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CULTURA.

Teatro no Ceará
dá dinheiro?
Atores cearenses relatam
como são os desafios de viver
de apenas da arte no Estado
P.12

O silêncio
rompido com
as mãos

Surdocegueira, uma deficiência que requer do portador uma
habilidade tátil para se comunicar. Conheça as histórias
surpreendentes de famílias que superam dificuldades e
preconceitos em busca de uma vida normal, como a de
Heldyeine, a jovem deficiente que sonha em fazer faculdade.

P.12

FÔLEGO

Fisiculturismo
ganha
atenção de
internautas
P.2

Entenda mais sobre essa prática
que, apesar de não ser considerada esporte, possui diversos
seguidores e campeonatos, além
de descobrir as consequências
da popularidade em redes sociais de atividades envolvendo
musculação e a importância de
uma dieta adequada para quem
é adepto desses exercícios.

BALAIO

Cresce
mercado de
e-books no
Brasil

COLETIVO

P.01

Evento de
simulação da
ONU alcança
dez anos
P.2

A Simulação da Organização
das Nações Unidas, evento que
promove debates entre jovens a
respeito de relações internacionais e diplomacia, completou
em 2014 uma década de existência. Confira detalhes sobre o
evento e suas demais solenidades, assim como depoimentos
de participantes

AUXÍLIO AOS DEFICIENTES

Equoterapia
melhora a
qualidade
de vida
P.12

2

SOB PRESSÃO
#39 • Agosto/Novembro de 2014

Editorial

Artigo

Para além
do papel

Diversão perigosa

Os desafios cotidianos da notícia em
sala de aula. Esta edição do SobPressão, além da pauta para o suporte impresso, traz uma novidade: a convergência. Esta edição impressa traz uma
edição-irmã para o tablet, como um desafio para os estudantes e professores.
Contar a mesma história em duas narrativas diferentes, porém complementares. Normalmente são produzidas duas
edições impressas por semestre, com
matérias, fotos e diagramação feitas
pelos estudantes do sétimo semestre, o
penúltimo antes da formatura. Este semestre faremos apenas uma impressa
e outra para dispositivos móveis. Uma
matéria para tablet exige entender a informação além do lide, enriquecida mas
com imagens, vídeos, sons, hipertextos,
interatividade e muita ludicidade na estratégia narrativa, buscando a melhor
forma de contar uma história. Aproveitem a experiência.

Já passava das seis da noite, quando Ludmila Barros,
37 anos, dividia atenção entre o trânsito congestionado e as
mensagens de celular que trocava com seus vários colegas.
Aproximadamente, a cada cinco segundos, um novo registro
de mensagem chegava e o olhar de Ludmila passava a ser exclusivo do aparelho. Gargalhadas, registro de foto e discussão
sobre política. De repente, uma buzina prolongada e um xingamento. Um carro havia acabado de avançar a preferencial de
Ludmila que estava no cruzamento da Treze de Maio com Avenida da Universidade. Ela disse: “Isso é uma falta de respeito.
As pessoas não têm responsabilidade. Poderia ter acontecido
um acidente”. A jovem que passara mais de meia hora batendo
papo no celular enquanto dirigia, havia acabado de demonstrar,
pela primeira vez, preocupação com a própria vida. Porém, não
percebeu que sua atitude poderia ser mais arriscada que a do
outro motorista.
O uso do aparelho ao dirigir compromete em até 50% a
atenção, coordenação motora, visão e audição do motorista;
por isso, usar o celular estando no volante, segundo Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, aumenta em até 23 vezes o risco de acidentes. Ou seja, quem adere a esta moda,
coloca muitas vidas em risco e, além disso, compromete o bolso, já que gera multa no valor de 85,13 reais e ainda perde 4
pontos na carteira.
Aplicativos como WhatsApp, Viber e Instagram, entre outros, estimulam muitas pessoas ao imediato. A resposta ur-

Adriana Santiago
Professora Orientador

Marcella Lima
Estudante de
Jornalismo - 7º Semestre

gente, prova fotográfica, geolocalização, ou então, a simples
vontade de se mostrar, no exato momento, nas redes sociais. O
mundo vive o momento do imediatismo e do exibicionismo, em
que tudo “deve” ser mostrado e nada pode ser deixado para
depois. Vídeos com teor engraçado, debates entre amigos, brigas, conversas com juras de amor. Esses são conteúdos que
causam sorrisos, suspiros e até lágrimas. E todos eles em meio
a um festival de buzinas, piscada de farol no trânsito e as famosas ultrapassagens. Daí também sai a coleção de palavrões,
típicos de quem está na direção. Parece que os carregam afiados na ponta da língua, para aliviar o momento de estresse.
Existem, na internet, muitos vídeos de campanhas conscientizando sobre os riscos desta imprudência. Eles mostram
as consequências do que parece ser uma simples olhada para
o visor do celular. Rapidamente os sorrisos, entre amigos,
transformam-se em lágrimas e dor e uma vida cheia de sonhos
é deixada para trás. A “selfiemania” na direção tem sido tema
abordado nos noticiários, isso porque tem causado morte.
O que acontece é uma hipnose universal. Ela tem feito os
usuários perderem a racionalidade e acharem que são imortais.
Desta forma, sentindo-se no direito de esquecer as regras básicas do código de trânsito. As leis devem ser mais duras para
o uso de celulares no volante, talvez ,assim, as pessoas pensem duas vezes antes de utilizá-lo nessas condições. E para os
que não conseguem desgrudar do celular, o transporte público,
mesmo em meio aos empurrões, é uma ótima solução.

Artigo

Chá de cadeira
A cobertura política é um desafio de paciência. Quando se está acompanhando uma
campanha eleitoral o que o repórter mais
faz é esperar. Se torna mais frequente que
coisas básicas do jornalismo como entrevistas, gravação de passagens ou offs. Em
minha primeira experiência, na campanha
para o governo do Estado do Ceará e senado federal, em 2014, cheguei a conclusão
que o tempo de espera habitual era de três
horas. Obviamente, em algumas ocasiões,
os candidatos podiam aparecer com mais
ou menos tempo. As razões para esse tipo
de atraso são variadas. As agendas dos
candidatos são longas, com reuniões, compromissos em cidades distantes.
Três horas é tempo suficiente para se

Juliano Medeiros
Estudante de
Jornalismo - 7º Semestre

estudar uma pauta. Dá para planejar perguntas, escrever texto, planejar abordagem, responder e-mails, whatsapp, fazer
a lista do supermercado e tudo mais que
é necessário nessas ocasiões. Quando os
ânimos começam a se exaltar em um local
de uma pauta significa que o candidato
está chegando. É importante ser rápido na
abordagem do entrevistado, de preferência
na descida do carro. Isso tem uma explicação. Vivemos, em 2014, a campanha da
selfie. Todos querem bater uma selfie com
o possível governador ou senador. Então o
tumulto aumenta, a procura por proximidade física se torna inevitável e o trabalho da
reportagem é dificultado. Daí a importância
de entrevistar o mais rápido possível.

Tanto tempo esperando faz que você
fique muito ligado na entrevista. Isso te
faz notar certas coisas. Cada candidato possui uma característica curiosa. Um
dos candidatos ao governo do Estado,
por exemplo, já não ouve tão bem assim,
o que obriga o repórter a quase gritar o
seu questionamento. O outro possui uma
mania de mascar chiclete, o que fazia com
que a entrevista demorasse. Ele, na realidade, não gostava de falar com a imprensa de chiclete, então, quando abordado,
começava a procurar um papel para jogar
fora a sua goma de mascar. Bobagens peculiares que não recompensam a espera.
Curioso é que em uma agenda de
campanha, após aguardar horas pelo

candidato, em pouco mais de 30 minutos
depois da chegada do mesmo, a matéria
está concluída. Uma entrevista bacana e
imagens bem capturadas são suficientes
para a produção de um VT de agenda
eleitoral.
Toda essa espera me faz pensar em
2015. O que a população espera dos eleitos é que eles saibam organizar melhor
seu tempo. Saber gerir o horário dos seus
compromissos é a primeira coisa que alguém que deseja ser levado a sério precisa fazer. Uma campanha exige muito de
um candidato. Um mandato, no entanto,
exige muito mais de um governante. Que
o caos da campanha fique em 2014 e que
a organização prevaleça em 2015.
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Insegurança em
hospitais públicos
assusta profissionais
de saúde de Fortaleza

Nos últimos meses, ameaças a hospitais públicos, em
Fortaleza, tem assustado médicos e pacientes. Os casos são
violentos e envolvem intimidações a profissionais e mortes.

Instituto Doutor José Frota
passou por reforma e implantou catracas de segurança para controlar acesso
da população à instituição.
Foto: Fabiana de Paula

Alan Lima e Louise Mezzedimi

Relatos de ameaças têm acontecido frequentemente nos hospitais públicos de
Fortaleza. A insegurança dentro dessas
instituições se tornou rotina que médicos e pacientes têm que conviver. Só em
abril deste ano, a mídia divulgou dois
casos que ocorreram no hospital Instituto Doutor José Frota, um deles envolvendo morte.
Lucivando Silva de Lima, 34, estava
internado havia três dias na unidade de
atendimento do hospital Instituto Doutor
José Frota. Um homem invadiu o local
e atingiu Lucivando com cinco tiros. A
equipe médica tentou socorrê-lo, mas ele
morreu no local. O fato aconteceu na noite do dia 15 de abril. Segundo entrevista
concedida ao Jornal Diário do Nordeste, o
delegado titular do 34º BP (Centro), Romério Almeida, afirmou que a vítima já
respondia a crimes, como homicídio, tráfico de droga e porte ilegal de armas.
O tiroteio poderia ter vitimado pessoas inocentes. Francisca Freitas, 76,
estava no local neste dia. Ela acompanhava um irmão doente. De repente,
percebeu uma intensa movimentação. A
aposentada conta que viveu momentos
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de pavor. “Chegou um cara para matar
o outro. Foi horrível, ‘né’? Todo mundo
procurando se proteger, até os próprios
enfermeiros. Eu fugi, não ia esperar
para me ver morta”, lembra.
Cenas como esta têm acontecido frequentemente nos hospitais públicos. Os
criminosos colocam em risco não apenas a população em atendimento, mas
médicos e outros profissionais. Segundo
José Maria Pontes, médico do Hospital
Distrital Maria José Barroso de Oliveira (Frotinha da Parangaba), colegas de
profissão contam que sofrem ameaças
nos hospitais públicos por atenderem
pacientes que estão sob cuidados da
justiça. Ele diz que é comum chegar
membros de grupos rivais com o intuito de matar um inimigo hospitalizado.
Pontes já precisou abrir um Boletim de
Ocorrência (B.O), por falta de policiamento na unidade. “Um colega já tinha
sido ameaçado pela manhã, o Ronda do
Quarteirão foi chamado, mas não apareceu”, conta.
Estas ameaças levaram o Instituto
Doutor José Frota a tomar algumas medidas protetivas. Em agosto deste ano,
catracas de acesso foram instaladas na
recepção do hospital. O equipamento servirá para controlar o acesso das
pessoas à unidade. Segundo dados de
setembro de 2014, o IJF atendia 13 pessoas autuadas. “Hoje, se chega uma pessoa que está na prisão, ou sob liberdade
provisória, ela é acompanhada por dois
militares que são destacados para o serviço, para fazer a escolta”, afirma Clínio
Alves, chefe de segurança do IJF.
Outras medidas poderiam ser usadas,
entre elas, a reativação da enfermaria xadrez, uma unidade, com policiais nas vias
de acesso e direcionada para criminosos.
A direção do IJF fechou a sua enferma-

