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Uma pessoa olhando para um celular que não toca – não há cena 

mais idiota. Os celulares foram inventados justamente para que ninguém 

precise mais ficar aguardando uma ligação ao lado do telefone [...]. 

Acende um cigarro e tudo ganha mais sentido. Agora não apenas 

olha para um celular – olha para um celular, enquanto fuma. Poderia 

ficar assim pelos próximos anos. Mas sente vontade de ir ao banheiro e 

vai. 

Quando volta, abre o aparelho para ver se há algum aviso de 

chamada perdida. Não há, e ela tenta mais uma vez focar sua atenção no 

trabalho. Consegue por uns dez segundos, aí acende outro cigarro. Evita 

olhar para o celular, mas, soltando a fumaça da terceira tragada, 

observa-o de rabo de olho. 

Gosta da pose em que está: fumando, com o olhar de soslaio. 

Imagina que, se tivesse alguém para vê-la, estaria linda. 

Fernanda Young - Aritimética 
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RESUMO 

A busca por relações entre o que é fumar para os jovens fumantes e o que as advertências 

sanitárias contidas nos versos das embalagens de cigarro mostram é o ponto principal deste 

trabalho final de graduação. Assim, buscou-se, por meio de entrevistas semi-abertas com 

jovens fumantes universitários de Santa Maria, percepções quanto a simbologia atribuída ao 

ato de fumar e quanto as advertências sanitárias contidas no verso das embalagens de cigarro, 

buscando pontos em comum entre ambas, afim de verificar a eficácia destas propagandas anti-

fumo frente a este público que, por ser jovem, ainda não padece dos malefícios extritamente 

biologicistas presentes nas advertências. Foram realizadas dez entrevistas, que apontam que 

todos os entrevistados iniciaram o fumo quando menores de idade. A partir do discurso dos 

entrevistados foi encontrada apenas uma relação direta entre as entrevistas e as atuais 

advertências sanitárias contidas nas carteiras de cigarro, o que as tornam mensagens de pouco 

impacto frente a este público. 

 

Palavras-chave: Cigarro. Percepções. Advertências Sanitárias. 

 

 

ABSTRACT 

The search for relations between what smoking means for young people and what sanitary 

warnings in the back of the cigarette packages show is the main point of this final work of 

graduation. Therefore, through semi-structured interviews with young university students 

from Santa Maria, we tried to find perceptions about the symbology attached to the act of 

smoking and the sanitary warnings in the back of cigarette packages, searching common 

points between them, in order to check the efficiency of the anti-smoking advertisements with 

this audience that, for being young, still doesn‘t suffer from the biologic effects present in the 

warnings. Ten interviews were made, where all the interviewees began smoking while still 

underage. From the interviewees‘ speech, only one direct relation was found between the 

interviews and the current sanitary warnings in cigarette packages, what makes of them 

messages of little impact with this audience. 

 

Keywords: Cigarette. Perceptions. Sanitary Warnings. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para o Ministério da Saúde, as embalagens de cigarro ―são consideradas um produto 

‗crachá‘, ‗emblema‘ ou ‗símbolo‘, pois permanecem 24 horas por dia com os fumantes, 

constantemente expostas, funcionando como veículo de propaganda‖ (BRASIL, 2008, p. 46), 

tanto da marca do cigarro quanto das advertências sanitárias que ocupam um dos lados das 

embalagens. Por isto, a estratégia das advertências sanitárias nos próprios invólucros do 

produto é tão importante para a divulgação de mensagens anti-fumo. 

Em 2001, com a Medida Provisória n.º 2.190-34, a publicidade e as embalagens de 

cigarros passaram a ter, obrigatoriamente, advertências sanitárias com ilustrações de sentido. 

As advertências do Ministério da Saúde mostram, predominantemente, os efeitos biológicos 

do ato de fumar. 

Não obstante, é notório que o Ministério da Saúde, na implementação de advertências 

sanitárias nas embalagens de cigarros, delimita seu público-alvo apenas pela condição de 

fumantes, deixando de lado aspectos importantes como idade, nível cultural, etc. Um dos 

princípios básicos da propaganda é buscar a identificação com seu público-alvo, sendo esta 

generalização de público contida nas advertências sanitárias contraditória neste aspecto, pois 

os efeitos da mídia são variáveis de indivíduo para indivíduo devido a particularidades 

específicas. 

A partir deste pensamento, buscou-se, através de entrevistas semi-abertas, a dimensão 

simbólica do ato de fumar, os atributos e benefícios que o cigarro proporciona e os malefícios 

causados pelo ato de fumar, de acordo com os fumantes entrevistados. 

Portanto, este trabalho busca encontrar relações entre as percepções de jovens 

fumantes universitários acerca do ato de fumar e as atuais advertências sanitárias contidas no 

verso das embalagens de cigarro, a fim de descobrir se este tipo de propaganda anti-fumo 

surte efeito no público investigado, que, por ser jovem, ainda não sofre as consequências 

apontadas nas advertências sanitárias do Ministério da Saúde, e mesmo estando em um nível 

educacional avançado usufrui um produto que é sabidamente nocivo.  

Este trabalho organiza-se em onze capítulos, onde, no capítulo 2.1 faz-se um breve 

histórico do ato de fumar, desde a descoberta do tabaco nas Américas, até as Guerras 

Mundiais, que foram as molas propulsoras do consumo de tabaco no mundo; no capítulo 2.2 o 

cigarro é trazido com a visão ―sublime‖ de Klein, um ensaísta americano que resgata os 

valores culturais do cigarro partindo de leituras de obras de ficção, poemas e filósofos; no 
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capítulo 2.3 é feito um resgate do cigarro no cinema, com os filmes Gilda e Casablanca, 

filmes estes produzidos na década de 1940, onde o cigarro entrava na cultura americana como 

símbolo de modernidade e vitória graças a seu uso na Segunda Guerra Mundial; no capítulo 

2.4 o ato de fumar é trazido pelo viés da cultura. Partindo de noções de Helman, pode-se 

visualizar o cigarro como agente cultural, utilizado com outros fins além do vício puramente 

dito, e tido como extensão do corpo do fumante; em 2.5 é feito um levantamento histórico das 

ações antitabagistas no mundo, desde a descoberta do tabaco até o século XX; no capítulo 2.6 

são elucidadas as descobertas científicas que colocaram o cigarro como causador de câncer e 

as medidas tomadas por governos para conter a publicidade de cigarros e o ato de fumar; em 

2.7 é trazido o conceito de hipermodernidade de Lipovetsky, que expõe a sociedade atual em 

um contexto de excesso e elogio à moderação, onde o homem tudo pode, mas necessita viver 

bem e bastante, um paradoxo que, segundo o autor, inicia-se na década de 1980, década esta 

que, no Brasil, iniciam-se as advertências sanitárias em maços de cigarros; no capítulo 2.8 é 

feito um levantamento das advertências sanitárias nas embalagens de cigarros no Brasil, 

passando por suas seis fases, desde 1988 até a atualidade; em 2.9 é feito um breve paralelo de 

como era a publicidade de cigarros, e de como ela está atualmente; no capítulo 2.10 as 

embalagens de cigarro são trazidas como meios de comunicação, pois comunicam não apenas 

as advertências sanitárias, como também o conceito de cada marca e sabor do produto; no 

capítulo final do Referencial Teórico, 2.11, o fumante é trazido como consumidor de um 

produto legalizado que é onerado de impostos, e que não sofre (ao menos não mais) 

influências massivas de propagandas de cigarros. O fumante fuma tanto por vício, quanto por 

aspectos culturais agregados ao ato de fumar. 

Desta maneira tem-se o presente trabalho e sua relevância para a Comunicação, pois, 

partindo dos dados levantados, soluções poderão encontradas para a efetividade de 

propagandas anti-fumo, principalmente para públicos de mesma faixa etária do público 

pesquisado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Atualmente, o tabagismo é amplamente reconhecido como uma doença epidêmica 

resultante da dependência de nicotina e classificado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) no grupo dos transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de 

substâncias psicoativas. Essa dependência faz com que os fumantes se exponham 

continuamente à cerca de 4.700 substâncias tóxicas, fazendo com que o tabagismo seja fator 

causal de aproximadamente 50 doenças diferentes. 

Devido a essa toxidade, o total de mortes no mundo decorrentes do tabagismo, 

atualmente, é de cerca de 5 milhões ao ano. E se tais tendências de expansão forem mantidas, 

as mortes causadas pelo uso do tabaco alcançarão 10 milhões/ano em 2030. No Brasil, são 

estimadas cerca de 200 mil mortes/ano em consequência do tabagismo (BRASIL, 2003). 

Desde o ano 2000, com a Lei n.º 10.167, a publicidade de cigarros e produtos 

derivados do fumo está proibida de ser veiculada nos mass media do Brasil, ficando restritas 

aos pontos-de-venda. Em 2001, com a Medida Provisória n.º 2.190-34, a publicidade e as 

embalagens de cigarros passaram a ter, obrigatoriamente, advertências sanitárias ilustradas. 

Tendo em vista esta ser uma pesquisa da área da Comunicação Social que objetiva 

uma leitura através do ponto de vista de fumantes sobre suas percepções quanto ao fumo e às 

advertências sanitárias, optou-se pelos temas e autores cujo foco não se localiza nas 

especificidades da área da saúde ou nos malefícios causados pelo uso do tabaco, para também 

entendermos o que levou o cigarro a conter advertências sanitárias reguladas por lei, tanto na 

publicidade quanto nas embalagens do produto. 

  

 

2.1 O TABACO E O ATO DE FUMAR: UM BREVE HISTÓRICO 

 

O tabaco, em princípio, era utilizado em festividades indígenas nas Américas. Os 

nativos americanos acreditavam que o tabaco possuía poderes metafísicos e servia para curar 

inúmeras doenças. 

O uso do tabaco por essas tribos ia muito além do ato de fumar. A folha de tabaco era 

usada para ser mascada, cobrir ferimentos, produzir chás e em rituais religiosos. Acreditava-se 

que a fumaça derivada da queima do tabaco trazia ao pajé ou cacique da tribo espíritos de 

divindades capazes de prever o futuro e curar enfermos. 

No princípio o tabaco era um ato social: 



12 
 

Nos tempos pré-colombianos [o tabaco] era considerado um deus, uma divindade 

menor que encontrou acólitos entre as tribos nativas americanas, dos iorqueses de 

Nova York aos maias de Iucatán. O tição fulgurante do cachimbo da paz unificava o 

círculo da tribo com os espíritos de seus ancestrais. Com o poder de oferecer uma 

evasão do tempo, de recordar o passado e invocar o futuro, o tabaco ligava os índios 

aos seus mortos, nos quais viam a si mesmos. Convocava o anseio coletivo de 

bravura futura rivalizando com o exemplo de seus ancestrais, para aliviar a carga das 

assombrações dos espíritos, imitando-os, em seguida ultrapassando-os. (KLEIN, 

1997, p. 179) 

 

O frei espanhol Bartholomé de Las Casas, que acompanhou Colombo entre 1498 e 

1502, e estabeleceu-se na ilha de Hispaniola (hoje República Dominicana e Haiti) entre 1502 

e 1547, foi um dos primeiros a observar o uso do tabaco. Em Historia de las Indias, Las 

Casas escreve o primeiro relato da existência do cigarro: 

 

São ervas silvestres secas envolvidas por determinadas folhas também secas, na 

forma de bombinhas que os meninos fazem por ocasião do Pentecostes. Aceso em 

uma ponta, é sugado na outra, ou o inalam, ou, com a respiração, recebem em seu 

interior essa fumaça com que amortecem a carne e quase se embriagam. Desse modo 

dizem não sentir fadiga. Essas bombinhas, ou como quer que os chamemos, são 

chamados por eles de tabacos [tabacs]. Conheci espanhóis em Hispaniola que se 

acostumaram em usá-los e que, depois que os repreendi, dizendo que era um vício, 

responderam que não conseguiam parar de usá-los. Não sei que sabor ou gosto 
encontram naquilo. (KLEIN, 1997, p. 29) 

 

 Outro observador religioso, porém que experimentou das sensações do ―petum‖ 

(forma como os índios brasileiros chamavam o tabaco) foi o frei francês André Thevet, que 

participou de uma tentativa frustrada da França estabelecer uma colônia no Rio de Janeiro 

entre 1555 e 1565. Ele relatou: 

 

Depois de colher o petum com todo o cuidado, os selvagens secam as folhas à 

sombra, dentro de pequenas cabanas. O uso que fazem desta planta é o seguinte: 

depois de estar seca, envolvem uma certa quantidade dela numa folha de palmeira 

bem grande. Esta, depois de enrolada fica do tamanho do círio [vela, geralmente de 

tamanho grande] a seguir, acendendo uma das pontas, aspiram a fumaça pelo nariz e 

pela boca. Dizem os selvagens que esta planta é muito saudável, servindo para 

destilar e consumir os humores supérfluos do cérebro. Utilizando desta maneira, o 

petum faz cessar a fome e a sede durante algum tempo. Por isso, usam-no com 

frequência, mormente quando têm algum assunto a discutir. Enquanto um traga a 

fumaça, o outro fala, e assim vão fazendo sucessivamente enquanto discutem. Mas 

as mulheres não usam jamais o petum. Na verdade, quando se aspira por muito 

tempo essa fumaça aromática, sente-se um certo atordoamento ou embriaguez, 
semelhante à provocada pelos eflúvios de um vinho forte. Os cristãos que vivem 

hoje em dia nessa terra tornaram-se grandes apreciadores desta erva aromática. No 

princípio, entretanto, seu uso não é destituído de perigo, pois a fumaça, até que a 

pessoa acostuma com ela, produz suores e fraquezas, chegando mesmo a provocar 

síncopes, conforme eu mesmo experimentei. (THELVET apud CARVALHO, 2001, 

p. 57-58) 

 

Com a descoberta das Américas pelos colonizadores europeus o tabaco foi levado à 

Europa e logo se expandiu para diversas partes do mundo. 
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Em apenas um século, o fumo passou a ser usado no mundo inteiro, expandindo-se 

de duas maneiras: a primeira, através dos marinheiros e soldados, para quem era o 

fumo um bom passatempo, durante os longos meses de viagem; a segunda, por meio 

das expedições de portugueses ao Brasil, que levaram a planta para Portugal e 

França, difundindo-a, posteriormente, em outros países europeus (SEFFRIN, 1995, 

p. 20).  

 

Em princípio, na Europa, o tabaco era fumado em cachimbos, passando pelo charuto e 

tendo a forma do cigarro como conhecemos hoje, enrolado em um papel ou palha, apenas 

muito mais tarde. Estas três formas de utilizar o produto ainda estão em prática, porém o 

cigarro é o mais utilizado entre os fumantes. 

Ninguém sabe ao certo quando o cigarro, no formato que conhecemos hoje, foi criado, 

mas o jesuíta espanhol Nuremberg, em seu Historia naturae editado em 1635, relata o uso de 

―papelitos‖, tabaco enrolado em papel, nas colônias espanholas da América. (KLEIN, 1997) 

Pode-se dizer que o que popularizou o cigarro no mundo foi sua praticidade, por ter 

um tamanho reduzido comparado ao charuto, e por deixar de existir findo o ato de fumar, ao 

contrário do cachimbo. Outro fator apontado como popularizador do cigarro é o fato de, ao 

passar do tempo, ter sido enrolado em papel. 

Segundo Rival, citado por Klein (1997, p. 144), o cigarro chegou à França por volta 

dos anos 1825-30, tendo vindo ―da Espanha, onde os brasileiros o divulgaram‖ já produzidos 

em escala, porém manualmente. 

Nos EUA, no ano de 1880, aos 21 anos de idade, James Albert Bonsack, filho de um 

fazendeiro do Tennessee, patenteou um equipamento de enrolar cigarros. Começa assim, a 

revolução do cigarro em escala industrial. A máquina de Bonsack produzia entre 200 e 212 

cigarros por minuto. Para atingir a mesma produção, seria preciso de 40 a 50 homens. 

(CARVALHO, 2001) 

Não demorou muito para a máquina de Bonsack ser adquirida por fabricantes de 

cigarros. O primeiro foi James Buchanan Duke. 

 

Ele conseguiu fazer a máquina funcionar em pleno vapor em abril de 1884. Produziu 

120 mil cigarros. Com a máquina, Duke percebeu que podia chacoalhar um mercado 

que se dividia entre marcas importadas refinadíssimas, vindas de Cuba ou do Egito, 

e cigarros quebra-peito vendidos a trabalhadores. Faria cigarros com melhor 

acabamento que os quebra-peito enrolados a mão e poderia baixar o preço de sua 

marca, o Duke of Durham, pela metade – de US$ 0,10 para US$ 0,05 por maço de 

dez cigarros. No fim das contas, o empresário notou que o lucro atingira quase 100% 
(CARVALHO, 2001, p. 36). 

 

Conforme Carvalho (2001), o começo foi difícil para a indústria, pois em 1880, ano 

que foi patenteada a máquina de fazer cigarro, o mercado era dominado pelo fumo de mascar, 
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chegando a casa de 58% do tabaco consumido. O cachimbo e o charuto detiam uma fatia 

idêntica, de 19% cada um, e o rapé alcançava apenas 3%. O cigarro era a forma de consumir 

tabaco menos utilizada na época, com mísero 1% da fatia do mercado de tabaco. Vinte anos 

depois, a situação não seria muito diferente – os cigarros respondiam por menos de 2% de 

todo o tabaco vendido. 

