Luta-Livre, Nado
sincronizado, Natação, Pentatlo moderno, Pólo aquático, Remo, Rugby, Saltos
ornamentais, Taekwondo, Tênis, Tênis de mesa, Tiro, Tiro com arco, Triatlo, Vela,
Voleibol (praia), Voleibol (quadra).
Esportes Descontinuados e Esportes reconhecidos pelo Movimento Olímpico
Os esportes descontinuados são os que já fizeram parte dos Jogos Olímpicos de Verão
e não estão no programa atual. Mas nada impede que nas próximas olímpiadas voltem a
ser, assim como o golfe e o rugby, que já fizeram parte do programa, saíram, e agora estão
de volta.
Os esportes reconhecidos pelo Movimento Olímpico, são os que estão a um passo
anterior à inclusão do programa, mas a diferença dos descontinuados é que eles nunca
fizeram parte dos jogos, são apenas reconhecidos. Para isso, é necessário ter uma
Federação Internacional do esporte há dois anos, no mínimo, e provar para o Movimento
Olímpico, que o esporte tem um estatuto e um caráter olímpico.
Alguns esportes reconhecidos: dança, boliche, xadrez, sinuca, corfeball, netball,
squash etc.

Esportes Descontinuados
Arremesso de disco e dardo com as duas mãos, Beisebol, Pelota basca, Críquete,
Croquet, Corrida de barcos, Patinação artística, Hóquei no gelo, Jeu de paume, Lacrosse,
Polo, Raquetes, Roque, Softbol, Cabo de Guerra, Motonáutica, Levantamento de peso
com uma só mão.
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CAPÍTULO

III

–

AS

PARAOLIMPÍADAS

E

AS

OLIMPÍADAS NO BRASIL
3.1 – AS PARAOLIPIADAS
Os Jogos Paraolímpicos ou Paralímpicos são o maior evento esportivo mundial
envolvendo pessoas com deficiência. Incluem atletas com deficiências físicas (de
mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cerebral), além de deficientes mentais.
Realizados pela primeira vez em 1960 em Roma, Itália, têm sua origem em Stoke
Mandeville, na Inglaterra, onde ocorreram as primeiras competições esportivas para
deficientes físicos, como forma de reabilitar militares feridos na Segunda Guerra
Mundial.
O sucesso das primeiras competições proporcionou um rápido crescimento ao
movimento paralímpico, que em 1976 já contava com quarenta países. Neste mesmo ano
foi realizada a primeira edição dos Jogos de Inverno, levando a mais pessoas deficientes
a possibilidade de praticar esportes em alto nível. Os Jogos de Barcelona, em 1992,
representam um marco para o evento, já que pela primeira vez os comitês organizadores
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos trabalharam juntos. O apoio do Comitê Olímpico
Internacional após os Jogos de Seul, em 1988 proporcionou a fundação, em 1989, do
Comitê Paralímpico Internacional. Desde então os dois órgãos desenvolvem ações
conjuntas visando ao desenvolvimento do esporte para deficientes.
Vinte e sete modalidades compõem o programa dos Jogos Paralímpicos, sendo que
vinte e cinco já foram disputadas e duas irão estrear na edição de 2016 dos Jogos. Além
de modalidades adaptadas, como atletismo, natação, basquetebol, tênis de mesa, esqui
alpino e curling, há esportes disputados exclusivamente por deficientes, como bocha,
goalball e futebol de cinco. Ao longo da história, diversos atletas com deficiência física
participaram de edições dos Jogos Olímpicos, tendo conseguido resultados expressivos.
O único caso registrado de atleta profissional que fez o caminho inverso, ou seja,
competiu primeiro em Jogos Olímpicos e depois em Jogos Paralímpicos, é o do esgrimista
húngaro Pál Szekeres, que conquistou uma medalha de bronze em 1988 e, após os Jogos,
sofreu um acidente de carro que o deixou paraplégico. Szekeres já participou de cinco
Jogos Paralímpicos.
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O Brasil tem conseguido destaque nas últimas edições dos Jogos Paralímpicos. O
país estreou em 1976 e conquistou sua primeira medalha na edição seguinte. Em 2008,
pela primeira vez encerrou uma edição entre os dez primeiros no quadro de medalhas,
ficando em nono lugar com 47 medalhas. Os nadadores Clodoaldo Silva e Daniel Dias e
os corredores Lucas Prado, Ádria Santos e Terezinha Guilhermina são alguns dos
destaques paraesportivos do país. Portugal também tem obtido bons resultados, com
destaque para a natação e a bocha, que deram seis das sete medalhas do país em 2008.
Angola compete apenas desde 1996, mas já conquistou seis medalhas, todas no atletismo.
Cabo Verde, Timor-Leste e Macau também já participaram de Jogos Paralímpicos, mas
nunca ganharam medalhas.