Hospital Geral de Fortaleza já opera com segurança
reformçada nos acessos,
para evitar atentados contra
pacientes e profissionais
Foto: Eduardo Queiroz / Ag. Diário

ria xadrez em 24 de dezembro de 2009,
por problemas de superlotação. Clínio
informa que o hospital já tem a área para
retormar este serviço, mas destaca que
a Secretaria de Justiça do Estado nunca
enviou um representante para tratar do
funcionamento desta ala.
Outra razão que é apontada para o
fechamento da enfermaria era o medo
dos funcionários que faziam este tipo de
atendimento. O presidente do Sindicato
dos Funcionários da Saúde de Fortaleza
(Sintsaf), Plácido Filho,em entrevista à
TV Diário, em agosto de 2014, contou
que os marginais que ficavam internados na enfermaria xadrez ameaçavam os
trabalhadores para que estes aplicassem
drogas não autorizadas pelos médicos.
O Sindicato dos Médicos do Estado
do Ceará (SIMEC) é a favor da reativa-

ção de enfermarias xadrez, para maior
agilidade no atendimento e menos perigo. É mais seguro para o preso e para
os outros pacientes, dá mais dignidade ao atendimento médico do próprio
detento, evitando que ele fique, como
acontece hoje, algemado em macas nos
corredores do hospital. No entanto, o
SIMEC já solicitou à prefeitura e ao estado a adoção da medida, mas ainda não
houve resposta.
A reportagem do Sobpressão tentou
ouvir a Secretaria de Segurança Pública
e a direção do Frotinha da Parangaba,
mas estas não responderam até o fechamento desta edição.
Hospital penitenciário
Uma proposta que sempre aparece
quando se discute segurança pública

é a implantação de um hospital exclusivo para presos. Mas, nem todas as
autoridades da área concordam com
isso. O Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, por exemplo, não considera necessária essa medida, pois
além de caro, o volume de atendimento não compensaria. “Duas grandes
enfermarias xadrez iriam melhorar
a segurança dos hospitais públicos e
sairiam mais viáveis financeiramente,
além de exigir uma quantidade bem
menor de seguranças e policiais”.
Em visita a hospitais públicos de
Fortaleza, membros da diretoria do
SIMEC constataram a necessidade de
enfermarias xadrez nesses locais. A
conclusão aconteceu, também, depois
de relatos de profissionais da saúde
que sofreram ameaças.
O Ceará já dispõe de duas unidades hospitalares que ficam em Itaitinga, o Hospital Geral e Sanatório
Penal Professor Otávio Lobo e o Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes. Segundo a Secretaria da
Justiça do Estado (Sejus), esses hospitais atendem apenas casos de baixa
complexidadeos pacientes de média
e alta complexidade são encaminhados com escolta aos hospitais da rede
pública de saúde, como garante a Lei
de Execução Penal que determina a
assistência integral de saúde aos encarcerados.
Segundo publicação no site O Kariri, em 2013, o Governo Federal enviou verba para a reforma dos dois
hospitais penitenciários que existem
no estado. Mas como não houve um
acordo entre o Executivo Federal e o
Estadual, o montante de 1,5 milhão
de reais não chegou a ser repassado e
a manutenção não foi realizada.

Números

18.660
15.209
é o total de presos do Ceará

é a parte da população carcerária
privada de liberdade

14
135

é a quantidade de
unidades prisionais no
estado do Ceará

cadeias públicas
e dois hospitais
penitenciários

Frotinha da Parangaba está
na lista dos hospitais que
recebem pacientes perigosos.
Foto: Eduardo Queiroz /Ag. Diário
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Enquete
Qual sua opinião sobre medidas para
limitar acesso a hospitais públicos?
Lugar nenhum é seguro, mas
também não acho que colocar
polícia em todo canto vai minimizar
a violência. A educação seria a
base de tudo e junto com ela, uma
sociedade, pelo menos,
igualitária não tão
desigual.

Novas catracas já foram
instaladas no IJF, mas estão
em fase de adaptação até
novembro de 2014.

Cláudia d’Alge
Professora

Foto: Alan Lima

Hospitais públicos controlam acesso
O Instituto Doutor José Frota instalou vinte câmeras de
segurança dentro do hospital e no estacionamento, para
controlar o acesso de visitantes e funcionários. Quatro
catracas foram instaladas na portaria do IJF com o mesmo intuito. Para ter acesso às dependências do hospital,
é necessário cadastro prévio na recepção, com foto e coleta da impressão digital.
O Hospital Geral de Fortaleza também instalou sistema de segurança interno para controle de acesso na
portaria, como medida preventiva para ações criminosas. Visitantes e médicos precisam se identificar antes de
entrar, nos moldes do IJF.
Entretanto, Raphael Paz, ex-estagiário de odontologia
do HGF, conta que a medida não é eficaz. “Eu entrava
em todos os setores do hospital só por estar de jaleco
branco. Existiam poucos seguranças e não havia controle
efetivo”, lembra.
Silvana da Silva, 45, não sabia da nova regra para
entrar no IJF, mas, segundo ela, a ação pode diminuir o

medo que ela sente de ir a este hospital. “Eu não sabia
que tinha que colocar o dedo não. Vão tirar foto, é? Mas,
é bom porque a gente fica mais tranquilo”, comemora.
O visitante que não tiver cadastro, será barrado na
catraca e direcionado à portaria principal de visitantes.
Para o Dr. Clínio Alves, chefe de segurança do IJF, o
esquema é eficaz. “Espero que faça um filtro de todas as
pessoas que entram no hospital”. Caso haja tentativa de
invasão, as câmeras nos corredores devem ajudar a identificar essa pessoa.
Até o fechamento desta edição, o IJF dispunha apenas
de uma equipe de guardas municipais e porteiros terceirizados. A Polícia Militar informa que atua somente em casos
de escolta, dois policiais por detento. Em entrevista concedida à TV Diário, em abril de 2014, a direção do hospital
afirmou que pretendia contratar mais vinte profissionais de
segurança armados, procedimentos que ainda estão em fase
de licitação e não têm previsão de implantação. O HGF não
informou sobre seu contingente de segurança.

Saiba mais

Qual a diferença entre as duas unidades de saúde?
Hospitais penitenciários realizam os mesmos serviços de
um hospital convencional, mas de urgência, voltado especificamente a pacientes do sistema prisional. Um preso
que apresenta sinais de tuberculose, pneumonia, doenças
cardíacas ou qualquer outra doença, é direcionado para
essas unidades para tratamento.

Enfermaria xadrez é um equipamento voltado para o
atendimento de pacientes perigosos de emergência, ou
seja, que apresentam algum problema súbito e imprevisto
que exige solução imediata. Alguns casos emergenciais
necessitam de cirurgias ou internações rápidas, que seriam realizadas nesse tipo de enfermaria.

Não acho hospital público seguro,
acho que falta segurança, mais
preparo dos funcionários e
mais equipamentos.

Beatriz Weyne
Estudante

Eu acho a ideia ótima, mas é preciso
ter funcionários capacitados para
que o esquema funcione. Eu já
trabalhei no HGF (que tem uma certa
segurança) mas entrava em todas
as áreas apenas por estar de jaleco
branco no braço. E se fosse alguem
mal intencionado?

Raphael Paz
Cirurgião dentista
Penso que os governantes tem
que ver a insegurança em todos os
locais. Não é diferente nos hospitais
públicos. Medidas de segurança
sempre serão bem-vindas, mas a
base de tudo é a educação, então o
poder público deveria prestar mais
atenção na nossa base de
ensino.

Marina Leal
Estudante
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Os espaços públicos
e seus contrastes
Das 475 praças existentes em Fortaleza 149 estão sob proteção de pessoas entidades e empresas

Ana Izaura Oliveira

Dentre os espaços públicos de lazer
que existem em Fortaleza, alguns são
bem frequentados, já outros caíram no
esquecimento dos governantes e, consequentemente, da população. As praças
abandonadas vêm se tornando comuns
na cidade, apesar de constantes pedidos
de revitalização.
A Praça General Tibúrcio construída em 1877, popularmente conhecida
como Praça dos Leões, é localizada no
coração do Centro da cidade e tinha

tudo para ser um espaço público agradável e bem frequentado , caso não fosse a insegurança, o total abandono e o
mau cheiro que predominam no local.
Poucas pessoas ainda arriscam ali o seu
descanso e horário de almoço, mas reclamam do descaso com o logradouro.
Ivanildo Fernandes, um senhor muito simpático técnico em refrigeração,
passa o seu intervalo de almoço na praça, e o que mais o incomoda é a insegurança do lugar. “Não me sinto seguro
aqui, mas venho por conveniência, pois
fica perto do meu trabalho. Nunca tem

polícia, já fui três vezes assaltado e a situação a cada dia piora.”
Nem as sombras das árvores, os bancos arejados e as belezas naturais se tornam atraentes para o uso da comunidade ou de turistas que visitam os locais
do entorno como, o Museu do Ceará e a
Academia Cearense de Letras.
O autônomo Raimundo de Lima diariamente frequenta a praça e denunciou
que, além da falta de limpeza, o mau
cheiro predominante no local é ocasionado também pelas necessidades fisiológicas dos mendigos que habitam o es-

paço: “Os mendigos moram aqui, fazem
o que quer, assaltam, não tem fiscalização e muito menos segurança. Eu ando
muito aqui e vejo isso todos os dias.”
Em contraste ao mesmo entorno do
Centro da cidade, a poucos metros da
Praça dos Leões, localiza-se a Praça dos
Mártires conhecida como Passeio Público, que há 7 anos foi revitalizado.
O Passeio Público foi durante muitos
anos um local bem frequentado pela sociedade cearense na “Belle Époque”- termo francês originado para expressar a
época que Fortaleza viveu inspirada na

O espigão João Cordeiro, localizado na
Praia de Iracema, é um ponto turístico
que se encontra abandonado.
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O Passeio Público, localizado no Centro, foi revitalizado
em 2007, voltando a ser agradável e bem frequentado.

modernidade e costumes franceses. Na
época, o local era dividido em três espaços, o atual e outros dois mais baixos,
para diferentes classes: alta, média e baixa, respectivamente.
Com passar do tempo e as diversas
mudanças sofridas pela sociedade cearense, a praça foi sendo abandonada
pelo poder público e, consequentemente, pela população. Assim, o local
passou a ser conhecido como ponto de
prostituição e violência constante.
Sete anos após sua revitalização, o
Passeio Público voltou a ser frequenta-

do pela população fortalezense, retornando a ser um local agradável e reduto
familiar. É frequentado diariamente por
pessoas que trabalham nos arredores e
aproveitam o horário de almoço para
descansar nos bancos sombreados pelas
árvores e desfrutar da internet wi-fi grátis que o espaço oferece.
A assistente de Recursos Humanos
Fabiane Kelly é frequentadora assídua
do local, sua maior satisfação é a segurança, mas denunciou a falta de manutenção do espaço: “Sempre venho aqui
no horário do meu intervalo para des-

“Em meio
ao barulho
e correria
do Centro , o
Passeio Público é
um refúgio.”
cansar e me sinto segura para usar meu
celular normalmente. Só acho que falta
um pouco mais de zelo com o local. ”
Em meio ao barulho e correria do
Centro da cidade, o Passeio Público é
um local de silêncio, calmaria e tranquilidade, onde o único ruído é o canto dos
passarinhos, e é justamente essa paz que
atrai as pessoas. Além da tranquilidade,
o Passeio Público tornou-se local atrativo pela segurança feita pela Guarda
Municipal e Polícia Militar.
O comprador jurídico José Ednailton sempre frequentou a praça e afirmou que mudou radicalmente depois
de revitalizada. Mas, por se tratar de um
local tão atrativo, é essencial mais atenção por parte do poder público “Em relação a outras praças do centro, aqui me
sinto seguro, é o único lugar que vejo a
presença de guardas e policias militares.
Acho que a Prefeitura precisa dar mais
manutenção, principalmente por ser
um ponto turístico.”
Orla da cidade

Na Praça dos Leões, no Centro da cidade,
é visível o total abandono.