O maior aliado para o cigarro se tornar hegemônico foram as duas guerras mundiais. 

Cassandra Tate, uma especialista no assunto, é citada por Carvalho: ―Até a Primeira Guerra 

Mundial, o cigarro estava em grande parte confinado às camadas marginais da sociedade 

americana‖ (TATE apud CARVALHO, 2001, p. 38). 

 

Aquelas margens seriam formadas de imigrantes (sobretudo os oriundos do 

Mediterrâneo, fumantes contumazes), trabalhadores braçais, mulheres que se 

vendiam no mercado sexual e vanguardistas de ambos os sexos.‖ (CARVALHO, 

2001, p. 38) 
 

Esta situação teve uma reviravolta com a Primeira Guerra. Carvalho nos traz alguns 

percentuais desta ascensão do cigarro nesta época: 

 

Em 1900 o cigarro não passava de 2% do mercado de fumo; em 1930, já atingiria os 

30%. A tradução dos percentuais em números é ainda mais chocante. Em 1900, o 

consumo anual era de cerca de 2 bilhões de cigarros; em 1930 chegaria a 200 bilhões 

– um crescimento de 10.000%. (2001, p. 39) 

 

O cigarro era distribuído pelos governos para os soldados nas cantinas durante a 

Primeira Guerra, graças aos seus efeitos relaxantes e apreensores de ansiedade (KLEIN, 

1997). 

 

A necessidade do cigarro na guerra de trincheiras está sintetizada em uma frase do 
general John J. Pershing, comandante da Força Expedicionária Americana na 

Europa: ―Vocês me perguntam do que precisamos para vencer a guerra. Eu 

respondo: precisamos de fumo tanto quanto de balas‖. O cigarro parecia ser o sonho 

de todo general: ele distrai acalma, seda e energiza (CARVALHO, 2001, p. 39). 

 

Com o fim da Primeira Guerra Mundial o cigarro ―tornou-se um símbolo de civismo, 

democracia e, sobretudo, de heroísmo, imagem plasmada no soldado que triunfara na 

Europa‖. O cigarro deixou de ser um produto do gueto e dos vanguardistas e transformou-se 

em produto de massa (CARVALHO, 2001 p. 40) 

Muito mais do que a publicidade, a guerra foi a mola propulsora do consumo do 

cigarro. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, veio a urbanização acelerada, a criação do 
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mercado de massa e a expansão do mercado de trabalho nos EUA, fatores que ajudaram a 

propagar o cigarro. 

O passo seguinte veio com a Segunda Guerra e o advento do cinema de Hollywood: o 

cigarro transformou-se em produto mundial. ―Fumar se tornou glamouroso, sexy, símbolo de 

uma modernidade que só a América vitoriosa conseguia emanar‖ (CARVALHO, 2001, p. 40). 

Resgatando os contextos vislumbrados no decorrer do texto, verifica-se que o tabaco 

tornou-se conhecido mundialmente somente após a descoberta das Américas. O caminho do 

cigarro para tornar-se popular entre todas as camadas populacionais foi longo, mas o seu 

consumo, como referido anteriormente, remonta à Colombo. O tabaco sempre esteve 

associado a algum benefício espiritual ou físico, tanto quanto é associado, atualmente, às 

doenças que dele provêem. 

 

 

2.2 CIGARROS SÃO SUBLIMES 

 

Como podemos notar, no seu princípio, o tabaco era utilizado por nativos americanos 

em rituais de magia, para discutir assuntos ou recepcionar convidados. Alguns dos 

colonizadores experimentaram o tabaco e sentiram seus efeitos e, muito mais que isso, 

levaram o tabaco à Europa e disseminaram no mundo esse hábito. 

O ensaísta americano Richard Klein, em seu livro ―Cigarros são sublimes: uma 

história cultural de estilo e fumaça‖, destaca fatores culturais e psicológicos associados ao ato 

de fumar. Em sua tentativa em parar de fumar, o autor busca compreender a natureza 

específica e determinar as condições gerais do hábito de fumar. 

Klein explica a questão que o levou a conceber seu livro, na medida em que embate os 

novos estudos que demonstram o dano potencial causado pelo cigarro e a insistência das 

pessoas em permanecer fumando ou iniciando o hábito de fumar. O autor, ainda questiona 

 

[...] que possíveis benefícios ou vantagens pode alguém usufruir de uma substância 

tão extensa e merecidamente vilipendiada pelo mal que causa à saúde? Que prazeres 

podem derivar de uma atividade tão repugnante que fazem todos passarem mal na 

primeira vez que é realizada e frequentemente depois – todos os dias? (KLEIN,1997, 

p. 9) 
 

Realmente é impensável, com o número crescente de informações na mídia e o alcance 

de campanhas antitabagistas, que as pessoas desconheçam os riscos de fumar, e, mais ainda, 
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de continuar fumando. Klein busca descobrir, através da literatura, de poetas, filósofos, e de 

obras de ficção, o que há por trás do ato de fumar, seus valores estéticos e culturais. 

Para Klein, os cigarros são sublimes em virtude do poder fascinante de propor o que Kant 

chamaria de ―prazer negativo‖: 

 

Um prazer secretamente belo e inevitavelmente doloroso que procede de uma certa 

implicação de eternidade; o gosto de infinitude em um cigarro reside precisamente 
no gosto ―ruim‖ de que o fumante rapidamente aprende a gostar. Sendo sublimes, os 

cigarros, em princípio, resistem a todos os argumentos dirigidos contra eles, da 

perspectiva da saúde e da utilidade. Alertar fumantes e neófitos dos riscos os atrai 

mais fortemente à beira do abismo, onde, como viajantes em uma paisagem suíça, 

podem ficar impressionados com a majestade sutil das perspectivas sobre a 

mortalidade, abertas pelos pequenos terrores em cada tragada. Os cigarros são ruins. 

Por isso são bons – não bons, não belos, mas sublimes (1997, p. 18). 

 

Klein cita Cocteau no que este chama de ―encantos poderosos‖ de um maço de 

cigarros: ―Il ne faut pás oublier que le paquete de cigarettes, le cérémonial qui les em sort, 

allume le briquet, et cet étrange nuage qui nous pénètre et que soufflent nos narines, c’est par 

dês charmes puissants qu’ils ont fait la conquête du monde‖
1
 (COCTEAU apud KLEIN, 

1997, p. 21). 

 

Cocteau alude aqui à magia universalmente sedutora que os cigarros exercem em 

toda a parte, em todas as classes, em todos os ambientes; não existe sociedade, por 

mais fanáticos que sejam seus valores e exóticos seus costumes, que não tenha 

sucumbido ao perigoso poder de atração dos cigarros, ao risco sedutor e flamejante 

que sua beleza engendra. Não existe nenhum lugar no mundo em que as pessoas não 

fumem se tiverem a oportunidade de fazê-lo (KLEIN, 1997, p. 21). 

 

A palavra ―cigarro‖ em francês é um substantivo feminino (cigarette), e talvez por isso 

tenha sido inspiração de muitos poemas e poesias de amor. Klein enumera alguns destes 

poemas em seu livro. A forma de soneto foi, em geral, reservado pelos poetas para louvar 

mulheres, mas o cigarro foi dotado de atribuições e sedução feminina muito cedo. Klein cita 

um trecho de La physiologie du fumeur de Theodore Burete: ―La cigarette est gentille, vive, 

animée, elle a quelquechose de piquant dans ses allures. C’est la grisette des fumeurs‖
2
 (apud 

KLEIN, 1997, p. 84). 

                                                             
1 Não se pode esquecer que o maço de cigarros, a cerimônia para tirá-los, acender o isqueiro, e a estranha nuvem 

que nos penetra e que nossas narinas exalam, conquistaram o mundo através de um fascínio poderoso. 

2 O cigarro é gentil, vivo, animado; tem um quê picante em seus modos. É a grisette (jovem maliciosa, leviana) 

dos fumantes. 
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No tempo de um cigarro, o fumante pode atuar em filme pessoal, satisfazendo, 

ludicamente, os desejos mais apaixonados. Não é por acaso que ―em italiano, a pequena 

nuvem na qual o discurso ou pensamento de um personagem de quadrinhos é representado 

chama-se ‗il fumo‘‖ (KLEIN, 1997, p. 180). 

O cigarro, muito mais que apenas ―ajudar‖ o fumante a ter devaneios e viver fantasias 

com sua fumaça, identifica o fumante e torna-se parte dele como um todo, como uma 

extensão de seu corpo. 

 

Um cigarro revela o fumante, assim como o poema, o poeta. Lendo-o, ouve-se por 

acaso o fumante ocupado em uma conversação lírica com o cigarro, dentro da 

sintaxe e do léxico determinados por um código cultural do ato de fumar 

amplamente reconhecido. Com um cigarro, o fumante representa uma dança sutil ou 

introduz um diálogo que acompanha cada gesto e cada palavra. Tirado do maço e 

fumado, o cigarro escreve um poema, canta uma ária, ou coreografa uma dança, 

narrando uma história em sinais que são escritos hieroglificamente no espaço e 

respiração. Vestido em seu traje de papel, o cigarro é mais sutil, reservado e sereno 

que o charuto nu, apreciado por homens exuberantes e psicanalistas. O fumante 

apresenta um tango inconsciente com o corpo do cigarro, cuja beleza torna-o belo e 
cujo poder ele (ela?) absorve. O cigarro é análogo ao que os linguistas chamam de 

modificador, como a palavra ‗eu‘; este artifício para expressar a particularidade 

irredutível do meu self mais interior este disponível universalamente a todos e, 

portanto, é a coisa menos particular do mundo. O fumante manipula o cigarro, como 

a palavra eu, para contar histórias para si mesmo ou sobre si mesmo – ou para um 

outro. (KLEIN, 1997, p. 26) 

 

Um ótimo exemplo da simbologia do ato de fumar pode ser encontrado em Sartre, 

quando o filósofo faz referencia à sua própria biografia que, como muitas biografias de 

fumantes, conta a história de uma tentativa de parar bem-sucedida: 

 

[...] Através do tabaco que eu fumava, era o mundo que estava queimando, que 

estava sendo fumado, que reabsorvia a si mesmo em vapor e tornava a me penetrar. 

Para manter minha decisão de parar, tive que realizar uma espécie de 
descristalização – isto é, sem exatamente perceber, reduzi o tabaco a si mesmo: uma 

folha que queima. Rompi os elos simbólicos com o mundo, convenci-me de que não 

estaria subtraindo nada do teatro, da paisagem, do livro que estava lendo, se os 

considerasse sem o meu cachimbo; isto é, finalmente percebi haver outras maneiras 

de possuir esses objetos além dessa cerimônia de sacrifício. Assim que fiquei 

convencido disso, meu remorso reduziu-se à insignificância: lamentei não ter de 

sentir o cheiro da fumaça, o calor entre meus dedos, etc. Mas repentinamente meu 

remorso foi apaziguado e se tornou suportável. (SARTRE apud KLEIN, 1997, p. 61-

62) 

 

Obviamente, não podemos dizer que a solução encontrada por Sartre, um intectual, é a 

fórmula correta para largar o vício, contudo, podemos dar razão aos seus argumentos de por 

que as pessoas fumam. 
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Não é somente para Sartre [...] que o ato de fumar é menos motivado por seu paladar 

que por seu ―significado‖; provavelmente nunca ninguém fumou um cigarro por seu 

sabor. [...] Com cigarros não nos apropriamos da coisa em sim, mas de tudo que ela 

―cristaliza‖ para nós. 

O cigarro, para Sartre, [...] nos permite, em um ato simbólico, incorporar o mundo a 

nossa volta, toda a paisagem que o ato de fumar acompanha. Quando acendemos um 

cigarro em uma apresentação ou um jantar, ou diante de uma experiência nova, 

desconhecida, realizamos um ato de projeção/identificação/interiorização cujo 

movimento corresponde ao processo físico de acender, inspirar profundamente, 

expirar lentamente no espaço em nossa volta. (KLEIN, 1997, p. 62-3) 

 

Embora nenhum estudo até hoje tenha conseguido provar, o cigarro parece aumentar a 

capacidade de concentração, ao menos em tarefas repetitivas, pois, 

 

a nicotina funciona como uma espécie de gaiola que isola o fumante do meio 

ambiente, deixando luz e sons do lado de fora. Essa característica, ainda não 

explicada cientificamente, já virou folclore em certas profissões, como entre os 

controladores de tráfego aéreo, quase sempre fumantes inveterados. (CARVALHO, 

2001, p. 61) 

 

Com esta afirmação encontramos mais um motivo cultural, desta vez de ―classe‖, para 

o ato de fumar, a profissão pode ―exigir‖ que o profissional seja fumante. Fumar, muito mais 

que um ato físico, é um ato psicológico de apropriação do mundo. Ao reduzir o cigarro a nada 

além de cinzas, o fumante sente apropriar-se do cigarro para si mesmo. O cigarro passa a 

fazer parte de seu self assim que sua fumaça entra em seus pulmões. O fumante geralmente 

fuma em ocasiões específicas, e ao fumar apropria-se, além do cigarro, de todos os estímulos 

à sua volta. Fumar traz ganhos simbólicos ao fumante. Por isso, também, fumar é sublime. 

 

 

2.3 CINEMA E CIGARROS 

 

Como já observamos, o cigarro teve seu auge com o advento das guerras mundiais e 

do cinema de Hollywood. No entanto, não podemos culpar o cinema pela introdução do 

cigarro no cotidiano das pessoas, assim como não podemos culpar a publicidade e nem 

mesmo as guerras. O cigarro tornou-se popular na medida em que houve estímulos 

governamentais para tanto. Ao crescer o número de fumantes no mundo, personagens 

começaram a aparecer fumando nas telas do cinema que, por sua vez agregaram novos 

significados ao cigarro, como glamour, sensualidade e modernidade (KLEIN, 1997), sendo, 

posteriormente agregados também à publicidade. 



19 
 

O ato de fumar é, de certa maneira, um ritual exercido pelo fumante. O cigarro é 

retirado da carteira, é posto na boca; acende-se o fósforo/isqueiro, a chama entra em contato 

com a ponta do cigarro, é apagada; o cigarro é aceso e passa a fazer parte do diálogo corporal 

do fumante. Sua fumaça dança sobra a cabeça do fumante e toma conta do ambiente ao 

mesmo tempo que o ambiente toma conta do fumante através da simbologia do cigarro. 

Fumar cigarro é um ato de comunicação, pois ―corporifica uma linguagem implícita de 

gestos e atos que todos aprendemos subliminarmente a traduzir e que diretores de cinema 

usaram com uma astúcia consciente, com a intenção explícita de definir o personagem e 

explicar a trama‖ (KLEIN, 1997, p. 26). Como exemplo marcante da inserção do cigarro no 

cinema na época da Segunda Guerra temos o filme Casablanca (1942), onde todos os 

personagens fumavam, e muito, exceto Ilsa, interpretada por Ingrid Bergman. O personagem 

Rick, interpretado por Humphrey Bogart, trouxe além do cigarro entre os dedos, outra atitude 

ao fumar: Rick não prendia o filtro do cigarro entre o dedo indicador e o médio, como a 

maioria dos fumantes, mas entre o polegar e o indicador, como se o cigarro estivesse sendo 

segurado por uma garra de ave. O cigarro, na boca, também saia do lugar-comum dos 

fumantes normais: ele ficava no canto da boca, dependurado. ―Com esses deslocamentos 

mínimos, Bogart criou uma nova categoria de fumante – o durão, cínico e charmoso, que 

esgrima com o cigarro como se este fosse um falo para apresentar ao público‖ (CARVALHO, 

2001, p. 62).  

O cinema passa, então a difundir o cigarro como acessório sensual e de transgressão. 

Mas é no filme Gilda (1946) que o cigarro tem uma de suas aparições mais libidinosas e 

sensuais: 

 

Numa das cenas, a curvilínea Rita Hayworth, que fumava na vida real, rebola e traga 

em ritmo indolente num bar, vestida com um tomara-que-caia, enquanto a fumaça 

do cigarro ascende em nuvens ralas ao céu. Foi o fetiche de várias gerações, tanto de 

homens quanto de mulheres. (CARVALHO, 2001, p. 62) 

 

O cigarro passa a assumir papéis fundamentais em várias tramas, ajudando os 

personagens a exprimirem suas personalidades e valores dentro do filme. O mafioso fuma 

charutos, o galã fuma cigarros slim, o caubói fuma cigarros de palha ou com o filtro vermelho, 

o russo fuma cigarro fechado manualmente, etc. 

O cigarro entrou com força no cinema em um momento em que o fumo era fomentado 

pelo governo americano (período de guerra), o que nos leva a crer que o cigarro se tornará 

menos presente na medida em que este estiver menos presente na vida cotidiana das pessoas, 
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tendo em vista que o cinema é uma arte que busca representar a realidade, assim como as 

novelas. 

 

 

2.4 FUMAR É CULTURAL 

 

O ser humano necessita de regras de conduta, leis e exemplos a serem seguidos para 

organizar-se em sociedade. Dentre estas necessidades está a de sentir-se inserido em um 

grupo de convívio, ser aceito pelos seus pares e ser visto como alguém importante para o 

grupo a que pertence. 