Os atletas paralímpicos têm buscado a igualdade de oportunidades para competir nos
Jogos Olímpicos. O precedente foi criado por Neroli Fairhall, uma arqueira paralímpica
da Nova Zelândia, que competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 em Los Angeles.
Em 2008, Oscar Pistorius, um velocista sul-africano, tentou se classificar para as
Olimpíadas de 2008. Pistorius teve as duas pernas amputadas abaixo do joelho e corre
com duas lâminas de fibra de carbono. Ele detém os recordes paralímpicos nas provas
dos 100, 200 e 400 metros. Em 2007, ele competiu em seu primeiro meeting internacional
em pista para não-deficientes, após o qual a Associação Internacional de Federações de
Atletismo (IAAF), órgão regulador do atletismo, proibiu o uso de qualquer dispositivo
técnico que empregue "... molas, rodas ou qualquer outro elemento que forneça ao usuário
uma vantagem sobre outro atleta que não utilize esse dispositivo." A preocupação entre
os atletas e a IAAF foi que as lâminas de Pistorius lhe dessem uma vantagem injusta. A
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IAAF, em seguida, determinou que Pistorius estava inelegível para o Jogos Olímpicos de
2008. Esta decisão foi anulada pelo Tribunal Arbitral do Desporto, que alegou que a IAAF
não tinha apresentado provas científicas suficientes que as próteses de Pistorius lhe dava
vantagens indevidas. Consequentemente, se ele conseguisse o indíce olímpico, ele seria
autorizado a competir. Sua melhor oportunidade para se classificar foi na corrida de 400
metros. Pistorius perdeu o índice, a uma distância de 0,70 segundo. Ele competiu nos
Jogos Paralímpicos de Verão de 2008, onde ganhou medalhas de ouro nos 100, 200 e 400
metros sprints.
Os atletas sem deficiência também competem nos Jogos Paralímpicos: os guias
visuais para atletas com deficiência visual, são uma parte estreita e essencial da
competição, que o atleta com deficiência visual e o guia são considerados uma equipe.

3.2 – ESPORTES PARAOLÍMPICOS
Entre as principais modalidades de esportes paraolímpicos , destacamos o atletismo,
com participação de atletas com deficiência visual e física; com provas de arremesso,
salto e lançamento, além de pistas. Os atletas cegos são acompanhados de um guia e
unidos por uma corda. O Basquetebol em Cadeira de Rodas, praticado por atletas com
deficiência física e motora. Esta modalidade é regida pela Federação Internacional de
Basquete (FIBA). O Futebol de 5 é disputado por atletas deficientes visuais, onde apenas
o goleiro possui visão. A quadra é adaptada e a bola possui um barulho para orientar os
jogadores. Há também o Futebol de 7, disputado por atletas com paralisia cerebral, em
um campo de 55 por 77 metros. A modalidade Levantamento de Peso é praticada por
atletas portadores de deficiência física. O Judô também é praticado por pessoas com
deficiência visual.
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A Natação é disputada por atletas com deficiência visual e física. São competições
de 50 a 400 metros, nos estilos: peito, livre, borboleta e costas. Há também as provas de
revezamento (medley e livre). Outra modalidade de Esportes Paraolímpicos é o Tênis de
Mesa, cuja competição é dividida entre os que competem em cadeiras de rodas e de pé,
podendo ser praticado em dupla ou individual. Podem participar atletas amputados,
usuários de cadeira de rodas e com paralisia cerebral. Outra modalidade é o Tênis em
Cadeira de Rodas, diferente do comum, nesta modalidade a bolinha pode pular duas
vezes. O Voleibol Sentado é a modalidade praticada por atletas com deficiência, os quais
jogam sentados no chão. A rede possui altura baixa e a quadra possui 10x6 m.
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Outros Esportes Paraolímpicos são: Ciclismo, praticado por deficientes físicos e
visuais e pode utilizar bicicletas, tandem, handcycles ou triciclo. Hipismo também pode
ser praticado por deficientes físicos e visuais. A modalidade do Remo estreou em 2008,
é praticado por deficientes físicos com equipamentos adaptados. O Rugby em cadeira de
Rodas é disputado por atletas com quadriplegia. Tiro com Arco é praticado por portadores
de paralisia cerebral, amputados e paraplégicos. Triatlo é a mais nova modalidade, estreou
em 2010, disputado por deficientes físicos em seis categorias diferentes e a Vela,
disputada por atletas paraplégicos e portadores de deficiência cerebral.