A Praia de Iracema faz parte dos 25
quilômetros de extensão da orla de Fortaleza, o local é um ponto atrativo e recebe turistas e a população o ano inteiro
ao pôr do sol. Infelizmente a realidade
dessa parte da orla não é das melhores,
podemos encontrar no mesmo local ,
abandono e descaso.
Os espigões fazem parte do cenário
de belezas da orla fortalezense, a pro-

posta é ser um espaço de lazer e convivência, mas nem sempre é o que acontece na prática. Localizado na altura da
Rua João Cordeiro, o espigão é o retrato
do mau uso da população e o abandono
por parte da Prefeitura. Essas circunstâncias transformou o lugar em reduto de drogas, prostituição e violência.
Apesar da insegurança, o local continua
a ser muito procurado. Pelo menos, por
enquanto.
A jovem estudante de administração,
Letícia Rocha, costuma frequentar o espigão nos fins de tarde, mas denunciou
o desprezo com o local, que acha tão
agradável, e completou: “Aqui tá muito
mal cuidado e a presença de gente usando drogas é comum, e isso me deixa um
pouco insegura. Amo essa paisagem e
ver o sol se pôr, mas, assim, fica difícil
frequentar esse espaço.”
A possibilidade de ver o mar mais de
perto e poder contemplar a paisagem
com certa aproximação é o que atrai
as pessoas para os espigões espalhados
pela orla.
A dona de casa, Suely Pontes, é turista de Manaus e sempre que vem a Fortaleza frequenta a orla. Relatou que ficou
chocada com o descuido de um local
tão lindo “Não estou reconhecendo esse
espigão, uma paisagem tão linda se contrastando a um espaço tão mal cuidado,
isso é vergonhoso. Uma pena, gostaria
de voltar aqui e encontrar uma situação
melhor.”
As pichações, as lâmpadas quebradas
e as tábuas desgastadas é o retrato do espigão da João Cordeiro.
A poucos metros do equipamento
da João Cordeiro, o espigão da Rui Barbosa apresenta situação bem diferente.
O discurso dos frequentadores da área
é bem positivo em relação à segurança
e manutenção. Assim como os frequentadores do Estoril, também na Praia de
Iracema, que depois de reestruturado só
trouxe benefícios para os comerciantes
do local e aos adeptos do espaço.
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Lesados foi uma das principais montagens do Grupo Bagaceira de Teatro, trabalho que
ganhou várias premiações nacionais e regionais Fotos: Divulgação/Rafael Escócio

E teatro no
Ceará dá
dinheiro?
O Bagaceira e o Vagabundos, dois importantes
grupos de teatro de Fortaleza, tentam explicar se
é possível viver apenas de arte na capital, quais
as maiores dificuldades e quais os prazeres do
ofício.

Juliano de Medeiros e Renata Monte

“Qual é o teu trabalho de verdade?”. Muitos atores, não só cearenses, já ouviram
ou ainda ouvem esse tipo de pergunta,
vinda de questionadores que acreditam
que o teatro não é profissão, e sim, um
hobby. Isso parte do pressuposto de que
teatro é entretenimento, e entretenimento não é trabalho sério.
No cenário cearense, onde o campo
da cultura está longe de fazer parte das
prioridades governamentais, deixa-se de
lado o investimento em arte de maneira
geral, não somente em teatro. O fato é
que para se estar em cima de um palco é
preciso estudo, talento e coragem.
Há alguns anos, quem quisesse estudar teatro, não tinha muita opção. Somente o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFCE), o Curso
de Princípios Básicos do Theatro José de
Alencar e o Instituto de Cultura e Arte
(ICA) da Universidade Federal do Ceará
(UFC). Todos ofereciam curso técnico.
Foi em 2009 que essa situação mudou. A UFC recebeu o curso de Teatro

– Licenciatura, através do Programa
de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais
(Reuni). Em 24 de julho daquele ano,
o ICA ganhou um braço de graduação,
que recebe 40 novos alunos por semestre.
São esses 40 aspirantes a atores que
vem movimentando os debates sobre
a importância de possuir um diploma
de nível superior em teatro, ajudando a
transformar a mentalidade de inúmeras
pessoas sobre a sustentabilidade teatral e
fazendo com que cresça a plateia.
Vagabundos
O grupo Vagabundos foi criado em
2013, fruto de uma disciplina do curso
de Licenciatura em Teatro. Formado
por um elenco de 29 pessoas, sendo 24
atores e 4 técnicos, sob a direção de Andreia Pires, atriz, bailarina e professora
da UFC. O nome do grupo vem justamente da máxima de que quem faz arte,
é “vagabundo”.
O espetáculo apresentado por eles,
que leva o nome do grupo, reúne no
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palco uma confusão de ideias, opiniões,
histórias, gritos e saltos. Uma coleção de
contos, misturados a um conjunto de
gestos, sob uma lista de músicas aleatórias. Tudo isso a fim de entender e demonstrar a mente inquieta dos jovens.
Em abril de 2014, esse “jovem confuso e intenso”, interpretado por 24 atores,
ficou em cartaz durante uma longa temporada e conseguiu lotar o Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (TU),
todos os sábados e domingos deste mês.
Também ficou em cartaz no Centro
Cultural Banco do Nordeste (CCBN),
em junho, enfrentando a nova rotina
conturbada instalada em Fortaleza, graças à Copa do Mundo.
Para produzir cada um desses espetáculos, uma verdadeira força-tarefa foi
realizada. Bazar, rifas, festas e feijoadas.
De tudo um pouco para conseguir arrecadar dinheiro suficiente para se manter em cartaz. Muita gente compareceu.
Muita gente ajudou.
Para Andreia, mesmo com as dificuldades é possível viver de teatro, dependendo do olhar que se dá ao “viver”.
“As questões de produção econômica estão erguidas sobre um desejo impulsionante de fazer teatro. É quando a
expressão [viver de teatro] se faz literal.
É quando, se não existir o fazer dessa
coisa, não existe também a potência da
vida”, afirmou.
No grupo, as dificuldades financeiras também são fruto do seu processo
de construção. Dos 24 atores, a maioria
vive apenas de teatro, muito pelo fato
de ainda serem jovens e estudantes. Os

que realizam trabalhos paralelos, geralmente, são em áreas afins. Michell
Barros, por exemplo, um dos atores do
grupo, trabalha no TU. Débora Ingrid,
outra atriz, atuou no longa “A História
da Eternidade” e outros curtas.
O Vagabundos conta com a ajuda
financeira da UFC, mas também com
improviso de quem faz parte do grupo, já que o lucro é pouco. A diretora
diz que viver de teatro só é possível se o
caminho a ser trilhado for construído,

“Viver de edital
é um caminho,
mas é muito
incerto. Não
sabemos do
futuro. Como vai
ser no ano que
vem? É um risco,
mas a vocação
fala mais alto”

inventado, unindo o desejo de produzir
a peça com a criação em si: “Viver de
teatro é uma invenção, tanto no ato da
encenação quanto na sua manutenção”.
Em 2014, o grupo foi selecionado
para participar do Festival Estudantil
de Teatro (Feto), em Belo Horizonte,
Minas Gerais. Para conseguir arrecadar
dinheiro suficiente para viajar, o grupo
optou por um site de financiamento coletivo.
Inscritos no Catarse, o Vagabundos
tentou apurar R$12.000. Com apenas
105 apoiadores, não conseguiram o valor em tempo hábil. Mais uma vez recorreram a festas, rifas e patrocínio da
UFC.
Apesar das inúmeras dificuldades financeiras, felizmente o grupo conseguiu
viajar e apresentar sua “vagabundagem”
no Sudeste.
Bagaceira
“Viver de cultura em um País como o
Brasil, se você pensar de uma maneira
objetiva, não é muito possível”, dispara
Rogério Gomes.
O pensamento pode parecer negativista, mas quem profere tais palavras
entende bem o assunto. Gomes é o administrador do Grupo Bagaceira de Teatro. A crítica à situação cultural brasileira se estende. Para o ator-empresário,
não existem muitas políticas públicas
que sustentem a cultura. “Qual a política pública que existe além do edital?
Com a demanda cada vez aumentando,
os editais já não dão mais conta. Eles se
tornaram a única fonte de recurso, de

Saiba mais

Vá ao teatro!
Theatro José de Alencar
R. Liberato Barroso, 525 - Centro.
Centro Dragão do Mar de
Arte e Cultura - R. Dragão do
Mar, 81 - Praia de Iracema.
Teatro do Via Sul Shopping
Av. Washington Soares, 4335 Sapiranga.
Teatro Celina Queiroz
Av. Washington Soares, 1321 Edson Queiroz (Unifor).
Teatro Paschoal Carlos Magno
Av. da Universidade, 2210 Benfica