Helman (2003), após apresentar os posicionamentos de Tylor
3
 e  de Kessing

4
, define 

cultura como um  

 

conjunto de princípios (implícitos e explícitos) herdados por indivíduos dentro de 
uma sociedade; princípios esses que mostram aos indivíduos como ver o mundo, 

como vivenciá-lo emocionalmente e como comportar-se em relação às outras 

pessoas, às forças sobrenaturais ou aos deuses e ao ambiente natural. (Helman, 2003, 

p. 12) 

 

Contextualizando, Helman (2003) afirma que há subculturas dentro da cada cultura, 

que por mais distintas entre si que sejam, criam categorias distintas dentro delas mesmas, 

como por exemplo, jovens ou velhos, homem ou mulher, criança ou adulto, classes altas ou 

baixas, parentes ou estranhos, normais ou anormais, loucos ou maus, doentes ou saudáveis No 

entanto, todas elas podem possuir ―formas elaboradas de movimentar o indivíduo de uma 

categoria para outra (como de ‗pessoa doente‘ para ‗pessoa saudável‘) e de confinar pessoas – 

algumas vezes contra a sua vontade – nas categorias que foram enquadradas (como ‗louco‘, 

‗deficiente‘ ou ‗velho‘)‖ (HELMAN, 2003, p. 13). 

De modo geral, a formação cultural influencia diversos aspectos da vida das pessoas, 

como nas vestes, atitudes frente às dificuldades, emoções, imagem corporal, noções de tempo 

e espaço, dieta, estrutura familiar, etc., podendo, todos, ter importantes implicações para a 

saúde e para a sua assistência, ―contudo, a cultura onde o indivíduo é criado ou vive, nunca é 

                                                             
3 ―Aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e todas as outras aptidões e 

hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade‖ (TYLOR apud HELMAN, 2003, p. 12) 

4 Na definição de Kessing é enfatizado o aspecto ideacional da cultura. Culturas compreendem ―sistemas de 

idéias compartilhadas, sistemas de conceitos e regras e significados que subjazem e são expressos nas maneiras 

como os seres humanos vivem‖. (KESSING apud HELMAN, 2003, p. 12) 



21 
 

a única influência desse tipo; é apenas uma das diversas influências sobre as crenças e os 

comportamentos relacionados à saúde‖ (HELMAN, 2003, p. 13), que, conforme Helman (p. 

13-14), incluem: 

- Fatores individuais: idade, gênero, tamanho, aparência, personalidade, inteligência, 

experiência, estado físico e emocional. 

- Fatores educacionais: Formais e informais, inclusive a educação em uma subcultura 

religiosa, étnica ou profissional. 

- Fatores socioeconômicos: classe social, status econômico, ocupação ou desemprego 

e existência de redes de apoio social. 

- Fatores ambientais: clima, densidade populacional ou poluição do habitat, assim 

como os tipos de infra-estrutura disponíveis, como moradia, estradas, pontes, transporte 

público e serviços de saúde. 

 

Em todos os casos particulares, sobretudo, esses fatores terão um papel importante, 
mas em diferentes proporções. Assim, em algumas situações, dependendo do 

contexto, as pessoas agem mais ―culturalmente‖ do que em outras; em outros 

momentos, seu comportamento pode ser mais determinado por personalidade, por 

status econômico, por algo em que a educação os ensinou a acreditar ou ainda pelas 

características do ambiente em que vivem (HELMAN, 2003, p. 14). 

 

 As culturas nunca são homogêneas ou estáticas; elas são, geralmente, influenciadas 

por outros grupos, e estão em constante processo de adaptação e mudança. Partindo desse 

princípio, Helman (2003) sugere evitar generalizações amplas quanto às crenças e 

comportamentos das pessoas, pois as diferenças entre os membros de um mesmo grupo 

podem ser tão gritantes quanto às diferenças de um grupo cultural para outro culturalmente 

diferente. 

 

Afirmações como ―os membros do grupo X não fazem Y‖ (como fumar, beber ou 
comer carne) podem ser verdadeiras no que diz respeito a alguns membros do grupo, 

mas não necessariamente a todos. É preciso, assim, diferenciar as regras de uma 

cultura, que estabelece como uma pessoa deveria pensar e comportar-se, e o modo 

como as pessoas de fato se comportam na vida real (HELMAN, 2003, p. 14). 

 

Cada vez mais o processo de globalização econômica vem modificando, agregando e 

subtraindo pequenos valores em cada cultura diferente, tanto com o crescimento do alcance 

dos meios de comunicação, como a televisão, o rádio e a internet, como com o crescimento do 

turismo em massa, viagens, etc. ―Assim, em tempos modernos, o que é verdade sobre 

determinada cultura em um dado ano pode não valer mais no ano seguinte‖ (HELMAN, 2003, 

p. 14). 
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Observando o conceito de hipermodernidade
5
 de Lipovetsky (2007) podemos entender 

o mundo atual como um local onde os costumes, os valores e as interações pessoais estão se 

tornando cada vez mais efêmeras e individualizadas. 

No mundo atual, ainda seguindo o conceito de hipermodernidade, as relações do ―eu‖ 

com o self tornaram-se o foco principal da cultura contemporânea.  

 

A cultura hipermoderna se caracteriza pelo enfraquecimento do poder regulador das 

instituições coletivas e pela autonominação correlativa dos atores sociais em face 

das imposições do grupo [...]. Assim o indivíduo se mostra cada vez mais aberto e 

cambiante, fluido e socialmente independente. Mas essa volatilidade significa muito 

mais a desestabilização do eu do que a afirmação triunfante de um indivíduo que é 

senhor de si mesmo (LIPOVETSKY, 2007, p. 83). 

 

 Conforme Anderson (2006), as pessoas sentem necessidade de diferenciar-se em suas 

sociedades de acordo com os bens de consumo que lhes são oferecidos, e isso acaba criando 

novas ‗tribos‘ e ‗nichos‘ que se refletem na maneira de consumir na sociedade, que fará com 

que a cultura de massa (que pertence a todos os membros de uma dita sociedade) tenda a 

tornar-se menos massificada, pois 

 

as pessoas estão formando milhares de tribos de interesses culturais, conectadas 

menos pela proximidade geográfica e pelos bate-papos de local de trabalho do que 

pelas preferências comuns. Em outras palavras, estamos deixando para trás a era 

do bebedouro, quando quase todos víamos, ouvíamos e líamos as mesmas coisas, 

que constituíam um conjunto relativamente pequeno de grandes sucessos. E 

estamos entrando na era da microcultura, quando todos escolhemos coisas 

diferentes (ANDERSON, 2006, p. 183). 

 

 Assim, a cultura não deve ser considerada isoladamente, e sim como ―componente de 

uma mistura complexa de influências que se refletem nas crenças e no modo de vida das 

pessoas‖ (HELMAN, 2003, p. 15). 

Voltando o tema ‗cultura‘ para o que é de interesse nesse trabalho (o ato de fumar) e 

resgatando o que já foi dito nos capítulos anteriores, o cigarro é tomado como agente cultural 

há muitos séculos, desde as tribos indígenas americanas, e mundo a fora, após a descoberta 

das Américas. Nesse contexto, vale voltar a citar Klein, quando ele fala sobre o valor 

simbólico do cigarro para quem exerce o ato de fumar: 

 

Um cigarro revela o fumante, assim como o poema, o poeta. Lendo-o, ouve-se por 

acaso o fumante ocupado em uma conversação lírica com o cigarro, dentro da 

sintaxe e do léxico, determinados por um código cultural do ato de fumar 

                                                             
5 O conceito de Hipermodernidade será explicitado com maior profundidade na seção 2.7. 
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amplamente reconhecido. Com um cigarro, o fumante representa uma dança sutil ou 

introduz um diálogo que acompanha cada gesto e cada palavra [...]. O cigarro é 

análogo ao que os linguistas chamam de modificador, como a palavra ‗eu‘; este 

artifício para expressar a particularidade irredutível do meu self mais interior este 

disponível universalmente a todos e, portanto, é a coisa menos particular do mundo 

(KLEIN, 1997, p. 26). 

 

A partir deste ponto de vista, podemos fazer uma analogia e dizer que o cigarro torna-

se uma extensão do corpo do fumante, assim como para McLuhan
6
 os meios de comunicação 

de massa e equipamentos tornam-se extensões do corpo do homem moderno.  

Em um sentido parecido, Helman (2003) trás o conceito de ―peles simbólicas‖ para 

caracterizar o que usufruímos culturalmente e tratamos como parte de nossos selfs. O termo 

―imagem corporal‖ é usado pelo autor para descrever todas as formas com que o indivíduo 

conceitua e experimenta seu corpo, de modo consciente ou não. ―Para membros de todas as 

sociedades, o corpo humano é mais do que simplesmente um organismo físico que oscila 

entre a saúde e a doença. É, também, foco de um conjunto de crenças sobre seu significado 

social e psicológico, sua estrutura e função‖ (HELMAN, 2003, p. 24). 

Para Helman (2003) os conceitos de imagem corporal podem, em geral, ser divididos 

em quatro grandes áreas: 

 

1. Crenças a respeito da forma e do tamanho ideais do corpo, inclusive a roupa e a 

decoração da superfície do corpo 

2. Crenças a respeito das fronteiras do corpo. 

3. Crenças sobre a estrutura interna do corpo. 

4. Crenças sobre o funcionamento do corpo (HELMAN, 2003, p. 24). 
 

O autor cita vários exemplos de como a imagem corporal está inserida em todas as 

sociedades, porém variando de uma para outra e também em suas subculturas. 

  

Em todas as sociedades o corpo humano tem uma realidade social e uma física. Isso 

significa que os adornos do corpo podem transmitir informações sobre a posição da 

pessoa na sociedade [...]. Incluídos nessa forma de comunicação estão gestos e 

posturas que variam de cultura para cultura e entre grupos de uma mesma cultura. 

(HELMAN 2003, p. 24) 

 

                                                             
6Para McLuhan, o homem se torna fascinado por qualquer extensão de si mesmo em qualquer material que não 

seja o dele próprio. O autor recorre à metáfora da auto-amputação, ao ilustrar a evolução tecnológica, quando o 

homem prolonga-se ou projeta-se, num modelo vivo do próprio sistema nervoso central, para fora de si mesmo. 

Como exemplo do que se refere McLuhan (auto-amputação), tem-se a roda como extensão do pé, onde a função 

do caminhar seria ―amputada‖ e amplificada em uma função separada ou isolada: a roda torna-se o pé em 

rotação. Assim, toda invenção ou tecnologia é uma extensão de nossos corpos, que exigem novas relações e 

equilíbrios entre as demais extensões do corpo, e dos seus órgãos (McLUHAN, 1974). 
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Helman (2003) cita exemplos de posturas e vestimentas que transmitem informações 

em subculturas existentes dentro de uma cultura, como a linguagem corporal de médicos, 

sacerdotes, policiais e vendedores, sendo todas diferentes entre si, embora dentro de uma 

mesma cultura. O mesmo ocorre com as vestimentas utilizadas por estas subculturas, que 

tendem a transmitir sua função na sociedade, além de passar ideias como as de higiene (o 

médico vestir branco), de poder (o policial utilizar uma arma pendurada na cintura, assim 

como o sacerdote utilizar de símbolos sagrados que lhe contemplam aproximação com o 

divino) e de subordinação (o vendedor utilizar uniforme, muitas vezes com frases do tipo ―o 

cliente sempre tem razão‖ ou ―como posso ajudá-lo?‖). Além destas formas de imagens 

corporais, há ainda as mutilações que ocorrem diferentemente de cultura para cultura, como 

tatuagens, piercings, ornamentos na boca (no caso dos índios brasileiros), a circuncisão 

masculina praticada pelos judeus, dentre outras, que podem gerar malefícios para a saúde dos 

indivíduos. 

Portanto, para Helman (2003), cada ser humano possui dois tipos de corpos 

simbólicos: ―um corpo individual (físico e psicológico), que é adquirido ao nascer, e um 

corpo social, que é necessário para se viver em determinada sociedade e grupo cultural‖ 

(HELMAN, 2003, p. 27). 

Dentre os tipos de imagens corporais, encontramos, ainda em Helman (2003), as 

―peles simbólicas‖: ―em cada grupo humano, as fronteiras do senso individual do eu não são 

necessariamente a de seu corpo, e o senso de identidade pessoal vai além dos limites físicos 

da pele‖ (HELMAN, 2003, p. 28). Dentre as peles simbólicas, estão os tipos de vestimenta, os 

bens materiais, as cidades ou vilarejos a que pertence o indivíduo, etc., variando entre as 

―peles individuais‖ e as ―peles coletivas‖, sendo estas muito importantes na construção da 

noção de self dos indivíduos, principalmente na fase da adolescência, onde a personalidade 

dos indivíduos está sendo formada e modificada tanto para encontrarem-se como seres 

autênticos em seus grupos, quanto para sentirem-se inseridos nele: 

 

Na adolescência, a consciência crescente sobre o corpo está ligada à necessidade de 

o indivíduo desenvolver uma série de peles simbólicas características de sua cultura 

ou grupo social. Essas peles são adquiridas, uma a uma, como parte da transição da 

infância para a fase adulta [...]. Para a maioria dos adolescentes, uma fronteira (ou 

pele simbólica) importante do seu senso de self é a fronteira dos pares do seu grupo 
e, assim, a exclusão desse grupo pode ser muito traumática para eles (HELMAN, 

2003, p. 29).  

 

 Neste conceito podemos citar coisas cotidianas que fazem os adolescentes sentirem-se 

integrados com seus pares, como assistir aos mesmos programas de televisão, a busca das 
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primeiras experiências sexuais, e usufruir bens de consumo que até então lhes eram 

―proibidos‖ por serem demasiadamente jovens, como o álcool e o fumo. 

Outra pele simbólica que Helman (2003) refere é a noção do corpo como uma 

máquina, onde o corpo possui um motor de combustão interna, noção esta que tem se tornado 

comum na sociedade ocidental, como quando, por exemplo, utilizamos frases explicativas tais 

como ―‗seu coração não está bombeando muito bem‘, ‗você teve um esgotamento nervoso‘, ‗a 

corrente não está fluindo muito bem em seus nervos‘ ou ‗você precisa descansar para 

recarregar as baterias‘‖ (HELMAN, 2003, p. 36). O conceito central a essa concepção 

simbólica do corpo como uma máquina é a ideia de baterias, ou forças renováveis 

(combustível) utilizadas como fontes de energia para o bom funcionamento do corpo.  

 

―Combustível‖, nessa acepção, inclui vários tipos de alimentos e bebidas, como chá 

ou café e grande número de vitaminas e outros remédios populares auto-receitados. 

Algumas pessoas podem encarar o álcool, o tabaco e outras drogas psicotrópicas 

como formas de um combustível essencial, sem o que eles não poderiam funcionar 

no dia-a-dia (HELMAN, 2003, p. 36). 

 

Segundo Helman (2003), o uso de ―reconfortantes químicos‖ incluem ―valores 

culturais associados ao consumo de fumo, álcool, chá, café, rapé, drogas prescritas ou não-

prescritas e o uso de drogas alucinógenas como drogas sacramentais‖ (HELMAN, 2003, p. 

290) 

É importante ressaltar que o uso do fumo está inserido em âmbito cultural, e que o uso 

e a dependência do cigarro devem ser analisados não somente pelos seus efeitos psicotrópicos 

pois ―os fatores socioculturais também têm um papel importante na determinação de quem 

fuma, em que circunstâncias e por que razões‖ (HELMAN, 2003, p.198) 

Dentre os casos que o autor cita, estão as variações de sexo, renda familiar e 

ocupações trabalhistas, que não nos interessam neste estudo, porém o autor ressalta que ―no 

caso do status socioeconômico [...] o comportamento em relação ao fumo pode ser percebido 

de alguma forma como indicador de poder social e/ou independência‖ (REEDER apud 

HELMAN, 2003, p. 197), e provavelmente por isso os jovens hoje são os maiores 

consumidores de cigarro no mundo, conforme o mesmo autor. De acordo com Helman 

(2003), o Ministério da Saúde dos EUA observou que ―praticamente todos os adolescentes 

haviam experimentado o tabaco pela primeira vez antes de terminar o segundo grau e que, se 

os adolescentes conseguissem se manter longe do fumo até a formatura, a maioria jamais 

começaria a fumar‖ (HELMAN, 2003, p. 197). 
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Assim como Klein em sua visão ―sublime‖ do cigarro o coloca numa posição de parte 

do self do fumante como algo que serve para identificá-lo e comunicar emoções, Helman 

(2003) afirma que o uso do cigarro  

pode ser uma forma de comunicar uma gama mais ampla de mensagens sociais, 

especialmente entre familiares e amigos. Entre outras mensagens, o hábito de fumar 

pode sinalizar às outras pessoas ―vamos conversar‖, ―vamos relaxar juntos‖, 

―preciso ficar sozinho‖ ou ―não vou dizer a você como estou me sentindo‖. Fumar 
[...] pode, portanto, desempenhar uma variedade de papéis sociais e pode ajudar a 

formar um senso de coesão social ou de alienação social (HELMAN, 2003, p. 198). 