O Comitê Olímpico Internacional (IPC) reconhece vinte e oito esportes como
federados. Sendo que a Organização Internacional de Esportes para Deficientes é
responsável pela administração de seis modalidades, e os outros treze possuem federações
próprias, como é o caso do Basquetebol em cadeira de Rodas, Canoagem, Ciclismo,
Curling em cadeira de Rodas, Hipismo, Remo, Rugby em cadeiras de Rodas, Tênis em
Cadeira de Rodas, Tiro com Arco, Triatlo, Vela e Voleibol Sentado.
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Existem ainda os Esportes Paraolímpicos praticados nos Jogos Paraolímpicos de
Inverno, como Biatlo, Esqui alpino, Esqui cross-country, Hóquei sobre trenó, Tiro e
Dança Esportiva. E os praticados nos Jogos Paraolímpicos de Verão, que são: Bocha,
Esgrima em cadeira de rodas, Goalball e Judô. Os Esportes Paraolímpicos possuem uma
classificação para os atletas com deficiência, com o objetivo de igualar as capacidade e
limitações técnicas de cada um, de acordo com a categoria. São divididos em seis
categorias: Atleta com paralisia cerebral, Atleta com lesão medular, Atleta com
amputação, Atleta com deficiência visual, Atleta com deficiência mental e o Les Autres,
que compõe os atletas que não se incluem nas categorias mencionadas.

3.3 – OLIMPÍADAS NO BRASIL
Jogos Olímpicos de 2016 oficialmente Jogos da XXXI Olimpíada, mais comumente
Rio 2016, serão um evento multiesportivo realizado no segundo semestre de 2016, no Rio
de Janeiro, Brasil. A escolha foi feita durante a 121ª Sessão do Comitê Olímpico
Internacional, que aconteceu em Copenhague, Dinamarca, em 2 de outubro de 2009. Os
Jogos Paraolímpicos de Verão de 2016 serão sediados na mesma cidade e organizados
pelo mesmo comitê. Será a primeira vez que os Jogos Olímpicos serão sediados na
América do Sul.
O evento ocorrerá entre os dias 5 e 21 de agosto de 2016, e as Paraolimpíadas serão
entre 7 e 18 de setembro do mesmo ano. O local de abertura e encerramento será no
Estádio do Maracanã. Serão disputadas 28 modalidades, duas a mais em relação aos Jogos
Olímpicos de Verão de 2012. O Comitê Executivo do COI sugeriu as inclusões do rugby
sevens e do golfe, e foram aprovados durante a 121ª Sessão. O programa dos Jogos ainda
poderá ser expandido, após o sucesso de novas modalidades incluídas nos primeiros Jogos
Olímpicos da Juventude realizados em Singapura em 2010.