Comida, roupa espalhada, uma moto e a
doce vagabundagem. Foto: Alex Hermes

Teatro Sesc Emiliano Queiroz
R. Clarindo de Queiroz, 1740 Centro

fomento, para a cultura. Teatro, teatro de
grupo, como o bagaceira faz, é ainda mais
complicado”, lamenta.
Apesar do discurso, Rogério fez acontecer. O Bagaceira é um exemplo de sucesso de um grupo que consegue sobreviver
utilizando as ferramentas disponíveis.
Criado em 2000, o grupo alcançou reconhecimento por ser voltado para a pesquisa autoral. A equipe está fechada e todos
vivem apenas da dedicação ao coletivo.
Todos os textos e as direções são próprias.
Já se apresentaram nos principais festivais
e mostras e fizeram mais de 500 apresentações em todo o Brasil.
“A gente não pode deixar morrer. Mesmo com todas essas coisas contra. Existe
uma maneira. O Bagaceira, hoje com apenas seis integrantes, vai fazer 15 anos e há
dez eu vivo só do grupo. Eu transformei o
grupo em uma empresa”, define Rogério.
Ele explica que, para se ter sucesso no
meio, é necessário ter um pensamento
empresarial. Para ele, os espetáculos precisam ser pensados como produtos.
“Onde encaixar esses produtos? No
caso, em festivais, editais de circulação,
pegar editais de montagem e ver se são
adequados. É um pensamento empresarial
que a gente vem tendo. Dessa forma, conseguimos galgar os principais festivais do
Brasil e grandes editais, além de nos manter. Passamos mais tempo no escritório do
que na sala de ensaio”, analisa.
Realidade
“É possível? É. Não precisa ter um
pensamento mercantilista e, sim, empreendedor. Existe um mercado cultural,
que poderia ser mais fomentado, com
grandes festivais e editais”, explica melhor com o que foi dito no início após
contar o próprio caso de sucesso.
Quando entraram no circuito de grandes festivais, os membros do grupo notaram uma grande disparidade em relação
às produções de outros estados. Os cearenses estavam ali pelo talento e esforço,
mas estruturalmente, ainda estava atrasados. Foi aí que surgiu a decisão de tornar
o grupo profissional. “Um a um fomos
largando nossos empregos. Passamos a
ter despesas, telefone, luz, afinal temos
que sustentar a nossa sede. Notamos que
os espetáculos passaram a ter um acabamento melhor. E o grupo se destaca por
isso”, disse Rogério.
O ator e roteirista Rafael Martins se define como um “privilegiado”. O ator, formado em publicidade pela Unifor, começou nos palcos desde criança. “Aproveitei
muito a faculdade para aprender como gerir minha vida dentro do teatro, explicou.
Rafael explica que viver de teatro é arriscado. Para isso, é preciso ter consciência do que está fazendo. “Viver de edital é
um caminho muito incerto. Não sabemos
do futuro. Como vai ser no ano que vem?
É um risco, mas a vocação fala mais alto”.
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Sinal da
TV analógica
chega ao
fim a partir
de 2015
O Governo Federal oficializou que o município
de Rio Verde, em Goiás, será a primeira cidade
brasileira a ter seu sinal analógico desligado,
a partir de novembro de 2015. Em Fortaleza,
a migração ocorrerá em julho de 2017, e nas
demais cidades até o fim de 2018.
Alexandre Morais e Douglas Pinto

Os fantasmas e chuviscos de sua TV
analógica estão com os dias contados
no Brasil. Isso porque o Governo Federal publicou um decreto que tem por
objetivo desligar, até 2018, todos os sinais analógicos geradores de imagens
para os televisores, celulares e demais
aparelhos.
Fortaleza, assim como as demais cidades brasileiras, terá que se preparar o
quanto antes para se adaptar aos prazos
estipulados pelo Governo Federal. Em
nível de Brasil, o processo se iniciará em
2015, com a cidade de Rio Verde (GO),
que terá seu sinal analógico desligado
e começará a receber o sinal digital em
sua totalidade. O desligamento servirá como um experimento do Governo
Federal, ou seja, um teste para as outras
cidades do país.
Para o professor da Unifor e especialista em estudos de TV Pública e Digital, Alberto Perdigão, o sinal digital
chega no momento em que o mercado
disponibiliza de crédito facilitado à po-

pulação, embora com juros altíssimos, o
que torna acessível a compra dos equipamentos receptores do sinal digital
(SBTD). Para ele, as emissoras de TVs,
pelo menos as cearenses, do ponto de
vista tecnológico, estão preparadas, mas
do modelo de negócio, não. “Eu acho
que o Brasil está perdendo uma grande
chance de transformar esse momento
da chegada da instalação definitiva da
TV Digital na TV Pública, de fazer com
que essa TV Digital sirva à sociedade, e
não somente às empresas, aos negócios
particulares de televisão e de telefonia”,
afirmou.
Em Fortaleza, as três maiores emissoras locais, no que tange à audiência (TV
Verdes Mares, TV Jangadeiro e TV Cidade), já operam com o sinal digital, assim
como a TV Ceará e TV União. O Ministério das Comunicações esteve em 2013,
na maior feira de eletrônicos do mundo,
a Consumer Electronics Show (CES), em
Las Vegas, (EUA) para conferir as tendências mundiais em aparelhos a serem usados, quando o sinal analógico for desligado totalmente. Uma delas é o set-top box

Conversor Digital será alternativa para TVs antigas. Foto: Alexandre Morais

híbrido, que, além de permitir a recepção
do sinal digital aberto pelas TVs sem conversor integrado, pode receber conteúdos
pela internet. Para José Carlos Façanha,
engenheiro especialista em comunicação da TV Verdes Mares, o importante agora é a população começar a se
preparar para receber o sinal digital.
“Quem ainda não possui uma TV com
conversor digital integrado, pode comprar o decodificador que reproduzirá o
sinal digital nas TVs mais antigas. Esses aparelhos podem ser encontrados
em eletrônicas e até mesmo em sites na
internet”, complementou.
Sobpressão foi ao centro de Fortaleza e constatou que uma parte dos entrevistados desconhecem a migração
ou sabem muito pouco sobre o assunto. “Já tinha ouvido falar sobre isso,
mas só superficialmente. Agora que
você está me dizendo, estou melhor
informado”, disse o profissional de
Educação Física, Airton Armstrong .
Em consulta a algumas lojas do centro de Fortaleza para saber se as pessoas
estão comprando os televisores devido a

migração, Lucas da Silva, 21, lojista, declara que as vendas aumentaram devido
a acessibilidade dos preços e, também,
por uma questão de estética, mas não
por conta da migração: “As vendas aqui
na loja aumentaram. Não devido ao desligamento do sinal analógico, mas sim,
por conta de quererem ter em casa uma
TV que possua uma melhor qualidade de
som e imagem”.
Descarte na capital
Em relação ao descarte das TVs analógicas, existem empresas responsáveis
pelo recolhimento desse material. Segundo Adriano Almeida, engenheiro
Civil da Emlurb, a empresa não possui
coleta especial para os tubos de imagens, e citou uma empresa em Fortaleza
que recebe materiais eletrônicos, chamada Ecoletas. Adriano complementou
afirmando que a retirada do material
é de responsabilidade do gerador dos
resíduos. “A Emlurb não tem responsabilidade sobre esse material, de acordo
com a lei 12.305. A logística reversa é de
responsabilidade do fabricante”.
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4G ocupará
faixa do sinal
analógico

Novas TVs seduzem
consumidores aliando
mais tecnologias e
interatividade.

O leilão da rede 4G para as
operadoras de telefonia móvel
aconteceu dia 30 de Setembro
de 2014. As empresas vencedoras, Claro, TIM e Vivo, que ficaram com o primeiro, segundo e
terceiro lote arrematados, respectivamente, utilizarão a faixa
de 700MHz hoje ocupada pelo
sinal analógico de TV.
O prazo estabelecido pelo
governo para que essas empresas comecem a operar na faixa
de 700MHz para a rede 4G, será
de 12 meses após o desligamento da TV analógica na região.

Foto: Alexandre Morais

Saiba mais

A diferença entre
analógico e digital
O sinal analógico é captado pela
antena VHF/UHF plugada no televisor de tubo ou LCD, que reproduz um sinal contínuo variando
em função do tempo, formado
por 480 linhas que ocupam a tela
em altíssima velocidade. Por isso,
existem os chiados ou ‘fantasmas’ na imagem. Já o sinal digital,
é descontínuo no tempo e na amplitude, sendo a imagem formada
por 1080 linhas, ou seja, que não
tem perdas de qualidade. Ambos
podem ser transmitidos por antenas VHF/UHF. O que diferencia é o
aparelho de TV ou a necessidade
de um conversor digital.
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Dona Raimunda já utiliza o conversor digital. Foto: Douglas Pinto

Conversor é uma opção
para digitalização da TV

7
7

1 29/11/2015 - Rio Verde (GO)
2 03/04/2016 - Brasília (DF)
3 15/05/2016 - São Paulo (SP)
4 26/06/2016 - Belo Horizonte (MG)
5 28/08/2016 - Goiânia (GO)
6 27/11/2016 - Rio de Janeiro (RJ)
7 25/06/2017 - Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS)
8 30/07/2017 - Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Recife (PE)
9 27/08/2017 - Campinas (SP) e Ribeirão Preto (SP)
10 24/09/2017 - Vale do Paraíba (SP) e Santos (SP)
11 29/10/2017 - Interior do Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES)
12 26/11/2017 - São José do Rio Preto (SP), Bauru(SP) e Presidente Prudente (SP)
13 1º/07/2018 - Manaus (AM), Belém (PA) e São Luís (MA)
14 29/07/2018 - Natal (RN), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Teresina (PI)
15 26/08/2018 - Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Palmas (TO)
16 25/11/2018 - Porto Velho RO), Macapá (AP), Rio Branco (AC), Boa Vista (RR), e demais cidades

Aposentada e dona de casa, Raimunda Rodrigues, 80, mora com o filho em
um bairro nobre de Fortaleza e é uma
das telespectadoras que já utiliza o conversor digital em casa. Sua paixão por
televisão vem desde cedo. Em sua residência existem cinco aparelhos de TVs,
sendo três digitais (uma na sala, outro
no seu quarto e mais um no quarto de
seu filho) e duas com receptor digital
(um na cozinha e outro no quarto de
hóspede).
Dona Raimunda fala que seus receptores digitais são úteis, mas que, mesmo
assim, não esconde o desejo de vender
e substituí-los por mais duas TVs digitais. Alega ainda que a imagem fica com
interferência quando se mexe na antena e que é preciso de duas tomadas e de
dois controles para que seja utilizado, e

diz que só está com eles até hoje porque
não teve como se “livrar”. Segundo ela,
o preço das TVs Digitais, se comparado
com alguns anos atrás, está mais acessível devido às pessoas utilizarem cartões
de crédito e poderem parcelar. “Já estiveram mais caros, mas agora está melhor porque as pessoas podem comprar
à prestação”, afirmou.
Apesar de ter sido uma das que adquiriu o equipamento de receptor digital, dona Raimunda se sente feliz em ter
comprado, apesar de achá-los com uma
qualidade inferior à TV digital. Com a
chegada deles, na época, o “hobby” de assistir televisão melhorou. “A imagem era
tão ruim de um jeito, que precisava procurar um lugar pra botar a televisão pra
assistir, mas depois que adquiri o receptor tudo mudou”, exclamou sorridente.