 

Portanto é possível ver o cigarro não apenas como um produto utilizado por 

―viciados‖, mas sim observando o macro contexto em que o fumo está inserido para elucidar 

uma das razões pelas quais as pessoas ingressam ao fumo, fumam e continuam a fumar, 

mesmo sabendo dos malefícios que isto causa: além de possuir agentes químicos que levam 

ao vício, é cultural. 

 

 

2.5 ANTITABAGISMO NO MUNDO: QUANDO CONVÉM, VEM BEM 

 

O ato de fumar, desde que este foi descoberto, passou por inúmeros altos e baixos no 

quesito aceitação popular e/ou de governos. Enquanto em períodos de recessão econômica, 

guerra e conflitos o cigarro torna-se moeda de troca e estímulo à nação, em outros períodos é 

condenado (KLEIN, 1997). O antitabagismo surgiu simultaneamente à introdução do tabaco 

no Ocidente, porém as primeiras objeções eram de cunho moral e não médico. 

 

O clero percebeu imediatamente que estava lidando com uma droga que alterava a 

mente, uma fonte poderosa de prazer e consolo que ameaçava competir com sua 

própria panacéia narcótica. Enquanto o tabaco era um deus para os índios que o 

apresentaram aos espanhóis, a mente cristã o percebeu imediatamente como mais 

um animismo diabólico. (KLEIN, 1997, p. 29) 

 

O rei Jaime I da Inglaterra escreveu, em 1604, Misocapnus, sirve de abusu tobacci 

(Reação contra o tabaco), dirigindo ataques ao novo hábito que seus súditos estavam 

adquirindo avidamente: ―O hábito de fumar é desagradável à visão, repulsivo ao olfato, 

perigoso ao cérebro, nocivo ao pulmão, propagando suas emanações ao redor do fumante, tão 

fétidas quanto as que provêm do inferno‖ (apud KLEIN, 1997, p. 30). 
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Jaime I não queria que seus súditos fumassem, assim como outros governantes, em sua 

maioria ditadores, tampouco o desejavam, pelo simples fato de fumar ser culturalmente um 

ato que contempla a individualidade e a liberdade de expressão. 

 

Os governos sempre procuraram controlar o uso do tabaco, por razões que têm a ver 

com o que Napoleão, o primeiro a criar o monopólio estatal do tabaco, chamou de 

tributalidade eminente: um luxo que habituava e pelo qual até mesmo os mais 

pobres pagariam. Mas as razões também podem ter a ver com a tendência 

moralizadora dos tiranos e sua reação alérgica aos atos individuais de liberdade de 

expressão. Napoleão, assim como Luís XIV e Hitler, sentia violenta aversão pelo ato 

de fumar. Hitler detestava fanática e supersticiosamente o tabaco [...]. Cartazes em 

toda parte do Terceiro Reich, e durante toda a guerra, proclamavam: ―Deutschen 

Weiben rauchen nicht‖ (mulheres alemãs não fumam); contudo, o inverso era, de 

fato, caciçamente verdadeiro. Não existe lugar no mundo em que as pessoas não 
fumem se tiverem a oportunidade de fazê-lo. (KLEIN, 1997, p. 31)  

 

 Nos Estados Unidos, antes da Guerra Civil (1861 – 1865), o reverendo George 

Trask, fundador da Liga Antitabaco, conseguiu a proibição do fumar em público em Boston, 

alegando em seu discurso que o cigarro era ―um pequeno diabo branco‖ feito da ―planta do 

demônio‖ (KLEIN, 1997, p.28). 

 

Entre 1890 e 1930, nos EUA, 15 estados aprovaram leis que baniam ou restringiam 

a venda de cigarros. Outros 22 estados discutiam medidas deste tipo. Em 1917, 

quando os EUA decidiram enviar tropas para a Primeira Guerra, a venda de cigarros 

era proibida em oito estados. (CARVALHO, 2001, p. 36-37) 

 

No início do século 20, pelo menos três vetores moveram a cruzada contra o fumo nos 

EUA: ―o fundamentalismo religioso dos mórmons, batistas e metodistas; a busca da eficiência 

(empresarial), para a qual o cigarro seria um entrave; e a defesa de certo tipo de reforma 

social‖ (CARVALHO, 2001, p. 38). Mas este ciclo antitabagista nos EUA terminou com a 

Primeira Guerra Mundial. 

 

Entidades que combatiam o fumo, como a Associação Cristã de Moços e o Exército 

de Salvação, receberam uma tarefa patética para suas crenças: distribuir cigarros aos 

soldados americanos. A ACM executava essa tarefa nas 1.507 cantinas militares sob 

sua administração na França. [...] Com a Primeira Guerra, o cigarro sofreu uma 

conversão – o ―pequeno diabo branco‖ transformou-se em símbolo de civismo, de 

democracia e, sobretudo, de heroísmo. (CARVALHO, 2001, p. 39-40) 

 

Com a Segunda Guerra não foi diferente, porém houve a ascensão do cinema 

americano, e, em consequência, a do cigarro nas telas. Com a guerra do Vietnã (1959 – 1975), 

ao contrário do que correu nas Guerras Mundiais, o fumo não mais derrubou as barreiras 

impostas pelos antitabagistas e não houve propagação ou incentivo ao uso do cigarro.  O 
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avanço bélico-tecnológico, a contracultura e a crescente crítica ao cigarro ―colocaram um 

novo tipo de droga nos combates: a maconha. Já não bastava combater a ansiedade; era 

preciso viajar‖ (CARVALHO, 2001, p.41). ―Até mais ou menos 1970, um cigarro era apenas 

um cigarro‖ (KLEIN, 1997, p. 221). A maconha na guerra colocou um ponto final na 

―inocência‖ do cigarro. 

 

 

2.6 FUMO, CÂNCER E O INÍCIO DAS CAMPANHAS ANTITABAGISTAS 

GOVERNAMENTAIS 

 

A associação entre tabaco e câncer não é novidade. Um dos mais antigos registros data 

de 1716, ―quando o médico londrino John Hill associou tumores no nariz ao consumo de rapé, 

o tabaco em pó para aspirar.‖ (CARVALHO, 2001, p. 15). Um clínico francês chamado M. 

Buisson relatou, em 1859, que ―ao analisar 68 pacientes com câncer nos lábios e na boca, 66 

fumavam cachimbo.‖ (CARVALHO, 2001, p. 15). 

Já no século 20, os médicos Herbert Lombard e Carl Doerning publicaram um estudo 

que se tornaria padrão relacionando as mortes por câncer com idade, renda, alimentação e 

fumo. A conclusão foi que fumantes inveterados possuem maior propensão a morrer de 

câncer que os não-fumantes. Nos EUA e na Alemanha nazista foram realizados estudos 

epidemiológicos, em 1937, que chegaram à mesma conclusão: cigarro causa câncer 

(CARVALHO, 2001). 

Os estudos até então eram realizados associando fatores de maneira estatística, o que 

não causava preocupação na indústria tabagista, pois não eram ―científicos‖ o suficiente para 

provar de forma concisa que fumar causava câncer. 

O quadro tornou-se outro em 1953, quando o médico alemão Ernst Wynder realizou 

um experimento em laboratório utilizando ratos e uma substância obtida da condensação da 

fumaça do cigarro Lucky Strike. O estudo sacudiu a sociedade científica da época, pois não se 

baseava em estudos estatísticos e sim em um experimento de laboratório que comprovava, de 

vez, que o cigarro causa câncer. O estudo teve a repercussão de uma bomba para a indústria 

(tabagista). Entre 1953 e 1954, o consumo per capita de cigarros teve queda de 10% 

(CARVALHO, 2001, p. 15). 
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A indústria logo tratou de tomar providências para tentar neutralizar a repercussão do 

experimento, contratando uma das maiores empresas de relações públicas dos EUA, a Hill & 

Knowlton. 

 

Em janeiro de 1954, a resposta da indústria circulou num anúncio de página inteira, 

publicado em 448 jornais americanos. Sob o título ―Uma declaração franca para os 

fumantes‖, o anúncio era categórico nas afirmações: não havia provas científicas de 

que cigarro causasse câncer; os bioestatísticos poderiam apontar como causa 

qualquer outro fator ligado à vida moderna, como a poluição de carros e fábricas ou 

a alimentação industrializada. ―Acreditamos que nossos produtos não fazem mal à 

saúde‖, dizia o texto, assinado pelo recém criado Comitê de Pesquisas da Indústria 

do Tabaco. Ao final do anúncio, o comitê fazia uma promessa: alardeava que a 

indústria ―aceitava como responsabilidade básica o interesse pela saúde das pessoas, 

acima de todas as outras considerações de nosso negócio‖. Para provar que ela 
estava interessada em pesquisar o impacto do fumo sobre a saúde, estava lá o comitê 

de pesquisas, financiado por todos os fabricantes de cigarro. (CARVALHO, 2001, p. 

15-16) 

 

A partir de então, os órgãos públicos de saúde passaram a mostrar interesse pelo tema 

e a indústria passou por vários momentos difíceis, entrando em um jogo de fraudes na 

tentativa de desmentir os que alertavam que o uso do tabaco faz mal à saúde (CARVALHO, 

2001). 

Em 1962, na Inglaterra, o Royal College of Physician, entidade médica fundada a mais 

de 400 anos, divulgou um documento que concluía ser o cigarro a principal causa de câncer 

de pulmão. Os médicos britânicos defendiam limites rígidos para a publicidade de cigarro, 

restrições ao fumo em lugares públicos, a substituição do cigarro pelo cachimbo ou charuto, 

uma política para desencorajar adolescentes a fumar e, finalmente, o aumento de impostos 

sobre o tabaco. Sugeriam ainda que os níveis de nicotina e alcatrão fossem estampados nos 

maços. (CARVALHO, 2001, p. 45) 

Em 1964, o Ministério da Saúde dos EUA apresentou um relatório conciso sobre os 

malefícios do cigarro. A frase-síntese do relatório dizia: ―Fumar tem relação de causa e efeito 

com o câncer de pulmão nos homens; a magnitude do efeito do cigarro prevalece sobre todos 

os outros fatores. Os dados para as mulheres, apesar de serem menos amplos, apontam na 

mesma direção‖ (PRINGLE apud CARVALHO, 2001, p. 44). 

A divulgação do relatório também seguiu um plano estratégico: 

 

O documento foi apresentado no dia 11 de janeiro de 1964, um sábado, para 

minimizar os efeitos sobre a Bolsa de Valores e pegar carona nos jornais de 

domingo, sempre com tiragens maiores que nos dias úteis. Cerca de 200 jornalistas 

abarrotavam o auditório do Departamento de Estado, em Washington. 

(CARVALHO, 2001, p. 45-46) 
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No mesmo ano os maços de cigarro passaram a conter, obrigatoriamente, o seguinte 

alerta: ―Advertência. Fumar cigarro pode ser prejudicial à saúde‖. A idéia inicial era tanto os 

maços de cigarros conterem a advertência quanto a publicidade do produto, afinal, de nada 

adiantaria alertar depois de a compra ter sido feita, porém boa parte do Congresso norte-

americano dos anos 60 era composto por pessoas ligadas à indústria do cigarro. 

Em 1965 foi editado o Código de Publicidade do Cigarro que, 

 
numa mescla de moralismo puritano e preocupação com a saúde pública, proibiu 

anúncios de cigarro que alimentassem as fantasias sexuais, trouxessem testemunhos 

de atletas ou tivessem alguma conotação terapêutica. (CARVALHO, 2001, p.47)  

 

Em 1969, o governo norte-americano tentou uma nova estratégia. A FCC (Federal 

Communications Comission, agência que regula o setor publicitário nos EUA), trouxe à tona 

uma lei pouco aplicada, segundo a qual o consumidor tem o direito de conhecer os dois lados 

de todo produto controverso cuja publicidade é veiculada na TV. ―As campanhas de cigarro 

passaram, então a conviver com suas antípodas – contrapropagandas que diziam tudo que a 

indústria omitira‖ (CARVALHO, 2001, p. 48). As contrapropagandas duraram pouco tempo, 

até 1971, quando todos os comerciais de cigarro foram banidos da TV americana. Tal medida 

demoraria 30 anos a ser adotada no Brasil. 

A exemplo do modelo americano, muitos países passaram a utilizar frases de 

advertências nos maços de cigarro e a fazer uso de contrapropagandas ou simplesmente 

baniram comerciais de cigarro dos meios de massa. O Brasil chegou tarde, mas se aproximou 

ao modelo americano aos poucos. Devido a este atraso, o País começou a preocupar-se 

legislativamente em informar o público sobre os malefícios do ato de fumar em 1988, com a 

mensagem ―O Ministério da Saúde adverte: Fumar é prejudicial à saúde‖ estampada nos 

maços de cigarro, já em uma época onde o cuidado com a saúde tornou-se obsessivo, 

denominada por Lipovetsky de hipermodernidade. 

As advertências sanitárias com imagens chocantes nos maços de cigarro foram 

implementadas pelo Canadá em 2000, sendo o país pioneiro neste tipo de abordagem. O 

Brasil implementou tais advertências em 2001, sendo o segundo país a utilizar desta tática. 
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2.7 O MUNDO HIPERMODERNO: CARPE DIEM PARA AMANHÃ 

 

Indo ao encontro do pensador francês Guilles Lipovetsky (2007) a partir dos anos 80 o 

mundo passa a viver o que ele chama de ―hipermodernidade‖. Um tempo onde, em uma 

situação paradoxal, a sociedade contemporânea passa a viver dividida entre a cultura do 

excesso e o elogio à moderação. 

Para Lipovetsky (2007) a pós-modernidade foi apenas um período de transição da 

modernidade para a hipermodernidade. Enquanto na modernidade e na pós-modernidade o 

princípio básico era romper com os antigos tabus e regras sociais, a hipermodernidade 

caracteriza-se por uma liberdade absoluta do existir, tão absoluta que a própria humanidade 

autoregrou-se, contradizendo-se ao ideal buscado desde os primórdios de sua história cultural: 

a liberdade plena. 

 

O pós de pós-moderno ainda dirigia o olhar para um passado que se decretara morto; 
fazia pensar numa extinção sem determinar o que nos tornávamos, como se se 

tratasse de preservar uma liberdade nova, conquistada no rastro da dissolução dos 

enquadramentos sociais, políticos e ideológicos. Donde seu sucesso. Essa época 

terminou. Hipercapitalismo, hiperclasse, hiperpotência, hiperterrorismo, 

hiperindividualismo, hipermercado, hipertexto – o que mais não é hiper? O que mais 

não expõe uma modernidade elevada à potência superlativa? Ao clima de epílogo 

segue-se uma sensação de fuga para adiante, de modernização desenfreada, feita de 

mercantilização proliferativa, de desregulamentação econômica, de ímpeto técnico-

científico, cujos efeitos são tão carregados de perigos quanto de promessas. (2007, p. 

53) 

 

A sociedade pós-moderna vivia ―enquadrada ou entravada por todo um conjunto de 

contrapesos, contramodelos e contravalores‖. A tradição perdurava em diversos grupos 

sociais, os papeis masculinos e femininos continuavam desiguais, a Igreja ainda exercia forte 

influencia na consciência das pessoas, os partidos políticos prometiam outra sociedade, ―o 

Estado administrava numerosas atividades da vida econômica. Não estamos mais naquele 

mundo‖. (LIPOVESTKY, 2007, p. 54) 

Na pós, e, principalmente, na hipermodernidade, a sociedade passa a viver um 

individualismo extremo. O homem tornou-se um ser autônomo e não mais precisaria seguir os 

caminhos traçados pela tradição e passou a ter uma liberdade de ação cada vez maior. 

Sebástien Charles, no livro ―Os Tempos Hipermodernos‖, onde atuou como colaborador de 

Lipovetsky assinala: 

 

[...] essa libertação em face das tradições, esse acesso a uma autonomia real em 

relação às grandes estruturas de sentido, não significa nem que desapareceu todo o 
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poder sobre os indivíduos, nem que se adentrou num mundo ideal, sem conflito e 

sem dominação. Os mecanismos de controle não sumiram; eles só se adaptaram, 

tornando-se menos reguladores, abandonando a imposição a favor da comunicação. 

Já não usam decreto legislativo para proibir as pessoas de fumar; fazem-nas, isto 

sim, tomar consciência dos efeitos desastrosos da nicotina para a saúde e a 

expectativa de vida. (2007, p. 20) 

 

O homem hipermoderno passa a viver de contradições. Pode-se tudo ao mesmo tempo, 

não há necessidade de seguir os caminhos ―pré-estabelecidos‖ pela sociedade. O consumismo 

toma sua forma mais aterradora, os templos do consumo tornam-se referencia de lazer e bem-

estar. Na hipermodernidade a regra é viver e aproveitar ao máximo a vida, porém a regra é, 

também, ser sempre jovem, belo e magro, enquanto na pós-modernidade o importante era 

apenas viver e desfrutar da vida.   

A pós-modernidade foi marcada por atitudes presentistas, já na hipermodernidade, ―o 

ambiente da civilização do efêmero fez mudar o tom emocional. A sensação de insegurança 

invadiu os espíritos; a saúde se impõe como obsessão das massas‖(Lipovetsky, 2007, p. 64). 