PROGRAMA ESPORTIVO
O programa esportivo dos Jogos Olímpicos de 2016 terá 28 esportes, totalizando 38
modalidades. Ao contrário das edições anteriores, duas vagas estavam abertas para novos
esportes, já que o beisebol e o softbol tinham sido eliminados do programa para os Jogos
Olímpicos de Verão de 2012, em Londres. O Comitê Executivo, após resultado de uma
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consultoria, anunciou os sete finalistas para estas duas vagas. Quatro deles já estiveram
em edições anteriores de Jogos Olímpicos: beisebol e softbol (excluídos do programa em
2005), golfe (presente nos Jogos de 1900 e de 1904) e rugby sevens, uma variação do
rugby presente nas edições de 1900, 1908, 1920 e 1924. Completaram a lista de esportescandidatos a patinação sobre rodas, o caratê e o squash. As respectivas federações fizeram
suas apresentações para os mesmbros do COI em junho de 2009.
Em agosto, o conselho executivo inicialmente aprovou a inclusão do rugby sevens,
por maioria de votos, eliminando assim, patinação e squash da disputa. Entre os três
restantes (golfe, caratê e softbol) o conselho escolheu o golfe. A decisão sobre os dois
esportes restantes foi feita em 9 de outubro de 2009, no último dia da 121ª Sessão do COI
em que a cidade do Rio de Janeiro foi eleita como sede. Para serem aprovados os dois
esportes precisavam de maioria simples de votos.
Os membros do COI votaram para inclusão do rúgbi (63 votos a favor, 27 contra e
duas abstenções) e do golfe (81 votos a favor, oito contra e uma abstenção) no programa
dos Jogos a partir da edição do Rio de Janeiro. Os outros 26 esportes também foram
ratificados pela maioria absoluta.

LOGO
O processo de escolha da logomarca dos Jogos Olímpicos de 2016 reuniu 138
agências brasileiras. Na reta final, apenas oito continuaram no páreo. Após passar pelo
crivo de uma comissão julgadora de 12 membros, o desenho criado pela agência carioca
Tátil foi o vencedor.
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O lançamento da logomarca ocorreu no dia 31 de dezembro de 2010 na festa de
reveillon, em Copacabana. Às 22 horas, a cantora Daniela Mercury chamou ao palco da
festa a campeã olímpica Maurren Maggi e outros atletas para juntos revelarem a
logomarca. Estiveram presentes na festa, assistindo de camarote o presidente do COI
(Comitê Olímpico Internacional), Jacques Rogge, o presidente do COB (Comitê
Olímpico Brasileiro), Carlos Artur Nuzman, o governador do Estado do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o ex-ministro dos
esportes, Orlando Silva e a coordenadora da comissão do COI, Nawal El Moutawakel.
A logomarca é representada pela união de três figuras humanas unidas pelas mãos e
pés nas cores verde, amarelo e azul. O símbolo, que pela primeira vez na história é
tridimensional,além de ser a primeira desde Turim 2006 que apresenta um símbolo da
cidade sede, representa o ato de abraçar,cuja a função é única na cultura brasileira
simbolizando a cultura acolhedora e receptiva do brasileirol e o morro do Pão de Açúcar,
cartão postal mais famoso do Brasil e do Rio de Janeiro, e entre outras interpretações os
números que formam "2016" e a palavra "Rio".
A logomarca provocou alguma controvérsia com a mídia brasileira que aponta
semelhanças entre ela e o logotipo utilizado pela Fundação Telluride no Colorado e com
a pintura de Henri Matisse, La Danse. Os projetistas afirmaram que as semelhanças entre
os três são mera coincidência.
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CONCLUSÃO
Como podemos ver, as Olimpíadas era somente uma competição em uma só cidade,
com as pessoas daquela cidade, começou de uma forma muito simples. Passou por
dificuldades, até proibiram mas ela ressurgiu e veio crescendo desde então, hoje é um dos
maiores eventos globais, onde muitos países participam e é um evento extremamente
disputado, com diferentes tipos de esportes e modalidades sendo que antes tinha apenas
uma.
Com o grande sucesso das olimpíadas, foi decidido então que seria aberto uma
paraolimpíada, que é a olimpíada para quem tem algum tipo de deficiência, onde todos
os países participam também e ela é feita no mesmo pais onde as olimpíadas acontecem.
A próxima edição acontecera aqui no Brasil, todos esperam uma grande festa como
foi na copa do Mundo e junto com ela as paraolimpíadas, mas somente os jogos de inverno
não serão feitos aqui devido a impossibilidade disso.
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