12

SOB PRESSÃO
#39 • Agosto/Novembro de 2014

“Minhas
mãos, uma
janela para
o mundo”
Conheça a história de uma jovem, portadora de
surdocegueira, que apesar das dificuldades, usa
as próprias mãos, para lutar contra seus limites.
Aldeci Tomaz e Marcella de Lima

Para o leigo, a surdocegueira, pode ser
equivocadamente entendida como sendo duas deficiências. Apesar de comprometer parcial ou totalmente a visão
e audição do indivíduo, causando a surdez e a cegueira, não se tratam de duas
e, sim, de uma deficiência. Geralmente, esta síndrome, é causada na criança
por meio de doenças adquiridas ainda
na gestação ou por origem genética. De
acordo com o Grupo Brasil de Apoio ao
Surdocego e Múltiplo Deficiente, existem, em média, 670 pessoas com esta
síndrome no Brasil.
Heldyeine Soares, 23 anos, cearense,
moradora de Maracanaú, foi diagnosticada com cegueira aos 6 meses de vida.
Coincidência ou não, o pai a abandonou
2 meses após saber do problema da filha.
A partir daí, as duas irmãs mais velhas
passaram a ser as principais companheiras de Heldy, forma carinhosa como elas
a chamam.
A mãe, Jane Soares, passava o dia
trabalhando e, por isso precisava contar
com o apoio das filhas. Um ano após a
descoberta da cegueira, Heldyene também foi diagnosticada com surdez. Dessa forma, os cuidados passaram a ser
maiores.
A irmã, Heldijane Rose, afirma não

ter ficado assustada com o que poderia
vir. “Vimos que ela ia ser totalmente dependente, mas não tivemos medo. A alimentação dela era toda líquida e fomos
nos adaptando”. Heldijane conta que a
família também teve que lutar contra
a falta de escola. “Recebemos muitos
‘nãos’. Nenhuma escola queria aceitá-la,
mas hoje a dificuldade dela é só de sair
[sozinha de casa], porque ela gosta muito de aprender e perguntar”.
Ao ser questionada sobre quais são
os seus sonhos, a jovem Heldyene faz
questão de dizer que quer fazer “faculdade”. Ela deseja estudar para ensinar
pessoas como ela. “Apesar de todas as
dificuldades, eu não vejo limites. Antes
eu tinha dificuldade, mas hoje não tenho mais. Foi difícil ter nascido assim,
mas hoje eu sou feliz”, conta por meio de
gestos firmes com as mãos. Além disso,
ela se emociona ao reconhecer que sua
história serve de estímulo para muitas
pessoas.
Professora
A jovem, que não escuta e não enxerga, se comunica por Librastátil. Ela
segura nas mãos de quem está se comunicando para sentir os movimentos,
assim consegue compreender o que
está sendo dito. Porém, aprender essa
forma de se comunicar foi algo que

União. O apoio da família é
essencial para Heldyene se
sentir segura nos afazeres do
dia a dia.Foto: Aldeci Tomaz

precisou de bastante esforço dela e de
quem estava ao seu redor. Heldyene,
quando bebê, apenas chorava e não recebia estímulo para outra forma de comunicação. Foi ao conhecer a professora de cegos, Marly Cavalcanti, quando
a Heldyene tinha apenas um ano, que
um provável futuro de isolamento do
mundo começou a mudar.
Apesar de não saber Librastátil,
Marly, conversava com ela por meio
de gestos naturais. “Eu colocava a mão
dela no meu maxilar e movimentava
até ela entender que estava perguntan-

do se queria comer. Quando estava na
hora do banho, eu colocava o sabonete
para ela cheirar e a toalha para ela pegar”. Foi desta forma, através do toque,
que a professora estimulou a vontade
de Heldy falar com outras pessoas.
Ao descobrir que a forma correta de
falar com surdocego era com Librastátil, logo Marly se empenhou em aprender e se matriculou em vários cursos
em São Paulo.
A dedicação de anos e carinho da
professora pela antiga aluna, ficam nítidos quando ela diz que: “a considera
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Saiba mais

Artigo

A comunicação com surdocego
Os portadores de surdocegueira utilizam a Librastátil
para conversar. Esse método exige o contato das mãos
com o corpo. Por isso, é necessário ter alguns cuidados
na hora de se comunicar:
1. Ao aproximar-se de um surdocego deixe que ele perceba
sua presença com um simples toque;
2. Qualquer que seja o meio de comunicação adotado, faça-o
gentilmente;
3. Combine com ele um sinal para que ele o identifique;
4. Encoraje-o a usar a fala se ele conseguir, mesmo que ele
saiba apenas algumas palavras;
5. Se estiverem outras pessoas presentes, avise-o quando for
apropriado para ele falar;
6. Avise-o sempre do que o rodeia;
7.Informe-o quando for sair, mesmo que seja por um curto
espaço de tempo. Assegure-se que fique confortável e em
segurança;
8. Ao andar deixe-o apoiar-se no braço, nunca o empurre à
sua frente;

Librastátil. Heldyene, portadora
de surdocegueira, a direita, usa
sua irmã com intérprete para se
comunicar. Foto: Aldeci Tomaz

como filha” e admite ter se “transformado em uma pessoa mais sensível e humana” após tê-la conhecido, foi essencial para sua aluna ser o que é hoje.
Influência da família na rotina
Heldyene faz questão de viver no
mundo que todos vivem. Ela varre casa,
lava louças e roupas, vai à escola, faz bijouterias, brinca, conversa e é vaidosa. “Íamos
para igreja, ela havia colocado uma blusa
e um short. Aí me perguntou se as cores
combinavam com a sandália que estava
usando”, relembra a mãe orgulhosa.
Conseguir se comunicar e ter a atenção da mãe e irmãs é a realidade de Hel-

9.Utilize sinais simples para o avisar da presença de escadas,
uma porta ou um carro.
Serviço:
www.saci.org.br/

dyene, mas muitos deficientes não têm a
mesma sorte. Muitos surdos, por exemplo, não se comunicam com a família,
pois não há o interesse em aprender a
língua usada por eles. Apesar disso, Libras, é a segunda língua oficial do Brasil.
As famílias não querem investir tempo,
tem vergonha dos movimentos e isso
acaba refletindo no comportamento do
deficiente.
“O filho começou a se comunicar por
meio da língua dos sinais e o pai bateu
na mão do filho para ele parar porque
todos ficariam olhando”,indigna-se Nilton Câmara, professor e intérprete em
Libras. Após relatar o fato, o mesmo

Possíveis causas
Doenças contraídas na gravidez, como rubéola, toxoplasmose e citomegalovírus
podem causar surdocegueira na criança. Síndromes como a de Usher (degeneração da retina em função de retinose pigmentar) também são a causa. Nesse caso,
a origem é genética, ou seja, nasce-se com a síndrome que se manifesta na infância ou mais tarde. Muitas pessoas nascidas surdas podem ser portadoras da
síndrome de Usher e apresentar perda gradativa da visão na adolescência ou maturidade. A retinose pigmentar, que gera perda visual progressiva, também pode estar
associada a outras síndromes, porém a mais conhecida é a de Usher.
Abuso de álcool e drogas por parte da gestante, caxumba, meningite, acidente
vascular cerebral (AVC), sífilis congênita, herpes, aids e hidrocefalia, entre outros,
também podem causar surdocegueira.

também relembra quando foi chamado
para ajudar um deficiente que estava
tentando suicídio. Outro caso citado,
ocorrreu no hospital, quando iam aplicar insulina em um diabético. Isso tudo
por falata de comunicação.
A também professora de Libras,
Marly Cavalcanti, alerta que pode ser
ainda pior. “Na maioria das vezes, ao
saber da deficiência do filho, o pai vai
embora. Dos 10 alunos surdocegos
que tive, só conheci o pai de um”.
Aos 23 anos, sendo surdocega, Heldyene superou o abandono do pai, o
preconceito das pessoas e descobre
algo novo todos os dias. Sensações
novas, reações diferentes, e foi nessa
busca incansável de conhecimento,
que ela descobriu como é o órgão genital masculino. “Ela tocou no meu
filho de 2 meses, não conhecia o diferencial entre homem e mulher. Aí ela
foi tocando, tocando e eu a deixei bem
à vontade. Ela ficava segurando e puxava. Foi muito engraçado, aí eu dizia
que podia. Ela perguntou: é homem?
E eu disse que sim “, revela a irmã às
gargalhadas.
Essa foi apenas mais uma das descobertas da jovem que afirma não ter
medo de nada, e que tem suas mãos
como olhos, pois é por meio delas que
Heldy conhece o mundo.

Aldeci Tomaz
Estudante de jornalismo

Impressões do repórter
Pedi permissão à família para que Heldyeine
tocasse minhas mãos, e tentasse falar alguma coisa. Com ajuda de Marcela, 8 anos,
a sobrinha, segurei as mãos dela. Ela fez
um movimento com as mãos em cima das
minhas e as levou para seu rosto. Perguntei a
sobrinha o que ela havia dito, a garota sorriu
e disse: “prazer em conhecê-lo”.
Olhando para o rosto sorridente de
Heldyeine, fiquei alguns segundos refletindo.
Sentindo um pouco de inveja. Isso é engraçado. Como assim? Inveja de uma pessoa que
não enxerga e nem escuta? Exatamente isso,
o contato restrito que ela tem com o mundo
exterior faz dela uma pessoa pura. Não está
contaminada pelas mazelas do mundo.
A entrevista com dona Marly, primeira
professora de Heldyeine, revelou uma história
de amor e amizade entre as duas. Marly se
mostrou agradecida por ter ajudado a jovem
deficiente, mas também magoada com algumas pessoas que se aproveitaram de seu
trabalho. Senhora séria, econômica nas palavras, Marly não se deixa fotografar. Mas, faz
questão de mostrar seus quadros, e se revela
uma pessoa com uma sensibilidade artística.
O nosso próximo entrevistado, Nilton
Câmara, professor e intérprete de Librastátil.
Ele recebeu nossa equipe com um sorriso, e
logo foi apresentando a família e mostrando
a casa. O quarto dele cheio de troféus pelo
trabalho como professor de Libras.
Nilton esperava também, dois amigos
surdos, que ele ajuda como intérprete, sempre quando pode, para ir ao banco. Muito
comunicativo, ao contrário da primeira entrevistada, adora tirar fotos, e se emociona ao
contar como ajuda os deficientes. E diz que
já até salvou um surdo de suicídio. “As vezes
eles se deprime pelo simples fato de não ter
ninguém para se comunicar” afirma.
Esses três personagens, uma garota
que supera a cada dia sua deficiência. Uma
professora que aprendeu a dar mais valor a
vida com sua aluna. E um jovem intérprete
de Librastátil que fala como é gratificante
trabalhar com os deficientes. Esses exemplos de pessoas tão diferentes, mas que se
completam e se ajudam, foi uma lição de
vida que essa reportagem me proporcionou.
Que a boa vontade, e com um olhar mais
humanizado para seu próximo, podemos
fazer a diferença.
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Uma vida
transformada
pela doação
de órgãos

1

Ceará possui 36 doadores de órgãos com idade
entre 18 a 34 anos e está em segundo colocado,
atrás apenas de São Paulo com 88 jovens, no
Registro Nacional de Transplantes
Letícia Lima e Raphael Moura