O sujeito hipermoderno deixa, pensando na saúde, de ter atitudes hedonistas e passa a viver o 

presente vislumbrando o porvir. Lipovetsky chama esse movimento de ―o fim do carpe 

diem‖, onde 

 

numa época em que a normatização médica invade cada vez mais os territórios do 

campo social, a saúde se torna preocupação onipresente para um número crescente 

de indivíduos de todas as idades. Assim, os ideais hedonistas foram suplantados pela 

ideologia da saúde e da longevidade. Em nome destas, os indivíduos renunciam 

maciçamente às satisfações imediatas, corrigindo e reorientando seus 
comportamentos cotidianos. A medicina não mais se contenta em tratar doentes: ela 

intervém antes do aparecimento dos sintomas, informa sobre os riscos que se 

incorre, estimula o monitoramento da saúde, os exames clínicos, a vigilância 

higienista, a modificação dos estilos de vida. Encerrou-se um capítulo: a moral do 

aqui-agora cedeu lugar ao culto da saúde, à ideologia da prevenção, à medicalização 

da existência. Prever, projetar, prevenir: o que se apossa de nossas vidas 

individualizadas é uma consciência que permanentemente lança pontes para o 

amanhã e o depois de amanhã. 

Cada vez mais vigilância, monitoramento e prevenção: alimentação saudável, perda 

de peso, controle do colesterol, repulsa ao fumo, atividade física – a obsessão 

narcísica com a saúde e a longevidade segue de mão dadas com a prioridade dada ao 
depois do aqui-agora. (LIPOVETSKY, 2007, pg. 73)  

 

Na era hipermoderna, o carpe diem dá lugar à neurótica obsessão por saúde, 

longeividade e bem-estar. Em um mundo onde a velocidade de informação e padronização 

dos valores estéticos reinam soberanos, o cuidado com a saúde deixa de ser algo para viver 

hoje para ser ―para o futuro, um futuro conjugado na primeira pessoa‖ (Lipovetsky, 2007, p. 

74). E com toda essa preocupação com saúde, longevidade e bem-estar, surgem os 

movimentos antitaagistas regulamentados por lei no Brasil. 
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2.8 ADVERTÊNCIAS SANITÁRIAS EM MAÇOS DE CIGARRO NO BRASIL 

 

O uso de advertências sanitárias no Brasil passou por cinco fases, entrando em sua 

sexta fase no ano de 2009 (BRASIL, 2008). A primeira fase teve início em 1988 com a 

obrigatoriedade de todos os maços de cigarro conterem a frase ―O Ministério da Saúde 

adverte: Fumar é prejudicial à saúde‖. 

A segunda fase veio de um acordo voluntário entre os Ministérios da Saúde, da Justiça 

e das Comunicações com associações representantes da indústria do tabaco em 1995, com a 

Portaria Interministerial nº 477 que substituiu a mensagem de advertência anterior, que era 

mais vaga, por uma série de mensagens variadas e mais específicas, como: 

 

O Ministério da Saúde adverte: 

1. Fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral. 

2. Fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica e enfisema pulmonar. 

3. Fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê. 

4. Quem fuma adoece mais de úlcera do estômago. 

5. Evite fumar na presença de crianças. 

6. Fumar provoca diversos males à sua saúde. (BRASIL, 2008, p. 23) 
 

Estas mesmas mensagens também passaram e ser veiculadas após as publicidades de 

cigarros no rádio e na TV. Por ser uma medida feita em acordo voluntário com as indústrias 

do tabaco, e não terem sido estipulados padrões de cores e tamanhos das mensagens, estas 

puderam ser utilizadas de maneira que a legibilidade fosse reduzida. ―Também não houve 

aceitação no acordo quanto à inclusão de mensagens sobre a capacidade do tabaco em causar 

dependência, nem sobre a relação entre tabagismo e impotência sexual. Além disso, o impacto 

era reduzido pela inclusão da frase ‗pode causar‘‖ (BRASIL, 2008, p. 23). Na terceira fase, 

em 1996, as advertências passaram a ser regulamentadas por lei e não mais por um acordo 

voluntário. 

Em 1999, foi dado ao Ministério da Saúde o poder de definir novas advertências 

sanitárias. Foi substituído o termo ―pode causar‖ por ―causa‖, o que deixou as advertências 

mais enfáticas e diretas. O Ministério da Saúde ainda incluiu os temas da dependência 

causada pela nicotina e da impotência sexual, que até então não tratados em razão do acordo 

feito entre os poderes públicos e as indústrias do tabaco. As mensagens definidas foram: 

 

O Ministério da Saúde adverte: 

1. Fumar causa câncer de pulmão. 

2. Fumar provoca infarto do coração. 

3. A nicotina é droga e causa dependência. 

4. Fumar causa impotência sexual. 
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5. Crianças começam a fumar ao verem os adultos fumando. (BRASIL, 2008, p. 24) 

 

―No entanto, as advertências continuavam a ter pouca visibilidade por não haver 

nenhuma definição das cores e da proporcionalidade, pois a Portaria não havia alterado as 

regras‖ (BRASIL, 2008, p.24). Na quarta fase, no ano de 2002, as advertências sanitárias 

passaram a ter imagens ilustrativas de sentido (imagem complementando o texto verbal) 

ocupando 100% de um dos lados dos maços de cigarro e 10% do tamanho das publicidades de 

produtos derivados do tabaco. 

Coube ao Ministério da Saúde determinar as advertências que deveriam ser veiculadas, 

o espaço a ocupar nas embalagens, suas características gráficas, assim como as características 

das imagens que as ilustraram. ―Essa definição clara e regulada por lei tem garantido ao 

Ministério da Saúde a possibilidade de se contrapor às estratégias da indústria do tabaco para 

minimizar a visibilidade das mensagens‖ (BRASIL, 2008, p. 25). 

As advertências acompanhadas por imagens passaram por três fases, entrando em sua 

terceira fase (e a sexta de todas as fases) em 2009. ―A divisão da campanha em três fases 

deixa evidente a dificuldade em produzir imagens que desconstruíssem a magia que envolvia 

o cigarro há até bem pouco tempo‖ (ZANOTTI; GOVEIA, 2009, p. 5). As primeiras frases 

acompanhadas por imagens (Anexo 2) foram: 

 

 O Ministério da Saúde Adverte: 

1. Fumar causa mau hálito, perda de dentes e câncer de boca. 

2. Fumar causa câncer de pulmão. 

3. Fumar causa infarto do coração. 

4. Quem fuma não tem fôlego para nada. 

5. Fumar na gravidez prejudica o bebê. 

6. Em gestantes, o cigarro provoca parto prematuro, nascimento de crianças com 

peso abaixo do normal e facilidade de contrair asma. 

7. Crianças começam a fumar ao verem os adultos fumando. 
8. A nicotina é droga e causa dependência. 

9. Fumar causa impotência sexual (BRASIL, 2008, p. 25) 

 

De acordo com Zanotti e Goveia, nesta fase,  

 

todas as fotografias seguem o caminho do figurativismo, na tradicional vertente de 

representação fiel da realidade. Assim, buscando impactar no consumidor com o 

sentimento de verdade da imagem. É como se o fumante pudesse se identificar com 
maior eficiência com as imagens a partir do repertório publicitário preexistente 

(ZANOTTI; GOVEiA, 2009, p. 5). 

 

Portanto, nesta fase das advertências com imagens, 
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parece, então, haver a tradicional receita da fotografia publicitária na maioria das 

fotografias utilizadas: modelos bonitos, bem iluminados e com enquadramento 

convencional. A imparcialidade convida a uma presença do espectador sem maiores 

implicações, numa visão que tem uma distância segura. E por isso, talvez, a 

campanha tenha sido qualificada como pouco eficiente para os usuários de tabaco 

(ZANOTTI; GOVEIA, 2009, p. 7).  

 

Além das mensagens ilustradas foram inseridos nas carteiras de cigarro o número do 

Disque Saúde – Pare de Fumar, e os teores de alcatrão, monóxido de carbono e nicotina na 

lateral dos produtos junto à mensagem ―Não existem níveis seguros para o consumo destas 

substâncias‖ (BRASIL, 2008) 

A quinta fase (e segunda das ilustradas) entra em prática em 2003 com o segundo 

grupo de advertências sanitárias, com imagens mais impactantes, e a inclusão das frases 

―Venda proibida a menores de 18 anos - Lei 8.069/1990 e Lei 10.702/2003‖ e ―Este produto 

contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, e nicotina que causa dependência física ou 

psíquica. Não existem níveis seguros para consumo dessas substâncias‖, nas embalagens de 

cigarro. As mensagens do segundo grupo de advertências sanitárias com fotos (Anexo 3) 

foram: 

 

1. Esta necrose foi causada pelo consumo do tabaco. 

2. Fumar causa impotência sexual. 
3. Crianças que convivem com fumantes têm mais asma, pneumonia, sinusite e 

alergia. 

4. Ele é uma vítima do tabaco. Fumar causa doença vascular que pode levar a 

amputação. 

5. Fumar causa aborto espontâneo. 

6. Ao fumar você inala arsênico e naftalina, também usados contra ratos e baratas. 

7. Fumar causa câncer de laringe. 

8. Fumar causa câncer de boca e perda dos dentes. 

9. Fumar causa câncer de pulmão. 

10. Em gestantes, fumar provoca partos prematuros e o nascimento de crianças com 

peso abaixo do normal. (BRASIL, 2008, p. 27-28) 
 

As imagens desta fase, de acordo com Zanotti e Goveia (2009), passaram a conter 

certa ―dureza‖ e deixaram de serem suaves e controladas, dando maior dramaticidade às cenas 

graças aos recursos de iluminação utilizados, que fragmentam o espaço. 

 

Assim, a imagem realista fica em segundo plano para dar lugar a uma imagem forte 

e com maior poder de impacto, em detrimento do imediato relacionamento com o 

real [...]. Closes, big closes e enquadramento frontal servem para aproximar ainda 

mais o espectador dos elementos da cena. A fuga dos elementos convencionais 

perceptíveis nas campanhas de tabaco, assim como a inexistência de cigarros acesos, 

oferecem ao espectador um caminho duplo: se por um lado evita a glamourização do 

tabaco, por outro não consegue estabelecer a referência necessária (ZANOTTI; 

GOVEIA, 2009, p. 8). 
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Ainda, a existência de elementos como ratos, baratas, pulmão e amputação, de acordo 

com Zanotti e Goveia, possuem uma aproximação excessiva que ―distancia o ideal figurativo 

da imagem [...], tornando a compreensão impossível apenas com os elementos imagéticos 

(ZANOTTI; GOVEIA, 2009 p. 9), sendo necessários os textos verbais para a compreensão e 

sendo a embalagem o principal ―porta voz‖ de que essas imagens são relacionadas 

diretamente com o ato de fumar. 

A sexta fase das advertências sanitárias (e terceira fase com imagens) está em 

circulação desde o começo do ano de 2009, subsistiram por alguns meses com as da fase 

anterior, e agora já são as únicas em evidência. 

 As novas mensagens inovam na distribuição das informações, trazendo uma chamada 

apelativa; logo abaixo a imagem que ilustra sentido, e abaixo dela a advertência do Ministério 

da Saúde e o número do Disque Pare de Fumar em destaque. 

As mensagens do grupo atual (Anexo 4) são: 

 

1. VÍTIMA DESTE PRODUTO. O Ministério da Saúde adverte: Este produto 

intoxica a mãe e o bebê, causando parto prematuro e morte. 

2. GANGRENA. O Ministério da Saúde adverte: O uso deste produto obstrui as 

artérias e dificulta a circulação de sangue. 
3. MORTE. O Ministério da Saúde adverte: O uso deste produto leva a morte por 

câncer de pulmão e efisema. 

4. INFARTO. O Ministério da Saúde adverte: O uso deste produto causa morte por 

doenças do coração. 

5. FUMAÇA TÓXICA. O Ministério da Saúde adverte: Respirar a fumaça deste 

produto causa pneumonia e bronquite. 

6. HORROR. O Ministério da Saúde adverte: Este produto causa envelhecimento 

precoce da pele. 

7. PRODUTO TÓXICO. O Ministério da Saúde adverte: Este produto contém 

substancias tóxicas que levam ao adoecimento e à morte. 

8. SOFRIMENTO. O Ministério da Saúde adverte: A dependência da nicotina causa 
tristeza, dor e morte. 

9. IMPOTÊNCIA. O Ministério da Saúde adverte: O uso deste produto diminui, 

dificulta ou impede a ereção. 

10. PERIGO. O Ministério da Saúde adverte: O risco de derrame cerebral é maior 

com o uso deste produto. (BRASIL, 2008, p. 37-46) 

 

 As imagens da atual fase das advertências também inovam e possuem um grande 

diferencial quanto às outras duas fases de advertências ilustradas; elas são montadas com 

computação gráfica, possuem cores e tons mais fortes, porém pendem para um surrealismo, 

pois  

 

as imagens são chocantes não por serem um traço do real, mas sim por uma estrutura 

construída. E, por isso, falsa [...]. Evidentemente, por mais cigarros que se possa 

fumar, ninguém vai ter guimbas acesas dentro do peito durante uma operação do 

miocárdio. Logo, a campanha abandona a busca por uma imagem que mostre as 
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mazelas a que os usuários de tabaco estão sujeitos para produzir um efeito de 

impacto através de um jogo de imagens quase lúdico. (ZANOTTI; GOVEIA, 2009, 

p. 10) 

 

 Portanto, a atual fase das advertências sanitárias com o uso de imagens ilustrativas de 

sentido, apesar de não demonstrar o sentido no sentido ―real‖, busca novos sentidos, 

utilizando-se de novas cores, novas táticas de tratamento de imagem e de apelo, confirmando 

que o Ministério da Saúde ainda está em busca de uma maneira eficaz de advertir os 

fumantes, pois cada uma das três fases das advertências ilustradas passaram por estilos 

estéticos diferentes, e, até então, nenhum prevaleceu.  

 

 

2.9 PUBLICIDADE DE CIGARROS: COMO ERA E COMO É 

 

Até o relatório do Ministério da Saúde dos EUA, apresentado em 1964, já referido 

anteriormente, a publicidade de cigarros 

 

era uma espécie de vale-tudo. Era corriqueiro médicos anunciarem que certas 

marcas se mostravam menos malignas que outras. Os slogans soam risíveis hoje: 

―Mais médicos fumam Camel do que qualquer outra marca‖; ―Para uma boa 

digestão, fume Camel‖ (CARVALHO, 2001, p. 46). 
 

No Brasil, as publicidades de cigarro eram permitidas em meios massivos (jornais, 

revistas, TV, outdoors) até o ano 2000. Algumas publicidades impressas, tanto norte-

americanas quanto brasileiras, possuíam apelos médico, erótico, de glamour, ou relacionavam 

o fumo com esportes (Anexo 6). 

Com a Lei n.º 10.167 (27 de dezembro de 2000), a publicidade dos produtos derivados 

do fumo ficou restrita aos locais de venda no Brasil. A publicidade de cigarros passou, então, 

a utilizar-se do merchandising
7
 (Anexo 7) que, segundo Sampaio (2003) são os 

 

esforços de comunicação realizados no ponto-de-venda de produtos ou em locais de 

serviços, diretamente sobre os consumidores [...]. Como peças de comunicação 

básica, o merchandising utiliza qualquer tipo de material impresso (cartazes, 

displays, folhetos, bandeirolas, faixas de gôndola, etc.), de madeira, plástico ou 

metal, contendo desenhos, frases e fotografias. Inclui, em alguns casos, certos 

movimentos mecânicos. (SAMPAIO, 2003, p. 254) 

                                                             
7 O termo merchandising neste caso não deve ser confundido com merchandising editorial ou tie-in que, 

segundo Sampaio (2003), ocorre quando um produto ou serviço tem sua marca veiculada ou consumida no 

contexto de filmes, programas de TV, revistas, jornais ou outros meios de comunicação, sob encomenda e 

mediante pagamento feito pelo anunciante. 



38 
 

 

Outra ferramenta de comunicação notada nas publicidades de cigarros atuais é o uso 

do design. Para Sampaio, design (Anexos 7 e 8)é a  

 

comunicação visual da empresa, suas marcas e produtos com o público em geral e 

seus consumidores em particular. Aparece na forma de logotipos, cores, símbolos, 

fotografias, decoração de fachadas e veículos, papelaria, elementos de identificação 

tridimensional, etc. (SAMPAIO, 2003, p. 257) 

 

 Justamente por não poder mais investir em publicidade massiva, as indústrias do 

cigarro passaram a investir no design dos pontos-de-venda e dos maços de cigarro, suas 

únicas ferramentas de comunicação. 

 

 

2.10 EMBALAGENS DE CIGARRO: UM MEIO DE COMUNICAÇÃO 

 

Com o desenvolvimento da sociedade capitalista e dos novos modos de 

comercialização, as embalagens acabaram adquirindo novas funções, que, de acordo com 

Mestriner (2002), podem ser classificadas como: 

- Funções primárias: Conter/proteger, transportar; 

- Econômicas: Componente do valor e do custo da produção, matéria-prima; 

- Tecnológicas: Sistemas de acondicionamento, novos materiais, conservação de 

produtos; 

- Mercadológicas: Chamar a atenção, transmitir informações, despertar o desejo de 

compra, vencer a barreira do preço; 

- Conceituais: Construir a marca do produto, formar conceito sobre o fabricante, 

agrega valor significativo ao produto; 

- Comunicação e marketing: principal oportunidade de comunicação do produto, 

suporte de ações promocionais; 

- Sociocultural: expressão da cultura e do estágio de desenvolvimento de empresas e 

países; 

- Meio ambiente: Importante componente do lixo urbano, reciclagem/tendência 

mundial. 

O Ministério da Saúde reconhece que os invólucros de cigarros tem a função de um 

meio de comunicação, tanto que obriga os fabricantes a divulgar advertências sanitárias nos 

mesmos. A indústria do fumo também se dá conta disso e aproveita para inovar em suas 
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embalagens, a fim de deixá-las cada vez mais atrativas para o público. Exemplo recente deste 

fato é o lançamento da marca Marlboro, o Marlboro Filter Plus, onde, além de conter um filtro 

exclusivo com adição de tabaco, possui uma embalagem com abertura diferenciada das 

demais marcas, outros exemplo são as novas embalagens da marca Free, com novo design, 

novas cores e efeito metalizado em suas embalagens, além de novas marcas que estão 

surgindo como Dunhill, que veio substituir a marca Carlton. 

Ainda, as empresas de cigarro criam edições limitadas de embalagens para carteiras de 

cigarro ou cigarros avulsos, ou seja, cigarreiras (Anexo 8), em diversos materiais, 

principalmente de metal, o que as tornam um bem durável, pois podem ser reutilizadas 

bastando repor cigarros ou carteiras dentro delas. É uma forma de divulgar suas marcas de 

maneira diferenciada, pois, sendo estas, edições limitadas, não serão todos os fumantes que as 

possuirão, o que chamará a atenção dos seus pares quando estes exibirem suas cigarreiras 

diferenciadas ao retirar um cigarro para fumar. Isto porque embalagens fazem parte da 

personalidade dos produtos e passam certos valores e sensações (SAMPAIO, 2003).  

De acordo com a Lei n.º 10.167/00 os fabricantes de cigarro não podem distribuir 

brindes aos consumidores. As empresas não estão indo contra esta lei. As cigarreiras não são 

brindes, elas têm um custo, um valor acrescido na compra do cigarro. Compra-se a marca 

desejada que custe, por exemplo, R$ 3,50, porém se os cigarros ou a carteira estiverem em 

uma cigarreira, o preço sofrerá um acréscimo e o produto custará R$ 5,00. Esta tática leva 

certas marcas a venderem seu produto para clientes não usuais da mesma, pelo simples fato 

de, posteriormente, as cigarreiras poderem ser reabastecidas por cigarros de outras marcas. 

Este é um comportamento muito notado principalmente nos jovem fumantes que, ao utilizar 

uma embalagem diferenciada sentem-se também diferenciados e fazem, sem querer, 

divulgação de uma marca que pode sequer ser a que ele está realmente utilizando no 

momento. 

Estas embalagens promocionais estão enquadradas, da mesma forma que as 

convencionais, na Medida Provisória n.º 2.190-34/01 que obriga as embalagens de produtos 

derivados do tabaco a conter advertências sobre os malefícios do seu uso. Por isso as 

embalagens promocionais também contêm em seu verso, advertências sanitárias com imagem 

ilustrativas de sentido e, em suas laterais, todas as informações obrigatórias de acordo com a 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n.º 335/03. 
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Todas as embalagens de cigarro, no Brasil, contêm as advertências sanitárias do 

Ministério da Saúde em seus versos, logo, todo fumante tem contato com as advertências. 

Mas, ainda assim, fumam. 

 

 

2.11 O FUMANTE CONSUMIDOR 

 

A indústria do cigarro gera bilhões de reais para os cofres públicos brasileiros 

(somente a Souza Cruz gera R$ 5,1 bilhões de reais em impostos sobre vendas por ano
8
), além 

de manter milhões de empregos tanto no campo, na produção de fumo — o que ajuda a 

controlar o êxodo rural — quanto na produção do cigarro nas fábricas (SEFFRIN, 1995). 

Pois bem, não podemos esquecer que o cigarro é um produto legalizado no Brasil e 

que, ainda assim, possui sua publicidade restrita (mesmo sendo uma droga como o álcool, por 

exemplo, que continua podendo anunciar seus produtos nos mass media). 

Os atuais fumantes fumam, como já vimos nos capítulos anteriores, não motivados (ou 

ao menos não mais) pelas publicidades da indústria do fumo, pois ela deixou de ser massiva 

há quase uma década, mas sim por motivos culturais, como os grupos de convívio e o 

simbolismo culturalmente agregado ao ato de fumar. 

Embora o governo brasileiro demonstre preocupação com a saúde pública,  

 

existem programas do governo que subsidiam a produção do tabaco, assim como 

programas para a redução do consumo de cigarros, o que parece um tanto 

contraditório (SOBRINHO, 2000, p. 107). 
 

Graças às regras governamentais que restringem a publicidade de produtos derivados 

do fumo, as embalagens de cigarro passaram a ser o principal meio de comunicação das 

empresas de cigarro, porém também passaram a ser uma forte ferramenta de propaganda anti-

fumo com as advertências sanitárias. Sobrinho, ao analisar em sua dissertação de mestrado as 

até então permitidas publicidades do cigarro Carlton, concluiu que a representação da marca é 

uma forte estratégia da personalidade (e podemos dizer que tanto da marca quanto do seu 

consumidor), pois  

                                                             
8 Conforme o site da empresa, disponível em 

<http://www.souzacruz.com.br/OneWeb/sites/SOU_5RRP92.nsf/vwPagesWebLive/80256DAD006376DD8025

6D87004893B5?opendocument&SID=&DTC=>, acesso em: 10 de outubro de 2009  
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A comunicação da marca deve representar elementos da cultura e dos gostos do 

público para garantir seu sucesso. Isso é elaborado desde a concepção do nome e do 

desenho da marca até o desenvolvimento de peças publicitárias por ela assinadas. 

Desta forma, a marca ganha identidade com o mundo real e com o público que nele 

se encontra, uma vez que os anúncios estarão representando elementos ou momentos 

da vida cotidiana das pessoas que com a marca têm contato, passando, portanto, a 

fazer parte do dia-a-dia dessas pessoas, progressivamente. Assim a marca constrói 

um laço afetivo com o consumidor. No caso do Carlton, o principal elemento 

encontrado para este fim foi o prazer9. Independentemente de estar em hobbies, 

viagens, alimentação, entretenimento, arte, etc., sempre será gerado um conjunto de 

significados para tornar cada vez mais próximos consumidor e marca (SOBRINHO, 

2000, p. 127). 

 A marca Carlton, em 2004 utilizou-se de embalagens limited editions, com o tema Art 

Nouveau, onde a marca era reconstruída com temas artísticos, como forma de atração e 

identificação com seu público. Mais recentemente, no segundo semestre de 2009, ao migrar 

para Dunhill (a marca Carlton deixou de existir no Brasil, sendo substituída pela Dunhill), 

utilizou-se de embalagem diferenciada, que após ser aberta de maneira inovadora (na 

horizontal, como um livro) oferecia ao consumidor a leitura de informações sobre a nova 

marca que vinha para substituir a usual. 

Este caráter informativo é muito importante para as marcas de cigarro, ainda mais 

sendo as embalagens o único meio comuncacional, com o qual, entretanto, o consumidor tem 

em média 20 contatos diretos (pois o número de cigarros de um maço é este). É preciso 

considerar que: 

 

múltiplas exposições a um estimulo são geralmente necessárias para que a 

aprendizagem (particularmente o condicionamento) ocorra. Ao contrário do ditado 

que diz ―a intimidade cria discórdia‖, as pessoas tendem a gostar das coisas que lhe 

são mais familiares, mesmo se não simpatizarem com elas de inicio (SOLOMON, 

2002, p. 192). 

 

Estratégia parecida, porém muito mais forte, é a aplicada pelas advertências sanitárias, 

embora ao contrário do que vem sendo tendência entre as marcas de cigarro — de renovar 

suas embalagens —, pois as advertências permanecem as mesmas em todas as embalagens de 

todas as marcas de cigarro por um longo tempo, com média de quatro anos cada fase 

ilustrada. 

Esta permanência gera várias repetições das mensagens anti-fumo entre os fumantes, o 

que, segundo Solomon (2002) é uma ―faca de dois gumes‖ pois ―a repetição excessiva cria 

cria o hábito, onde o consumidor não mais presta atenção ao estímulo devido à fadiga ou ao 

                                                             
9
 O slogan da marca de cigarros Carlton era ―um raro prazer‖ 
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tédio. A exposição excessiva pode causar o desgaste da propaganda, que pode resultar em 

reações negativas a um anúncio após vê-lo demais‖ (SOLOMON, 2002, p. 193). 

Ainda, o receptor de uma mensagem presta atenção em uma propaganda quando ele 

acha que essa mensagem é relevante e de algum modo interessante gerando respostas 

cognitivas aos argumentos apresentados, podendo estas serem positivas ou negativas, segundo 

Solomon (2002). O autor exemplifica da seguinte maneira: 

Ao ouvir no rádio uma mensagem alertando sobre o uso do álcool na gestação, uma 

grávida poderia dizer a si mesma ―ela tem razão. Eu deveria parar mesmo de beber 

enquanto estou grávida‖ ou poderia oferecer contra-argumentos, como ―isso é um 

monte de bobagem minha mãe tomava coquetel todas as noites enquanto estava me 

esperando e eu nasci bem‖. Se uma pessoa emite contra-argumentos em reação a 

uma mensagem, é menos provável que vá aceitá-la enquanto que a geração de 

argumentos de apoio posteriores pelo consumidor aumenta a probabilidade de 

aceitação (SOLOMON, 2002, p. 199). 

E isso ocorre pois o ―conhecimento prévio sobre um tópico resulta em mais 

consideração sobre a mensagem e também aumenta o número de contra-argumentos‖ 

(SOLOMON, 2002, p. 199). 

Em contrapartida às propagandas anti-fumo das advertências sanitárias, as embalagens 

de cigarro são bonitas, coloridas, representam o sabor do cigarro (verde para mentolado, 

vermelho para os ‗originais‘, azul para os ‗light‘, embora esta nomeação não seja mais 

permitida houve educação do consumidor antes dela ser proibida para criar associação), e seu 

público-alvo com embalagens mais ou menos sofisticadas, enquanto as advertências sanitárias 

se utilizam do grotesco e do medo para enviar suas mensagens. Solomon (2002) questiona se 

o medo é eficaz em propaganda, e, conforme o autor 

 

a maior parte da pesquisa sobre esse tópico [medo] indica que esses apelos negativos 

geralmente são mais eficazes quando somente uma ameaça moderada é utilizada e 

quando uma solução para o problema é apresentada. Senão, os consumidores, 

desconsiderarão o anuncio pois não podem fazer nada para solucionar o problema. 

Essa abordagem também funciona melhor quando a credibilidade da fonte é alta. 

Quando uma ameaça fraca é ineficaz, pode ser devido a uma insuficiente 
eleaboração as consequências nocivas do envolvimento naquele comportamento. 

Quando uma forte ameaça não funciona pode ser porque a elaboração demasiada 

interfere no processamento da mudança de comportamento recomendada – o 

receptor está muito ocupado pensando nas razões pelas quais a mensagem não se 

aplica ao seu caso para prestar atenção na solução oferecida. (SOLOMON, 2002, 

p.196) 

 

 A propaganda tem, sim, condições de moldar e de mudar o pensamento dos 

consumidores a longo prazo (no caso de mudanças de atitude é mais demorado, porém 

possível), e, segundo Solomon (2002), de acordo com pesquisa realizada nos EUA, mostrar o 
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hábito de fumar como algo que é feio e afasta as pessoas pode dar bons resultados como 

contra-propaganda, principalmente aos mais jovens e aos não-fumantes: 

 

Um estudo recente de alunos da 7° série não-fumantes, realizados por dois 

pesquisadores do consumidor, examinou as percepções das crianças sobre os 

fumantes após serem expostas a anúncios de cigarro e comerciais antitabagismo. Os 

resultados são promissores. Os pesquisadores descobriram que as crianças que viram 

os anúncios antitabagismo mostraram-se mais inclinadas a classificar os fumantes de 

modo mais desfavorável em termos de atração pessoal e bom senso. Essas 

descobertas implicam que é possível usar da propaganda para desmascarar mitos 
sobre o charme do fumo, especialmente se usada em paralelo com outros esforços de 

educação sobre saúde (SOLOMON, 2002, p.264). 

 

 Um bom exemplo de campanha antitabagista ocorreu em 1987. A campanha que leva 

a assinatura do cartunista Ziraldo trazia os temas ―fumar é cafona‖, ―fumar é careta‖, ―fumar é 

brega‖, ―fumar é patético‖ (Anexo 5) e ―fumar é de mau gosto‖ em cartazes. De acordo com 

Alexandre Carvalho, membro da Divisão de Comunicação Social do INCA (Instituto 

Brasileiro de Câncer),  

 

A campanha foi a primeira a visar o comportamento do consumidor, virando de 

cabeça para baixo os mitos da beleza e juventude empregados pela indústria 
tabagística. 

O convite a Ziraldo partiu da necessidade do uso de imagens de qualidade e humor 

que fugissem das figuras de caveiras, revólveres e caixões que eram associadas às 

campanhas incipientes de controle do tabagismo da época e que tinham pouco ou 

nenhum impacto (CARVALHO, 2007) 

  

Com este exemplo de campanha criativa, mesmo vinte anos depois de sua veiculação, 

temos uma temática atual e uma solução eficaz conforme o próprio INCA. Mais interessante 

ainda, é que Carvalho trás as ―figuras de caveiras‖ como de ―pouco ou nenhum impacto‖, não 

estando longe do causado pelas atuais advertências que, de maneira geral, refletem o que era 

feito na época e que não mostrava bons resultados. 

Há caminhos traçados, e será uma guerra difícil entre quem produz e quem quer 

extinguir o cigarro até que haja uma ―fórmula mágica‖ de estratégias de propaganda tanto 

para o cigarro quanto para os antitabagistas, mas no final das contas, quem vai decidir se o 

cigarro continuará ou não na vida do homem é o consumidor final deste produto.   

 



44 
 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A abordagem metodológica empregada nesse estudo é de pesquisa exploratória 

descritiva, com abordagem qualitativa, pois tem como objetivo descobrir a relação existente 

entre as advertências sanitárias do Ministério da Saúde no verso das embalagens de cigarro e 

as percepções de fumantes acerca do ato de fumar (DUARTE; BARROS, 2005; MINAYO, 

2004). Para tanto, foi utilizado para coleta de dados entrevista semi-aberta. 

 

3.2 POPULAÇÃO 

 

A população do estudo é composta por universitários fumantes. A amostra é composta 

por 10 universitários fumantes que estudam na cidade de Santa Maria. A escolha foi realizada 

por conveniência (aqueles que estavam fumando ou foram avistados fumando no momento da 

entrevista). Os critérios de inclusão foram: estudantes universitários com idade entre 18 e 25 

anos, fumantes regulares (pelo motivo de não constar na literatura nenhuma forma de 

caracterização para fumantes regulares, foi utilizado nesse estudo o critério de que se o 

entrevistado estava fumando no momento da entrevista, este era um fumante) e que aceitaram 

livremente participar da pesquisa, após explanação clara dos objetivos da mesma. 

É importante ressaltar que as entrevistas se deram em espaços variados da cidade, e 

que os sujeitos abordados foram primeiramente questionados se cursam o ensino superior e 

quanto suas idades.  

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados deu-se através de entrevista semi-aberta, realizada 

individualmente, gravada em áudio, após o convite e a explanação clara sobre a pesquisa e o 

uso dos seus resultados, bem como assinatura de aceite do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. As questões formuladas foram estimuladoras para os participantes falarem sobre 

suas percepções acerca do uso do cigarro e das advertências sanitárias contidas no verso das 

embalagens de cigarro.  
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Assim, foi possível concretizar os objetivos dessa pesquisa, ou seja, avaliar o discurso 

das entrevistas e o conteúdo das advertências sanitárias, encontrando pontos em comum. 

 

 

3.3.1 Roteiro de entrevista 

 

 Os entrevistados foram questionados a partir das seguintes perguntas, que serviram 

como base para esta pesquisa: 

 1. Com que idade você começou a fumar? 

 2. Como você começou a fumar (sob quais circunstâncias)? 

 3. Por que você acha que começou a fumar? 

 4. Em quais momentos do seu cotidiano você costuma fumar? 

 5. Você associa o ato de fumar com algum outro ato ou atividade? Se sim, qual(is)? 

 6. Você encontra algum benefício em fumar? Se sim, qual(is)? 

 7. Você encontra algum malefício em fumar? Se sim, qual(is)? 

 8. Qual a sua percepção sobre as advertências contidas nos maços de cigarros? 

 Vale ressaltar que, por tratar-se de entrevista semi-aberta, outras questões puderam ser 

feitas, de acordo com o ritmo e as informações passadas pelos entrevistados. 

 

3.4 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados seguiu a orientação de MINAYO (2004) que inclui: a indexação 

dos dados, que ordena e categoriza os dados a partir de um processo de leitura de todo o 

conteúdo, e registra consecutivamente os temas recorrentes; e a interpretação dos dados, a 

partir das aproximações com o referencial teórico do estudo. 