“É muito difícil ficar esperando sem saber
que horas vai chegar, e se vai chegar, e se
a gente vai aguentar esperar até o órgão
chegar”. Foi assim que Daiane Fernanda
Lima, 22, sentiu-se enquanto esperava
um transplante de coração. A história da
estudante começou em dezembro do ano
passado quando sentiu uma falta de ar.
Os médicos que a examinaram, na época, diagnosticaram uma pneumonia, enquanto isso o estado de saúde de Daiane
só piorava. Depois de vários exames, a
família descobriu que a jovem tinha o coração crescido, foi aí que a luta em busca
do órgão começou.
Daiane Fernanda está entre os 11
pacientes transplantados no Estado, de
acordo com as estatísticas do Registro
Brasileiro de Transplantes (RBT), veículo oficial da Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos. O Ceará caiu para
5º lugar no ranking entre os estados que
realizaram transplante de coração durante o primeiro semestre de 2014 no Brasil,
em comparação ao ano passado, com 12
transplantes realizados. Apesar desta esta-

tística, o Estado está em segundo colocado
com 36 doadores com idade entre 18 a 34
anos no Registro Nacional de Transplantes, atrás apenas de São Paulo com 88 e à
frente do Rio de Janeiro com 33.
O Brasil é referência mundial no campo dos transplantes e, atualmente, mais
de 90% dos procedimentos no País são
financiados pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). O Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), também conhecido como Hospital do Coração, é referência nacional em transplante
cardíaco. É o único do Norte e Nordeste a
realizar transplante cardíaco pediátrico e
alcançou a marca de 300 transplantes cardíacos, neste ano, segundo o Portal Brasil.
O caso bem-sucedido de Daiane faz parte
desses números.
Depois de esperar por uma vaga nos
hospitais de Belém, a jovem paraense foi
aconselhada pelos médicos a vir para Fortaleza e tentar uma vaga no HM. Internada no dia 27 de maio, Daiane ficou na
fila de espera. Chegou o primeiro coração,
que não deu certo. Na segunda tentativa,
o coração era compatível, logo Daiane foi
transplantada. “A resposta foi negativa na

Daiane Fernanda, em trabalho
como modelo. Foto 2: A jovem
dias antes da cirurgia com a filha.
Foto 3: Após o transplantes de
coração. Foto: Arquivo Pessoal

2

primeira vez e aí eu fiquei muito, muito
triste, mas duas semanas depois apareceu
o outro. Eu digo que eu sou um milagre de
Deus”, exclama.
Daiane tinha urgência em receber o
coração, ela fazia parte do chamado grupo de risco. “Os pacientes na fila de espera
em status de prioridade, que nós chamamos status uno, são os pacientes que estão
em UTI, dependentes de medicações na
veia para se manter vivo e que já estão em
uso de suporte mecânico, como coração
artificial”, afirma o Dr. Glauber Jean, cardiologista clínico do Hospital de Messeja-

3

na. A prioridade na fila de espera é para o
paciente que está em estado clínico grave.
“Se eu tenho dois receptores com as mesmas condições, eu tenho um que está em
casa e outro que está na UTI, eu fico com
o que está internado. Este é o critério que
utilizamos, o critério clínico, que é o critério de gravidade. Quanto maior a gravidade da situação clínica do paciente, maior a
prioridade”, esclareceu o médico.
Fazer uma cirurgia de transplante é
uma tarefa de muita responsabilidade,
que também envolve o lado emocional
da equipe médica, mas é importante não
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Tráfico de órgãos dá 20
anos de prisão no Brasil
A legislação brasileira condena a comercialização de órgãos. Qualquer pessoa
envolvida nessa atividade está sujeita de
três a 20 anos de prisão. O comércio de
órgãos é inaceitável do ponto de vista ético, proibido pelas sociedades médicas e
condenado pela Organização Mundial da
Saúde. De acordo com a doutora Eliana
Régia Barbosa, membro da diretoria da
Associação Brasileira de Transplantes de
Órgãos (ABTO), em cada país existem
leis específicas para transplantes com doador vivo.
No Brasil, a lei é restrita e permite a doação dentro da família e abrange cônjuges
e parentes até quarto grau. Para se realizar
um transplante com doador não aparentado é necessário submeter o pedido à
aprovação da Comissão de Ética do hospital transplantador, também à Central
de Transplantes e fazer um comunicado
previamente ao Ministério Público para
autorização judicial.
De acordo com informações repassadas, foi noticiado em 2013 o aliciamento
de pessoas em Pernambuco que foram
iludidas pela possibilidade de melhorar de vida e irem à África do Sul, onde
ocorre a compra de órgãos. A Polícia Federal prendeu toda a quadrilha. Segundo
a Associação, no Brasil, já foram feitos
quase de 150 mil transplantes e as poucas

Doar um rim faz bem
ao coração

denúncias de irregularidades são investigadas pelo Ministério Público. No ano de
2004, houve no Congresso Nacional uma
CPI para investigar a questão do tráfico. O
relatório final elaborado pelo relator concluiu que não foram encontrados casos
relacionados ao comércio inescrupuloso
de órgãos dentro do País. Também não há
relatos de qualquer irregularidade denunciada ou comprovada no Sistema Brasileiro de Transplantes, maior programa público de transplantes de órgãos do mundo.

Henrique Traspadini Reis na
hemodiálise. Foto: Arquivo Pessoal

Caso de “Poços de Caldas”

Henrique Traspadini Reis, 44, é escritor. Ainda jovem, foi diagnosticado com insuficiência renal crônica terminal e já está há 26 anos na hemodiálise. Fez dois transplantes renais, tem distrofia óssea, anemia, um tumor na tireoide, já teve dois infartos,
dois derrames e está de volta pela terceira vez à fila do transplante por um novo rim.
Cheio de vida, ele conta como se sente diante da realidade. “Estou na fila à espera de um terceiro rim. É mais difícil, pois estou reagente. Uma hora ele pode aparecer,
como foi em 1994 e fiquei muito bem, por 11 anos. Não me preocupo com a fila.
Continuo a viver sem pensar nela”, destaca. Uma das etapas mais cruciais da vida
do escritor foi ainda na sua juventude, quando, aos 18 anos, descobriu que estava
com insuficiência renal crônica. “Desde que tive o diagnóstico confirmado, nunca
me portei como um doente. Encarei como se fosse uma missão a ser cumprida e
vivenciada com alegria e fé”, lembra.
O apoio dos amigos e parentes sempre teve uma posição importante. “A ajuda
dos meus amigos e da minha família é imprescindível. Até hoje, tenho apoio deles,
principalmente da minha esposa. É como uma medicação na veia para nunca desistir”, conta. Segundo Henrique, quase todos seus parentes desejam ajudar. “Muitos primos já me ofereceram seus rins, mas não deu certo por compatibilidade. Hoje,
todos eles são doadores”, finaliza.

Paulo Pavesi escreveu o livro “Tráfico
de Órgãos no Brasil – O que a máfia não
quer que você saiba”. Seu filho, Paulo Veronesi Pavesi, o Paulinho, na época com
10 anos, sofreu um acidente no playground do prédio em que morava. Foi constatada morte encefálica no garoto e a família
resolveu doar os órgãos. Desconfiado dos
procedimentos realizados, Paulo começou
a investigar e comprovou que houve fraude. Os médicos estão presos e condenados
pela Justiça, mas foram absolvidos pelo
Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais.
O livro conta a história de Paulinho, as
tragédias silenciosas que acontecem sobre
o tema no País e crítica a opinião das autoridades brasileiras.

Ilustração: Marina Moreno

Infografia

Fila de espera por transplante
De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes, até junho
deste ano, 25.226 pacientes ativos contabilizavam a lista de espera
por órgãos como: coração, rim, pâncreas, fígado, pâncreas conjugado
com rim, pulmão e córnea. Para ser doador, não é necessário deixar
nada por escrito. O registro como doador ou não doador em documento não tem valor legal. É preciso comunicar à família o desejo da
doação. No Ceará, até setembro deste ano, 1039 pacientes ativos
estavam na fila de espera, de acordo com a estatística da Central de
Transplantes do Estado.

deixar que a emoção prevaleça sobre o
que está sendo realizado. “Existe um envolvimento emocional muito forte, pela
família do receptor, pelo próprio receptor
e pela equipe como um todo. É necessário
que você tenha um foco muito firme no
que você está fazendo. Se deixar levar por
emoções mais extremas, pode atrapalhar
o raciocínio”, afirma o médico. Durante
o processo, existe um acompanhamento
psicológico e social desenvolvido junto

ao paciente e à família dele. A inserção do
psicólogo ou assistente social no processo
do transplante, antes e depois, é fundamental. A avaliação psicológica faz parte
de uma análise muito maior, chamada
multidisciplinar, em que o trabalho em
conjunto de diversos profissionais da área
clínica e psicossocial ajuda o paciente a lidar com a angústia da espera.
Para Marilza Pessoa, assistente social do
HM, o segredo para se ter uma boa quali-

dade de vida no pré e pós transplante é: “O
trabalho da equipe multidisciplinar, que
acompanha os pacientes e famílias”. E ela
ainda completa: “Fazemos também uma
visita domiciliar tanto no pré como no pós
transplante, para ver como está a condição
do paciente em nível psicossocial”. Segundo a assistente social, os jovens são os mais
afetados psicologicamente. “São momentos de angústia, de tristeza, não somente
para eles, mas para toda a família”, disse.

Caracterizado pelo Ministério da
Saúde e Ministério da Educação como
hospital de ensino, o HM integra também a Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino, ligada ao
Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e compõe a
Rede Nacional de Hospitais Sentinela da
ANVISA. Neste ano, o HM deu início a
ações como Centro de Tutoria em Transplante e Doação de Órgãos.
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Eneagrama e a
busca do “alto”
conhecimento

O Eneagrama é uma importante
ferramenta de autoconhecimento
utilizada em áreas como educação,
marketing e gestão de pessoas. Esse
saber costuma ser um marco na
vida de quem o conhece

O processo de descoberta no Eneagrama em um dos cursos promovidos pelo Instituto Eneagrama Shalom, na praia da Tabuba (CE) Foto: Arquivo pessoal

Guilherme Custódio

A busca do homem em ser mestre de si
mesmo e, consequentemente, um ser humano melhor é antiga. Pensadores como
Platão e Freud enxergaram o autoconhecimento como uma realização que traz
saúde e liberdade. Além de técnicas como
a meditação e a psicanálise, o Eneagrama
também propõe a descoberta de si.
A palavra Eneagrama é composta
pela união de dois termos gregos (Ennea
= nove; Grammo = ponto). Ele é representado por um círculo com uma estrela
de nove pontas em alusão aos nove tipos
de personalidades que propõe. Esse saber
situa-se como uma ponte entre a Psicologia e a Espiritualidade, sendo um instru-

mento de autoconhecimento e, sobretudo, um caminho de crescimento.
O Eneagrama apresenta a existência
de nove traços de personalidade ou modos repetitivos de agir, onde os diferentes
modelos de comportamento diferenciam
cada tipo. Ele aponta para a existência de
“nove mundos”, atuando em uma perspectiva de mudança e libertação do determinismo, buscando religar o homem ao
seu ponto original.
Presente em Fortaleza, Belo Horizonte e Portugal, o Instituto Eneagrama Shalom (IESH) oferece cursos dessa técnica
desde 1995 na capital cearense. Professor
de Eneagrama há duas décadas, o padre
português Domingos Cunha acredita
que, no Eneagrama, as pessoas passam a
se compreenderem. “Nós passamos a en-

“Temos uma
espiritualidade
mais humana,
acolhendo a
pessoa como ela é”
tender o jeito de cada um, por que cada
um tem comportamentos diferentes dos
nossos”.
Na metodologia dos cursos de Eneagrama, a própria pessoa descobre o seu tipo ao
lidar com os elementos ministrados nos

cursos. “Nós partimos do respeito pela pessoa. Ela mesmo se compreender é um princípio fundamental na tradição do Eneagrama”, defende o padre Domingos Cunha.
Os cursos são ministrados em três
etapas. Na primeira etapa o participante
identifica o seu tipo de personalidade.
Na segunda etapa é proposta a descoberta de caminhos de crescimento específicos para cada tipo de personalidade,
tendo essa etapa um foco na essência do
participante. Na terceira etapa a pessoa
trabalha as suas próprias questões e faz a
ligação do humano com o espiritual.
De acordo com o padre português, o
Eneagrama é para todos. “Já passaram
pelos meus cursos mais de 15 mil pessoas, gente de todas as esferas sociais, profissionais e acadêmicas”.