 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 
Ao desenvolver uma pesquisa qualitativa, o pesquisador deve considerar os aspectos 

éticos nele envolvidos. Os estudos que envolvem pesquisa com seres humanos devem atender 

à Resolução n.o 196, de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, que trata das 
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Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa com Seres Humanos e, para tanto, o 

projeto desta pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa — Unifra, 

sob o número 236.2009.4. Os princípios da ética, respeitando a individualidade, integridade e 

dignidade do ser humano foram resguardadas, e nenhum entrevistado foi submetido a 

qualquer procedimento que causasse qualquer desconforto, tanto físico quanto emocional. 

Após a identificação do pesquisador aos fumantes como concluinte do curso de 

Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda da Unifra, foi explicado sobre 

a natureza do estudo, bem como seus objetivos e a forma como as informações seriam 

coletadas. Foi esclarecido que eles tinham total liberdade para optar em participar ou não do 

estudo e também sobre a garantia do anonimato e de que as informações fornecidas seriam 

utilizadas somente para fins de produção científica. 

Após a concordância de cada um em participar do estudo, foi solicitado que lessem e 

assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias, uma que 

permaneceu com o sujeito e a outra com o pesquisador (Apêndice A). 

Após a transcrição das falas dos entrevistados, as gravações (realizadas mediante o uso 

de gravador digital) foram excluídas, e as transcrições (digitalmente registradas), após 

utilização para fins de produção científica, serão igualmente excluídas. 
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4 RESULTADOS 

 

A seguir, apresentam-se os trechos mais relevantes obtidos nas entrevistas, indexados 

e interpretados com resgate e aproximação ao referencial teórico levantado, conforme 

orientação de Minayo (2004). Com a finalidade de preservar a identidade dos entrevistados, 

todos são denominados como ―F‖ e o número correspondente a ordem na qual foram 

entrevistados. 

 

4.1 INGRESSO AO FUMO 

 

Quando questionados sobre quando começaram a fumar, todos os entrevistados 

disseram ter fumado pela primeira vez com idades entre 13 e 17 anos: 

 

Fumar, fumar mesmo com 17, experimentar cigarro, 14 (F01/moça). 

A primeira vez que eu fumei tinha uns 13 anos, mas diariamente a partir dos 15 

(F06/moça). 

Comecei a fumar com 16, e até os 19 fumava meio que ―na esportiva em festas‖ 

(F10/rapaz). 

 

Na fase onde começaram a fumar, os entrevistados estavam na adolescência, ou seja, 

quase entrando na idade adulta. O fato de começarem a fumar com essa idade pode se 

caracterizar pela necessidade de romper os laços com a infância, fase esta anterior a 

adolescência, pois ―o comportamento em relação ao fumo pode ser percebido de alguma 

forma como indicador de poder social e/ou independência‖ (REEDER apud HELMAN, 2003, 

p.197), logo, fumar pode ser reconhecido como ―índice da confiabilidade adulta de alguém‖ 

(KLEIN, 1997 p. 20). 

Quando questionados de como e por que acham que começaram a fumar, a resposta 

unânime foi que assim o fizeram por verem pessoas próximas fumando e frequentarem locais 

de convívio: 

 

Minha mãe fumava, então em casa às vezes eu pegava um cigarrinho escondido dela 

e fumava, ficava tontinha e achava o máximo, depois entrei pra faculdade e com 

todo mundo fumando entrei nesse círculo (F04/moça). 

No colégio, na hora do intervalo (F05/moça). 

Porque quis experimentar, pra curtir com os amigos. Comecei a fumar pela 

convivência com pessoas que fumavam (F06/moça). 
Comecei a fumar só em festas e fiquei assim por mais de um ano, depois não 

consegui mais controlar (F08/rapaz). 

Quando começaram a me dar liberdade de ir nas festas e tal, a cabeça era fraca e 

comecei a fumar, tipo, influência das outras pessoas que fumavam, meu grupo de 
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amigos mais velhos e familiares. Pra mim era normal as pessoas fumarem porque 

meu pai e minha mãe sempre fumaram, era uma coisa que já estava no meu 

cotidiano (F09/moça). 

 

Este fato é facilmente explicado, pois, como seres sociais que somos, é natural a 

imitação dos hábitos de nossos pares para sentirmo-nos inseridos em um grupo, 

principalmente na adolescência, já que nesta fase da vida ―a consciência crescente sobre o 

corpo está ligada à necessidade de o indivíduo desenvolver uma série de peles simbólicas 

características de sua cultura ou grupo social‖ (HELMAN, 2003, p. 29), neste caso, o ato de 

fumar.  

Embora nenhum entrevistado tenha sido coagido a fumar (todos alegaram terem 

começado ou experimentado por que assim o desejaram), ―para a maioria dos adolescentes, 

uma fronteira importante do seu senso de self é a fronteira dos pares do seu grupo e, assim, a 

exclusão desse grupo pode ser muito traumática‖ (HELMAN, 2003, p. 29), portanto não 

fumar poderia acarretar na não-aceitação nos grupos de convívio. 

Ainda, na fala de F04 nota-se o furto e os ―pegas‖ (pequenas tragadas, geralmente de 

cigarros alheios), como forma inicial de conseguir cigarro. O cigarro roubado de entes 

próximos ou conseguidos com amigos também aparece nas seguintes falas, quando 

questionados de como tinham acesso a seus primeiros cigarros enquanto menores de idade: 

 

Com amigos mais velhos (F03/rapaz). 

Às vezes pegava escondido da minha mãe, as vezes juntava moedinhas e comprava, 

e ganhava também (F05). 

Comprava ou conseguia com amigos (F06). 

Roubava do meu pai (risos), e depois comecei a comprar (F09). 

 

   Klein explica esse fenômeno com sua visão mais ―sublime‖ do cigarro, alegando que 

―os cigarros concedem a dádiva de dar – ao outro, a si mesmo, ao além‖ (KLEIN, 1997, p. 

179) quando comenta sobre o cigarro como valor de troca em épocas de recessão. 

 

 

4.2 USO DO CIGARRO (CIRCUNSTÂNCIAS E ASSOCIAÇÕES) 

 

Quando questionados sobre em que momentos do cotidiano os entrevistados 

costumam fumar, as respostas foram abrangentes, porém pontuais, o que eleva o cigarro a um 

ritual diário, não apenas a um vício, como podemos notar nas falas a seguir: 
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No intervalo da aula, com café, com chimarrão, pra descansar, depois do almoço e 

em festas, direto (F02/moça). 

Em muitos momentos (risos). Depois do almoço, no intervalo da faculdade, antes de 

começar as aulas, em casa também (F05). 

De manhã na hora que eu levanto, daí antes de ir pra aula, no intervalo da aula, 

depois que eu chego em casa, depois do almoço, depois de tudo que eu como (F05). 

Mais quando eu estou em festas, diariamente eu não fumo muito, fumo mais quando 

estou tomando café ou saio com os amigos (F06).  

Na faculdade, no intervalo, depois do almoço, fumo mais de manhã e de noite (F09). 

 

Os entrevistados foram questionados também quanto às associações que fazem com o 

uso de cigarro, ou seja, se costumam fumar enquanto exercem algum ato ou atividade: 

 

Quando saio e tomo uma cervejinha não da pra não fumar, e com café também 

(F01). 

Ah, bebida certamente tem cigarro. Café também (F02). 

Quando estou tomando alguma bebida alcoólica, e com café (F06). 

Sair na noite e beber, e um cafezinho também (F07/rapaz). 

Se eu vou estudar, se eu vou ler eu fumo, porque eu gosto de ler fumando (F08). 

Bebendo, depois do almoço, pra dar uma aliviada na digestão, e depois de alguma 

atividade física (F09). 

 

 Nota-se o uso do cigarro em ocasiões definidas, como intervalos de atividades, em 

festas, após as refeições, com bebidas alcoólicas, café, e em momentos de concentração, como 

pode se notar na fala de F08. 

 Conforme Helman (2003), na contemporaneidade, o corpo tem sido visto como uma 

máquina, um computador, como quando dizemos ―você precisa descansar para recarregar as 

baterias‖. E é com esta noção mecanizada do corpo humano que forma-se a idéia de que é 

necessário um tipo de bateria ou combustível renovável para o bom funcionamento do corpo. 

Nesta concepção, combustível pode incluir alimentos e bebidas como ―chá e café [...], 

vitaminas [...], e outros remédios auto-receitados. Algumas pessoas podem encarar o álcool, o 

tabaco ou outras drogas psicotrópicas como forma de combustível essencial, sem o que eles 

não poderiam funcionar no dia-a-dia‖ (HELMAN 2003, p. 36). Logo, café, chá e bebidas 

alcoólicas, também classificadas como ―reconfortantes químicos‖ (HELMAN, 2003, p. 290), 

são utilizados juntos. Usa-se um enquanto usa-se outro. 

 Na segunda fala de F09, quando relatado que fuma após o almoço ―pra dar uma 

aliviada na digestão‖, é justificado o motivo do fumo após as refeições. Helman (2003) afirma 

que remédios, receitados ou não, quando ingeridos regularmente junto com as refeições, 

podem ser considerados como uma forma de alimento ou nutriente vital ao paciente, pois 

―eles incorporam-se à refeição como uma forma simbólica de alimento. Outras substâncias 
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como álcool, tabaco e drogas psicotrópicas, se tomadas regularmente, também podem ter esse 

papel‖ (HELMAN, 2003, p. 55). 

 Na fala de F08 nota-se o uso do cigarro para estudar, pois, conforme trás Carvalho 

(2001) ―a nicotina funciona como uma espécie de gaiola que isola o fumante do meio 

ambiente, deixando luz e sons do lado de fora‖ (CARVALHO, 2001, p. 61), o que ajuda o 

fumante, de certa maneira, a se concentrar. 

 

 

4.3 BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS EM FUMAR 

 

 Os entrevistados foram questionados quanto aos benefícios e os malefícios 

encontrados por eles em fazer uso do cigarro. Os benefícios mostraram-se predominantemente 

em níveis psicológicos, e os malefícios, quando encontrados, em cinco níveis físicos. 

 Benefícios em fumar: 

 

É bem aquela coisa de companhia, segurança, tu tá sozinho parado num lugar, tu 

fuma tu não tá sozinho fazendo nada, tu tá sozinho fumando, tu não tá parado ali que 

nem um idiota. É meio uma coisa de segurança, de companhia (F01). 

Quando a gente tá bem estressado, assim, fuma e dá um alívio, um prazerzinho 

(F02). 

Quando eu tô meio nervoso, ou depois de fazer uma coisa que demorou algum 
tempo, acender um cigarro é tranquilizante pra mim (F03). 

Tu acaba acostumando com o ato de fumar, ele acalma (F05). 

De certa forma o cigarro é um auxílio (F07). 

Me deixa mais tranquila (F09). 

 

 Nota-se nestas falas benefícios psicológicos de fumar, causados pela dependência 

psicológica da nicotina. A dependência psicológica de drogas foi definida por Lader como a 

necessidade de sentir os efeitos psicológicos da droga: ―O paciente pode desejar os sintomas 

ou as mudanças de humor induzidas pela droga – um sentimento de euforia ou uma 

diminuição da tensão, por exemplo. Ou então o paciente pode tomar a droga para adiar os 

sintomas da abstinência‖ (LADER apud HELMAN, 2003, p.185) 

 Portanto, os fumantes sentem esta sensação de prazer e relaxamento, que é real, não 

por fumarem, mas sim por terem ficado sem fumar durante algum tempo. O cigarro é a cura 

de um mal que ele mesmo criou: a dependência. 

 Como malefícios, foram encontrados apenas seis, sendo eles, o cheiro, pigarro, tosse, 

cansaço (falta de fôlego), mudanças na pele, e a dependência. 
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Em primeiro lugar o cheiro. Odeio cheiro de cigarro. Pigarro, e às vezes tu ta com 

tosse, daí tu fuma e fica pior ainda, obviamente, mas acho que principalmente o que 

mais me incomoda, que mais me afeta é o cheiro, cheiro na roupa... (F01). 

Cansaço, quando tem que correr, andar correndo (F02). 

Na parte física... jogar futebol, qualquer atividade física. Numa corrida assim eu já 

noto a diferença (F03). 

Mudanças na pele, por eu ter a pele muito clara, e na resistência a exercícios físicos, 

esportes (F04). 

Dificuldade pra caminhar, pra respirar, o cheiro, e a dependência, ter que parar de 

fazer alguma coisa pra fumar (F09). 

 

 Dentre os cinco entrevistados que disseram sentir malefícios em fumar, os 

predominantes foram a falta de fôlego, ou o cansaço, e o cheiro. O cansaço dá-se por o cigarro 

afetar diretamente os pulmões, e o cheiro, obviamente, pela fumaça. 

 

 

4.4 PERCEPÇÕES QUANTO ÀS ADVERTÊNCIAS SANITÁRIAS 

 

Todos os entrevistados alegaram que as advertências não surtem efeitos para eles, mas 

alguns acreditam que esta tática pode ser útil aos não-fumantes, ou fumantes recentes. 

 Quando questionados sobre suas percepções sobre as advertências, as respostas foram: 

 

Inúteis. Eu acho que a questão não é tu dizer pro fumante que faz mal dessa maneira, 

porque o fumante já sabe que faz mal. A questão é prevenir quem vai começar a 

fumar, e não querer evitar com fotinhos ridículas que não causam impacto nenhum, 

porque tu dá risada delas na verdade. Tu olha ―ah, olha aqui, impotência‖, aquela da 

cinza de cigarro caindo era engraçada, agora a da mulher com a mão pra baixo ta 

mais engraçada ainda, então tipo... não causa um impacto ―ah eu vou ficar 

impotente, que horror‖, é mais tipo, ―que engraçado‖ (F01). 
Acho que não tem muita influência. Acho, talvez pra um público que não tenha 

fumado até então, mas a abordagem acho muito frágil ainda, muito pouca pra... 

poderia ser mais forte (F02). 

Eu acho que é correto, só que o fumante nem olha. Ele olha, até lê e da risada. Eu 

jamais iria deixar de fumar em função das imagens que tem atrás das carteiras de 

cigarro. Não é um estímulo nem nada, eu acredito que a pessoa que fuma não vai 

olhar e ―bah, vou deixar de fumar porque posso morrer de câncer‖. A pessoa que 

fuma tem consciência, hoje em dia a mídia explicita bastante. Sempre tem matérias, 

reportagens, notícias a respeito dos riscos do cigarro, e o pessoal não para (F04). 

Não vai diminuir minha vontade de fumar por causa das advertências, acho que não 

impede ninguém de fumar, ainda mais quem já é viciado ou tem o hábito, não vai 
interferir ou mudar alguma coisa. Eu sou fumante consciente e acho que a maioria 

das pessoas são fumantes conscientes dos malefícios, então não é uma advertência 

no rótulo que vai me fazer parar ou fumar menos (F06). 

Acho que pra quem fuma não interfere em nada, porque mesmo não tendo aquilo 

atras das carteiras, tu sabe do mal que o cigarro faz, então tu olhar aquilo ali ou não, 

vai ser a mesma coisa (F08). 

Eu acho que depois de certo tempo, com tanta campanha do governo anti-fumo, elas 

estão bem mais apelativas, mas eu nunca depois de olhar aquelas fotos pensei em 

parar de fumar, porque todo fumante sabe o que acontece quando a gente fuma, mas 

acho que quem não fuma quando vê aquelas fotos fica bem chocadinho, ainda mais 

essas últimas (F09).  
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Acho elas pouco enfáticas, só mostra os malefícios, mas isso tu vê desde o colégio, 

tu vê no dia a dia, o pessoal que fuma sabe o que vai acontecer. Acho que não é tão 

eficaz quanto eles acham que é (F10). 

 

Os próprios entrevistados justificam suas percepções dizendo que conhecem os riscos 

de fumar e que as advertências não interferem no seu hábito, pois apenas informam o que eles 

já sabem. De acordo com Solomon (2002) 

 

a repetição excessiva cria o hábito, onde o consumidor não mais presta atenção ao 

estímulo devido à fadiga ou ao tédio. A exposição excessiva pode causar o desgaste 

da propaganda, que pode resultar em reações negativas a um anúncio após vê-lo 

demais (SOLOMON, 2002, p. 193). 

Apelos negativos geralmente são mais eficazes quando somente uma ameaça 

moderada é utilizada e quando uma solução para o problema é apresentada. Senão, 
os consumidores, desconsiderarão o anuncio pois não podem fazer nada para 

solucionar o problema. Essa abordagem também funciona melhor quando a 

credibilidade da fonte é alta. Quando uma ameaça fraca é ineficaz, pode ser devido a 

uma insuficiente elaboração as consequências nocivas do envolvimento naquele 

comportamento. Quando uma forte ameaça não funciona pode ser porque a 

elaboração demasiada interfere no processamento da mudança de comportamento 

recomendada – o receptor está muito ocupado pensando nas razões pelas quais a 

mensagem não se aplica ao seu caso para prestar atenção na solução oferecida. 