17

SOB PRESSÃO
Agosto/Novembro de 2014 • #39

Nas empresas e universidades
Atualmente, o Eneagrama é aplicado
nas mais diversas áreas: educação, saúde,
relacionamento interpessoal, orientação
profissional, marketing e gestão de pessoas. “Ele ajuda em programas de liderança,
fazendo com que as pessoas possam ser
o melhor que elas podem ser”, defende a
gestora de empresas e professora de Eneagrama Ana Maria Andreazza.
Esse saber de origem popular encontrase dentro de universidades como a USP e a

Unifor, nos cursos de Administração e Comunicação Social, respectivamente.
O Eneagrama é adotado pela professora Ana Paula Farias, na disciplina de
Comunicação Comunitária, do sexto
semestre do curso de Comunicação Social – Jornalismo da Unifor. “O Eneagrama proporciona um maior interesse da
turma em entender o outro durante o
processo de autoconhecimento”, afirma a
professora Ana Paula.

despreocupado,
dócil, pacificador

1. Procurarás o Eneagrama apenas quando sentires necessidade de conhecer a ti mesmo
e tiveres experimentado o desejo de crescer e ser mais feliz!
2. Utilizarás o Eneagrama como um instrumento de autoconhecimento. Deixa que as pessoas a quem queres bem e que gostarias que também conhecessem este método, façam
a sua experiência de auto-descoberta! Não rotularás ninguém!
3. Cultivarás o teu crescimento pessoal, por teres entendido o Eneagrama como a prova
de que podes ser diferente e por saberes que, se não podes ter a liberdade de ser aquilo
que queres, podes ser livre com aquilo que és! Nunca usarás o Eneagrama como ‘bengala’
para justificar tuas atitudes!

5. Usarás os conhecimento do Eneagrama para compreender melhor as outras pessoas e
amá-las mais, por entenderes que cada uma é diferente e por saberes as razões de suas
limitações!

carinhoso,
independente,
manhoso

disperso,
brincalhão,
inconstante

Os dez mandamentos
do Eneagrama

4. Farás da aceitação daquilo que és a meta maior do teu trabalho de crescimento, pois
aí está o segredo primeiro da felicidade, se entenderes que amando tuas sombras elas
serão redimidas!
organizado,
disciplinado,
trabalhador

amedrontador,
feroz, protetor

Saiba Mais

6. Respeitarás a pessoa humana incondicionalmente, não importa o ‘Tipo de Personalidade’ que ela seja, pois cada pessoa é sagrada e única e nada te dará o direito de fazeres
julgamentos morais ou comparações!
7. Guardarás um respeito sagrado pelo ritmo de crescimento de cada pessoa, sabendo
que o Eneagrama não te permite fazer cobranças nem atacar ninguém!
8. Entenderás que o bom relacionamento interpessoal depende muito mais do amadurecimento do que do ‘Tipo de Personalidade’ e que qualquer relacionamento é possível desde
que haja abertura, amadurecimento e, acima de tudo, amor!

altivo, determinado,
eficiente

ansioso,
medroso,
meigo

isolado,
observador,
pensador

estético,
melancólico,
sensível

9. Recordarás todos os dias que o Eneagrama não faz milagres e que o conhecimento não
dispensa o caminho pessoal que precisas fazer com teus próprios pés, assim como um
bom mapa não te dispensa de empreender a viagem para chegar onde queres!
10. Lembrarás a cada momento de tua vida que és humano e, como tal, tens limitações e
és sujeito a problemas, dificuldades e recaídas… consciente de que a pessoa madura não
deixou de ter problemas mas apenas vai aprendendo a lidar com eles… e acima de tudo
experimentarás que Deus que te conhece, te aceita e te ama do jeito que és!
Fonte: Pe. Domingos Cunha

Experiência com o Eneagrama

Por dentro de si

Suzane Dias Costa fez o curso de Eneagrama há 17 anos e, atualmente, é professora da técnica há 9 anos. O Eneagrama é
um marco em sua vida. “No Eneagrama
temos uma espiritualidade mais humana, acolhendo a pessoa como ela é, sem
o peso e a carga do pecado”.
Antes do Eneagrama ela carregava
um peso muito grande da sua experiência com Deus, sendo uma pessoa que se
sentia culpada e envergonhada. O Eneagrama abriu espaço para uma experiência com um Deus mais leve. “Deus me
cobrava algumas coisas”, ressente-se .
Suzane levou o Eneagrama para os
seus dez irmãos e para alguns sobrinhos.
“Eu sinto como uma experiência profunda de crescimento da estrutura familiar”.

A personalidade da pessoa é formada na sua infância, inicialmente com
o contato com os pais. O Eneagrama
liga o passado da pessoa ao seu presente. “Através desse saber, é possível
ter uma percepção clara da relação entre o que você é hoje e o seu passado.
Ele permite que a pessoa faça escolhas,
que ela busque se transformar”, afirma
o psicólogo e professor de Eneagrama
Roberto Brito.
Professor de Eneagrama há 13 anos,
o padre Erick Rastelli afirma que a descoberta do tipo de cada um no Eneagrama não deve aprisionar ou rotular
ninguém. “Nós descobrimos o nosso
tipo não para ser encaixado, mas para a
gente se libertar e para aprendermos a

entrar em contato com a nossa essência
mais sagrada, potencializando as nossas qualidades e as nossas relações”.
Ao entrar em contato com descobertas que levam ao crescimento pessoal, é inevitável o encontro com áreas
sombrias da personalidade. “Isso é uma
parte importante do processo. A personalidade representa a nossa sombra,
mas o caminho para se chegar na luz é
pela sombra. O Eneagrama nos ajuda a
perceber que por trás das sombras tem
luz”, declara Domingos Cunha.
A Origem
O Eneagrama surgiu há cerca de 5
mil anos. Acredita-se que ele surgiu a
partir de leis matemáticas que vieram
das sabedorias da Antiguidade; da

Suméria, da Mesopotâmia e da Índia
Antiga. Essas leis se juntaram em Alexandria e deram origem ao símbolo
do Eneagrama. “Essas três leis representam esses nove pontos, esses nove
movimentos que ajudam a entender o
universo, os astros e os movimentos
internos das pessoas”, explica o padre
Domingos.
O responsável pela introdução do
símbolo do Eneagrama no mundo
moderno foi o filósofo armênio George Ivanovitti Gurdieffque (1866 –
1949). Ele ensinou uma filosofia de
autoconhecimento profundo, sendo
assim um “despertador” de homens.
O médico psiquiatra chileno Claudio
Naranjo é o principal nome do Eneagrama na atualidade.
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Terapias com cavalos
auxiliam em tratamentos

Mais conhecida como equoterapia, a terapia assistida por cavalos ajuda na desenvoltura de
deficientes. Semelhante ao ser humano no aspecto motor (movimento rítmico e andadura), o
cavalo é classificado como um ótimo instrutor para a melhora da postura, do equilíbrio e do tônus
muscular em deficientes físicos
Giovânia de Alencar e Raquel Seurat

A equoterapia inclui principalmente
as áreas de saúde e de educação, buscando o desenvolvimento físico, social e psicológico de pessoas portadoras de deficiência e com necessidades
especiais. A Associação Nacional de
Equoterapia (ANDE) descreve a prática como um método terapêutico e
educacional que utiliza o cavalo numa
perspectiva interdisciplinar.

Diferente de tantas outras terapias,
este tratamento proporciona um maior
contato com a natureza, o que pode aumentar os estímulos do paciente. Como
afirma a equoterapeuta Luciana Jardim,
“o ambiente tira o sujeito dos consultórios, proporcionando maior bem-estar”.
Além disto, ela defende a equoterapia

como “multidisciplinar, transdisciplinar
e interdisciplinar”, ocorrendo de forma
lúdica, por possibilitar uma interação
recreativa com os pacientes. De tão
prazeroso, eles não interpretam como
terapia.
A equoterapia é classificada como
Terapia Assistida por Animais (TAA),
indicada a pacientes com casos de paralisia cerebral, síndrome de Down,
AVC, Traumatismo Cranioencefálico
(TCE), Autismo, Deficiência Mental,
Transtorno do Déficit de Atenção com
Hiperatividade (TDAH), Alterações de
Comportamento, dentre outras. O
tratamento com cavalo pode beneficiar os praticantes na perspectiva
do equilíbrio, da postura, da estimulação afetiva, no aprimoramento da
memorização, no desenvolvimento da

coordenação motora, e até no bom funcionamento dos órgãos internos.
A equoterapeuta ressalta que o cavalo é um animal extremamente inteligente, capaz de estabelecer relação de
causa e efeito, associando determinados
gestos e sons a objetivos específicos.
“Ele pode transmitir ao praticante,
além de todos
os
estímulos
físicos, uma
sensação de
segurança,
pelo calor do
seu corpo e
das batidas
do seu coração”, complementa.

O contato que o praticante passa a ter
com o cavalo ajuda a estabelecer uma
relação de amizade e favorece a superação de barreiras como medo e insegurança, incrementando sentimentos de
autoestima.
É o caso de José Alfredo de Albuquerque, 49 anos, portador de Distrofia
Muscular de Cintura (DMC). Diagnosticado aos 18 anos, desde 2003 precisa
da cadeira de rodas para se locomover.
Ele pratica a equoterapia a fim de melhorar seu equilíbrio corporal, mas,
com os fortes laços de confiança que foi
desenvolvendo com o cavalo, Alfredo
o utiliza para trabalhar também seu estado psicológico. “Ele parece perceber a
deficiência da pessoa que está em cima
e se comporta muito bem. Tenho uma
grande afinidade com o ‘Jejé’ [nome do
Rafael Coelho pratica equoterapia desde os dois anos de
idade Foto: Raquel Seurat
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Saiba Mais

José Alfredo, apesar
de ser cadeirante,
consegue se sustentar na sela sozinho

Cientistas de Harvarddizem e do Instituto
Broad do Massachusetts Institute of
Technology (MIT) descobriram que
17 dos 32 cromossomos equinos
assemelham-se aos dos humanos,
tornando os cavalos mais próximos das
pessoas do que os cachorros e os ratos.