(SOLOMON, 2002, p.196) 

 

Portanto, a repetitiva abordagem das advertências sanitárias, juntamente com esforços 

na mídia para o tema do antitabagismo tornar-se pauta nos meios de comunicação, 

―acostuma‖ os fumantes quanto aos malefícios do cigarro, tornando a abordagem das 

advertências menos chamativas para o público pesquisado por não conter informações novas a 

respeito dos malefícios causados pelo ato de fumar, além de mostrar predominantemente 

aspectos biológicos relacionados ao males causados pelo fumo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Fumar não pode ser apenas tomado como um vício, pois, como vislumbrado no 

decorrer do trabalho, o cigarro está incutido em âmbito social e cultural. Seus malefícios vêm 

sendo notados há mais de um século e mesmo assim as pessoas continuam a fumar devido ao 

simbolismo a ele agregado. 

 As percepções dos jovens fumantes entrevistados, todos estes universitários, levam a 

discussão quanto à eficácia das atuais advertências sanitárias contidas no verso das carteiras 

de cigarro, pois todos os entrevistados encontraram mais benefícios do que malefícios em 

fumar, sendo ainda poucos os que alegaram algum malefício. 

Todos os entrevistados iniciaram o fumo quando menores de idade, na fase da 

adolescência, constatando que o desejo de libertar-se da infância e em ser aceito pelos grupos 

sociais de convívio reflete diretamente no ingresso ao fumo. 

Para o público pesquisado, fumar está incutido em seu cotidiano em momentos de 

prazer (festas, cafés, enquanto bebem, após comerem, etc.), e seus malefícios ainda não são 

sentidos em proporção aos que lhes são apresentados nas advertências.  

 Dentre os malefícios apontados pelos entrevistados, apenas um é contemplado nas 

atuais advertências sanitárias: o envelhecimento precoce da pele, sendo este malefício, 

apontado apenas por um dos entrevistados (F04). 

 Os malefícios mais apontados foram o incômodo causado pelo cheiro do cigarro e a 

falta de fôlego ou cansaço, malefícios estes não explorados nas atuais advertências. 

 Foram encontrados vários benefícios psicológicos em fumar, todos estes facilmente 

desmistificáveis, porém não contemplados ou desmentidos nas advertências sanitárias. 

 Nenhum entrevistado utilizou a palavra ―morte‖ relacionada com o cigarro, tema este, 

o mais recorrente nas atuais advertências. 

As atuais advertências, embora mais chocantes e apelativas, não exercem nos jovens 

fumantes desejo de abandonar o fumo, pois todos os entrevistados alegaram saber dos 

malefícios do cigarro e mesmo assim não se sentem intimidados por eles. 

Dadas estas informações, é conclusivo que não há relação direta entre as percepções 

dos fumantes acerca do ato de fumar e as advertências sanitárias contidas no verso das 

embalagens de cigarro, o que torna estas mensagens pouco impactantes frente a este público.  

Leis que estão entrando em vigor em alguns estados brasileiros proibindo o fumo em 

locais fechados, como no caso de São Paulo, neste ano, levam a crer que o número de novos 
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fumantes diminuirá, pois, de acordo com os dados colhidos nas entrevistas desta pesquisa o 

fumo inicia-se principalmente em festas que, em sua maioria, acontecem em locais fechados, 

como boates e clubes. 

Já, para inibir o fumo aos já fumantes, a Lei n.º 11.488/07, que obriga os fabricantes 

de cigarros a instalarem equipamentos contadores de produção e que permitem o controle e 

rastreamento dos produtos em todo o território nacional, deve ser aproveitada não somente 

para estes fins, mas também para, a partir de dados como Censo, identificar a região e o tipo 

de população (idade média, sexo, nível econômico/cultural, proximidade a escolas, 

faculdades) que poderá comprar estes cigarros nos estabelecimentos comerciais de destino, 

para utilizar de mensagens diferenciadas para diferentes tipos de públicos.  

Para as advertências terem maior eficácia, além de mostrarem os lados negativos 

principalmente causados ao corpo de maneira generalista, devem, também, elucidar aspectos 

sociais, mostrando o fumante como uma pessoa ―escrava‖ do vício, utilizando de táticas que a 

envergonhe por ser fumante, de maneira diferenciada para cada público que se busca atingir, 

trazendo também soluções de como deixar o vício, como informações sobre onde obter 

auxílio em cada cidade (unidades de saúde, grupos de apoio, etc.), ou que o próprio Disque 

Pare de Fumar, já presente nas advertências, tenha estas informações ao invés de, ao telefonar 

para o número fornecido o fumante ―conversar‖ com uma gravação que dá dicas de como 

parar de fumar, sem auxílio pessoal, psicológico ou de receita de remédios, muitas vezes 

necessários para o total abandono do vício. 

Outra solução cabível seria ações em parceria com outros produtos associados com o 

ato de fumar, como por exemplo, parcerias com empresas de café e cerveja, produtos esses 

que, quando utilizados pelos fumantes, são consumidos juntamente com cigarros. 

Sendo o cigarro um produto onerado de altos impostos, cabe ao Governo Federal e ao 

Ministério da Saúde utilizar este dinheiro arrecadado para a otimização da propaganda anti-

fumo no Brasil, pois quanto menos fumantes o País tiver, menos será gasto para tratar as 

doenças causadas pelo fumo. Porém, para que isto aconteça, muito mais do que proibir o 

acesso de fumantes a certos locais, é preciso utilizar das ferramentas disponíveis com o olhar 

voltado para a comunicação e para os diferentes tipos de públicos fumantes existentes que 

podem ou não receber as mensagens da forma esperada. 

O ingresso ao fumo pode estar ligado ao glamour ainda presente no imaginário 

popular, porém sua continuidade está ligada ao vício causado principalmente pela nicotina. 

Portanto, mensagens como as do cartunista Ziraldo, feitas em 1987, se no verso das 



55 
 

embalagens de cigarro, poderiam ser mais eficientes que qualquer advertência sanitária 

ilustrada, até então posta em prática, para inibir os adolescentes, pois de acordo com as idades 

que os sujeitos desta pesquisa alegaram terem começado a fumar, elas já estavam presentes 

nos maços de cigarro, e muito provavelmente não surtiram efeito neles por tratarem de temas 

que jovens em geral não vivenciam, ou simplesmente não acreditam que irão vivenciar um 

dia. 

Fica a dúvida se apenas simples advertências sanitárias e mais algumas atitudes pouco 

notórias em relação ao antitabagismo são realmente eficazes para apagar séculos de consumo 

de um produto que, além de fazer mal à saúde, gera prazer (mesmo que temporário), alivia o 

estresse (mesmo que por causa dele mesmo) e carrega inúmeros simbolismos estéticos e 

culturais. 

As diferentes formas de abordagem das advertências sanitárias contidas nas 

embalagens de cigarro desde 1988 nos revelam que ainda não há uma ―fórmula correta‖ para 

a aplicação de contrapropaganda ao cigarro, porém já há caminhos traçados que precisam ser 

mais bem explorados. 
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Apêndice A — Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

UNIFRA 

Área de Ciências Sociais 

Comunicação Social — Publicidade e Propaganda 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

Relação existente entre as advertências sanitárias do Ministério da Saúde e as 

percepções de fumantes acerca do ato de fumar. 

 

Pesquisadores: Profa. Dra. Ana Luiza Coiro Moraes 

  Acadêmico: Lucas Barbará Guillande 

 

 Esta pesquisa objetiva identificar as atribuições dadas ao cigarro/ato de fumar pelos 

entrevistados, suas percepções sobre o ato de fumar e as advertências sanitárias do Ministério 

da Saúde contidas no verso das embalagens de cigarro. Posteriormente, as entrevistas servirão 

como base de comparação entre o que comunica o Ministério da Saúde em suas advertências, 

e o que os entrevistados responderem. 

 

 O meio que será utilizado para a coleta de dados desta pesquisa será de entrevista 

semi-aberta, gravada em áudio com gravador digital. Os sujeitos da pesquisa serão abordados 

por conveniência, em Santa Maria, e deverão estar fumando, ou terem sido visto fumando 

pelos pesquisadores. 

 

 Após a transcrição das entrevistas, os arquivos de áudio serão desgravados/excluídos 

pelos pesquisadores e, após utilização para fins de produção científica, as transcrições 

digitalizadas das mesmas serão igualmente apagadas/excluídas. 

 

 Esta pesquisa pode ser considerada de risco mínimo, visto que serão utilizadas 

perguntas acerca do ato de fumar, sem a intenção de desgaste emocional. Contudo, caso o 

entrevistado possua lembranças negativas de cunho emocional, em decorrência de sua história 

de vida pregressa, a entrevista será imediatamente interrompida pelo pesquisador. 

 

 Os benefícios desta pesquisa são de cunho social; busca identificar relações entre as 

advertências sanitárias do Ministério da Saúde e as percepções de fumantes, para, 

posteriormente, comparar o discurso dos entrevistados com as atuais advertências sanitárias 

presentes em maços de cigarro, podendo-se avaliar sua eficácia comunicacional. 

 

 Ressaltamos que a participação nesta pesquisa é voluntária e sua não-aceitação em 

participar não acarreta nenhuma consequência. 

 

 Eu, _____________________________________ fui informado dos objetivos da 

pesquisa acima de maneira clara e detalhada. Sei que em qualquer momento poderei solicitar 

novas informações e modificar minha decisão se assim eu o desejar. Ana Luiza Coiro Moraes 

e Lucas Barbará Guillande (autores desta pesquisa) certificaram-me que todos os dados por 
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mim cedidos são confidenciais, e terei liberdade de retirar meu consentimento de participação 

na pesquisa, em face destas informações. Para quaisquer esclarecimentos, os pesquisadores 

poderão ser acessados através dos telefones _______________ ou _______________. 

 

 

Declaro que recebi cópia do presente Termo de Consentimento. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Entrevistado 

 

 

____________________________________ 

Nome do Entrevistado 

 

____________________________________ 

 

___/___/___ 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

____________________________________ 

Nome do Pesquisador 

 

___/___/___ 
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ANEXO 1 – Leis Federais de restrição ao fumo no Brasil 

 

 

Portaria MS nº 490 (25 de agosto de 1988) 

Dispõe sobre as inscrições nos maços de cigarro e outras formas de embalagem de fumo sobre o perigo 

de fumar à saúde. 

Portaria Interministerial n.º 3.257 (22 de setembro de 1988) 

Recomenda medidas restritivas ao fumo nos ambientes de trabalho. 

Constituição da República Federativa do Brasil (05 de outubro de 1988) 

Determina que a publicidade de tabaco estará sujeita à restrições legais e conterá advertência sobre os 

malefícios do tabagismo. 

Lei n.º 8.069 (13 de julho de 1990) – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Proíbe vender, fornecer ou entregar, à criança ou ao adolescente, produtos cujos componentes possam 

causar dependência física ou psíquica. 

Lei n.º 8.078 (11 de setembro de 1990) – Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

Proíbe a publicidade enganosa e abusiva. 

Portaria Interministerial n.º 477 (24 de março de 1995) 

Recomenda às emissoras de televisão que evitem a transmissão de imagens em que pareçam 

personalidades conhecidas do público fumando. 

Recomenda aos órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde a recusa do patrocínio, colaboração, 

apoio ou promoção de campanhas de saúde pública pelas indústrias de tabaco. 

Lei n° 9.294 (15 de julho de 1996) 

Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, 

medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. 

Decreto n.º 2.637 (25 de junho de 1998) 

Determina que a comercialização de cigarros no País, inclusive a sua exposição à venda, seja feita 

exclusivamente em maços, carteiras ou outros recipientes que contenham vinte unidades. 

Lei n.º 9.782 (26 de janeiro de 1999) 

Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

Cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável pela regulamentação, controle 

e fiscalização dos cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco. 

Lei n.º 10.167 (27 de dezembro de 2000) 

Altera a Lei n.º 9.294/96, proibindo a venda por via postal, a distribuição de amostra ou brinde e a 

comercialização em estabelecimentos de ensino e de saúde. 

Lei n.º 10.167 (27 de dezembro de 2000) 

Altera a Lei n.º 9.294/96, proibindo a participação de crianças e adolescentes na publicidade de 

produtos derivados do tabaco. 

Lei n.º 10.167 (27 de dezembro de 2000) 
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Altera a Lei n.º 9.294/96, restringindo a publicidade de produtos derivados do tabaco à afixação de 

pôsteres, painéis e cartazes na parte interna dos locais de venda, proibindo-a, consequentemente, em revistas, 

jornais, televisão, rádio e outdoors. 

Proíbe a propaganda por meio eletrônico, inclusive Internet, a propaganda indireta contratada, também 

denominada merchandising e a propaganda em estádios, pistas, palcos ou locais similares. 

Proíbe o patrocínio de eventos esportivos nacionais e culturais. 

Lei n.º 10.167 (27 de dezembro de 2000) 

Altera a Lei n.º 9.294/96, definindo o valor da multa a ser aplicada em caso de descumprimento e os 

órgãos competentes para exercer a fiscalização do cumprimento da Lei. 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n.º 46 (28 de março de 2001) 

Estabelece os teores máximos permitidos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono presentes na 

corrente primária da fumaça dos cigarros comercializados no País, para no máximo 10 mg/cig, 1 mg/cig e 10 

mg/cig. 

Proíbe a utilização, em embalagens ou material publicitário, de descritores, tais como, classes, ultra 

baixos teores, baixos teores, suave, light, soft, leve, teores moderados, altos teores, e outros que possam induzir 

o consumidor a uma interpretação equivocada quanto aos teores contidos nos cigarros. 

Medida Provisória n.º 2.190-34 (23 de agosto de 2001) 

Altera a Lei n.º 9.294/96, determinando que o material de propaganda e as embalagens de produtos 

fumígenos derivados do tabaco, exceto as destinadas à exportação, contenham advertências acompanhadas de 

imagens que ilustrem o seu sentido. 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n.º 304 (07 de novembro de 2002) 

Proíbe a produção, importação, comercialização, propaganda e distribuição de alimentos na forma de 

cigarros, charutos, cigarrilhas, ou qualquer outro produto derivado do tabaco. 

Proíbe o uso de embalagens de alimentos que simulem as embalagens de cigarros ou que utilizem 

nomes de marcas pertencentes a produtos derivados do tabaco. 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n.º 15 (17 de janeiro de 2003) 

Proíbe a venda de produtos derivados do tabaco na Internet. 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n.º 15 (17 de janeiro de 2003) 

Define os conceitos de ―propaganda de produtos derivados do tabaco‖ e ―parte interna do local de 

venda‖. 

Lei n.º 10.702 (14 de julho de 2003) 

Altera a Lei n.º 9.294/96, proibindo o patrocínio de eventos esportivos internacionais por marcas de 

cigarros a partir de 30 de setembro de 2005. 

Determina a veiculação de advertências sobre os malefícios do tabagismo na abertura, no encerramento 

e durante a transmissão de eventos esportivos internacionais, em intervalos de quinze minutos. 

Faculta ao Ministério da Saúde a colocação de propagandas fixas, com advertências sobre os malefícios 

do tabagismo, no local da realização do evento. 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n.º 199 (24 de julho de 2003) 

Regulamenta a Lei nº 10.702/03 sobre as frases de advertência do Ministério da Saúde exibidas durante 

a transmissão no país de eventos esportivos e culturais internacionais. 
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 Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n.º 335 (21 de novembro de 2003) 

Revoga as Resoluções da ANVISA n.º 104/01 e 14/03. 

Dispõe sobre a inserção de novas advertências, acompanhadas de imagens, nas embalagens e no 

material de propaganda dos produtos fumígenos derivados do tabaco. 

Determina a impressão da seguinte frase nas embalagens dos produtos derivados do tabaco: 

“Venda proibida a menores de 18 anos - Lei 8.069/1990 e Lei 10.702/2003”, proibindo o uso de frases 

como ―Somente para adultos‖ e ―Produto para maiores de 18 anos‖. 

Altera a Resolução da ANVISA n.º 46/01, determinando a impressão da seguinte informação nas 

embalagens de cigarros: "Este produto contem mais de 4.700 substâncias tóxicas, e nicotina que causa 

dependência física ou psíquica. Não existem níveis seguros para consumo destas substâncias". 

- Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n.º 10 (15 de fevereiro de 2007) 

Substitui a logo e o telefone do serviço Disque Pare de Fumar, impressos na propaganda e nas 

embalagens dos produtos derivados do tabaco, pela logo e telefone do serviço Disque Saúde (0800-61-1997). 

Lei n.º 11.488 (15 de junho de 2007) 

Obriga os fabricantes de cigarros a instalarem equipamentos contadores de produção e que permitem o 

controle e rastreamento dos produtos em todo o território nacional, possibilitando a identificação legítima da 

origem do produto e reprimindo a produção e importação ilegais, bem como a comercialização de contrafações.  
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ANEXO 2 — Conjunto de advertências da primeira fase ilustrada 

 

 

 
 

 
 

ANEXO 3 — Conjunto de advertências da segunda fase ilustrada 
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ANEXO 4 — Conjunto de advertências da terceira fase ilustrada (atual) 

 

 

 
 

 

ANEXO 5 — Imagens dos cartazes para campanha anti-fumo de 1987 (Ziraldo) 
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ANEXO 6 – Exemplos de publicidades antigas de cigarros em revistas 
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ANEXO 7 – Exemplos de publicidades atuais de cigarros: ponto-de-venda 
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ANEXO 8 – Exemplos de cigarreiras de metal 

 

 

 

 

 
 