Foto: Raquel Seurat

Passam pelo
mesmo ciclo de
vida humana:
infância,
adolescência,
puberdade e
velhice.

cavalo]”, comenta.
Alfredo é casado, tem dois filhos e
trabalha como assistente administrativo. Ele não permite, de forma alguma,
que sua deficiência afete sua vida e seu
bom humor. De riso fácil, ele brinca
com sua condição física. Antes da entrevista ao Sobpressão, Alfredo estava
falando ao telefone com uma atendente
de telemarketing, até que a moça o pediu para aguardar, ele então respondeu
em tom cômico: “não tem problema, eu
espero, estou sentado”.
O primeiro contato de Alfredo com
o cavalo foi na equoterapia e, desde então, não consegue mais se imaginar sem
a prática. “Eu nunca tinha montado em
um cavalo e nunca tive problema algum.
A partir do momento em que eu subi no
dorso dele, é como se tivesse fazendo
isso há muito tempo”.
A psicóloga Victoria Erel acompanha os atendimentos no Centro Hípico
e Equoterapia Chambord e explica que
os praticantes muitas vezes chegam cansados de outras terapias. “Quando os
pacientes chegam, procuramos proporcionar, na maior parte do tempo, atividades lúdicas que gerem prazer”. Muitos
pacientes, por exemplo, chegam com
uma grande dificuldade de obedecer ou
entender limites, o que torna a educação por parte dos pais muito difícil. O
cavalo entra como um facilitador dessa
intervenção, pois é necessário respeitar
e compreender os limites do cavalo para
que o praticante possa montá-lo.

Rafael Coelho, mais conhecido como
Rafinha, de apenas quatro anos de idade, é outro exemplo de superação. Ele
monta e fica de pé no cavalo com ajuda de sua tutora, que o recebe todos os
sábados para passar 40 minutos cavalgando. Rafinha foi diagnosticado aos
dois anos e meio com a Síndrome de
De Vivo, deficiência genética no transportador de glicose. “Aqui, no Brasil,
é uma síndrome que quase ninguém
conhece. Ele demorou a ser diagnosticado justamente por isso. Também
saiu um pouquinho das características
normais da síndrome, aí foi mais difícil dele ser diagnosticado”, desabafou
a mãe de Rafinha, Carolina Coelho, 37
anos.
Ele faz acompanhamento fisioterapêutico desde os dez meses de idade. Inclusive, foram por meio destes
profissionais que Rafinha conheceu
a equoterapia. Elas indicaram que o
garoto iniciasse a prática depois que
começasse a andar. Carolina fala da
notória evolução de seu filho com a
prática da equoterapia e aponta uma
melhora na postura e no equilíbrio.
No âmbito psicológico, a mãe comenta que o exercício aguçou mais ainda a
paixão de Rafinha pelos animais, chegando a transferir seu amor por cavalos para o seu irmão, Fábio Henrique,
de 13 anos, que hoje também monta a
cavalo, fazendo hipismo. “É algo prazeroso pra a família inteira. Pra mim,
como mãe, é uma terapia estar aqui”.

A equivalência
da andadura e
da marcha do
cavalo com o ser
humano favorece
a construção da
percepção do
movimento pelo
paciente, que
pode nunca ter
vivenciado isto
antes.

9 de agosto é o
Dia da Equoterapia
O uso do cavalo na saúde iniciou-se
em 1901, na África do Sul. No Brasil, o
tratamento tornou-se mais conhecido
quando foi criada a Associação Nacional
de Equoterapia (ANDE - Brasil), nos anos
80.

Os cavalos vivem
em média 25 anos
De acordo com
o portal Equine
Resources, a
equivalência entre
a idade do cavalo
com a dos seres
humanos são (em
anos).

1
2
8
22
36

6
13
36
65
100

Serviço
Centro Hípico e Equoterapia
Chambord
facebook.com/HipicaChambord
Telefone: 9720 3214
Cão Vida
terapiacaovida.com.br
Telefone: 9603 9318

Cães
ajudam na
recuperação
de pacientes

Além do cavalo, o cão também
auxilia em tratamentos de pessoas com deficiências e patologias. A coordenadora do projeto
Cão Vida, Giselle Maranhão, psicóloga e enfermeira, defende o
cachorro como o animal mais viável para o procedimento da Terapia Assistida por Animais. “O
cão é o que interage melhor com
o ser humano. Você pode usar
a aranha, o gatinho, o patinho,
a lagartixa, mas é o cão quem
vai balançar o rabinho para você
e interagir de uma forma mais
acentuada. Ele te dá uma troca
muito melhor do que os outros
animais”, argumenta.
Diferente da equoterapia,
a cão terapia é mais apropriada para pacientes que estejam
hospitalizados ou confinados
em algum espaço delimitado de
observação e tratamento. Giselle acredita que os cães podem
oferecer amor e aceitação incondicional, incapazes de terem
preconceito e rejeição com os
pacientes. “A pessoa está doente, pode estar numa aparência não muito boa e, enquanto
muitos podem rechaçar essa
pessoa, o cão vai lá e não tem
esse preconceito, aceita a pessoa como ela é”.
O projeto Cão Vida também recebe cães voluntários.
Giselle e seus tutores são os
responsáveis por avaliar se os
cães estão aptos a se tornarem
‘terapeutas’. Ao passarem nos
exames, tornam-se membros
tanto o animal quanto o seu
dono, devendo estar presente nas visitas às crianças. Ela
conta que não existe necessidade de adestrar os cachorros,
basta observar se eles têm bom
comportamento. Com testes
periódicos, os cães são colocados em diferentes situações
para que suas reações sejam
observadas. Caso o animal reaja de modo agressivo, não poderá fazer parte da equipe.
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O valor de uma
alimentação
saudável

Não envolve apenas
os custos financeiros,
leva em conta o tempo,
esforço e alternativas
para ter gastos mais
viáveis e a conquista de
uma vida saudável.

As sessões de frutas e verduras no supermercado estão
cada vez mais procuradas por
pessoas em busca de uma vida
saudável. Foto: Sâmara Fontenele

Foto: Sâmara Fontenele
Foto: Jéssica Pinheiro

Jéssica Pinheiro e Sâmara Fontenele

Os brasileiros estão vivendo a era da
busca pelo corpo perfeito. Muitos
usuá- rios das redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram, utilizam
suas páginas na internet para falar das
suas dietas milagrosas, mostrar os exercícios que praticam e os resultados que
essas ações provocam. Os seguidores
muitas vezes procuram um nutricionista para formular uma dieta parecida, que os transforme. Seguir o regime
à risca não é tão fácil assim, muitas vezes é preciso gastar verdadeiras fortunas com os alimentos indicados.
Vale a pena o investimento? Será que
os benefícios compensam? Buscando
uma forma de emagrecer o analista de
crédito Stênio Brito, 33 anos, arriscou,
e em 2012 começou uma mudança de

hábitos alimentares. Procurou uma nutricionista e começou a fazer exercícios
físicos diariamente. Casando boa alimentação e musculação, perdeu aproximadamente dez quilos.
A dieta passada pela sua nutricionista
continha alimentos caros, como iogurte desnatado, produtos integrais e grãos
como linhaça e chia, castanhas e outras
amêndoas, Stênio gastava aproximadamente R$ 120,00 por semana e o alto custo o fez buscar adaptações na orientação
do profissional, com isso conseguiu economizar. “Faço em média de seis a oito
refeições por dia em intervalos de duas a
três horas, sempre combinando a proteína com o carboidrato”, destaca.
A educação alimentar já mudou a
vida de muitas pessoas, no caso do Stênio, o foco agora é ganhar massa magra
e ficar com o mínimo de teor de gordura

no corpo. Ele fala que, após a mudança
alimentar, se tornou uma pessoa mais
saudável. “Dificilmente fico doente, tenho uma disposição bem maior e estou
feliz com os resultados. Não pretendo parar, quero continuar meu ritmo de exercícios e alimentação por mais tempo por
que hoje é algo que me deixa alegre e de
bem com vida.” Ter um novo corpo, uma
saúde melhor e disposição para enfrentar os problemas do dia a dia são alguns
dos benefícios que a mudança alimentar
pode causar na vida das pessoas.
Uma dieta balanceada equilibra
também o bolso
Manter uma dieta balanceada com alimentos direcionados para perda de
peso ou aumento de massa magra não
e tão fácil, pois os produtos são muito
caros e requerem um poder aquisitivo

razoável para se manter o regime. No
início seguia a lista de compras indicadas pela profissional, hoje ele busca algumas alternativas para tentar baratear
os custos e conseguiu reduzir os gastos
semanais para R$ 80,00. Stênio Brito
dá uma dica, em vez de comprar uma
bandeja de iogurtes desnatado, que custa em media de R$ 5,00 a R$ 9,00, opta
pelo leite desnatado em pó, que além de
ser mais barato, rende mais porções e
tem um maior teor de proteínas.
Equilibrar a alimentação e combinar
com a prática de exercícios é a receita ideal para levar uma vida saudável e
perder peso naturalmente. Os nutrientes
que o corpo precisa estão divididos em
carboidratos, proteínas e gorduras. As
quantidades desses elementos no prato
precisam ser balanceadas, deve haver um
equilíbrio calórico. A procura pelo nutri-
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cionista deve ser o primeiro passo para
começar uma dieta.
Segundo o nutricionista Valden Capistrano Júnior, especializado em Nutrição Clínica Funcional, a combinação
dos alimentos é vital para manter o equilíbrio do corpo. “Alimentação saudável e
um cardápio cuja sua elaboração tenha
as quatro leis da nutrição: a primeira está
relacionada a quantidade: tem que haver
um equilíbrio calórico nessa alimentação para evitar excessos alimentares ou
deficiências; segundo qualidade: aqui
não visamos mais tanto as calorias e sim
os nutrientes, principalmente os micronutrientes como vitaminas e minerais.”
Com isso acaba promovendo uma maior
variedade nas cores dos alimentos. Dr.
Valden também cita a terceira lei que é a
harmonia, é a quantidade necessária que o
corpo precisa de determinados alimentos
e nutrientes para o bom funcionamento,
ou seja, evitar o excesso de um nutriente e
a monotonia alimentar.
Valden indica também a dieta das
proteínas, quando há um desequilíbrio
entre carboidratos, proteínas e gorduras,
pois há uma ingestão excessiva de proteínas e uma restrição de carboidratos e
gorduras necessárias para o corpo.
Outra lei da nutrição, citada por Valden é a da adequação, que “se baseia em
um cardápio adequado às necessidades
do ser humano, ou seja, aos seus objetivos. Por exemplo, cardápios para gestantes, para ganho de massa magra, perda
de peso, o portador de doença ou uma
criança que se encontra em um estado
de crescimento e desenvolvimento. Tudo
adequado à realidade socioeconômica
do paciente”, ensina.
Alternativas para driblar
os custos da dieta
Para cada pessoa existe uma dieta específica, pois os objetivos e as necessidades
são individuais. Muitos alimentos indicados por alguns nutricionistas, como
integrais e orgânicos, costumam ser
caros. O processo de fabricação e armazenamento desses alimentos são mais
rigorosos. No caso do arroz integral,
o grão não passa pelo processo industrial, no qual perde a película protetora
e o gérmen, transformando-se no arroz
branco. Mesmo tendo um processo de
produção a menos, o arroz integral é
mais caro, por ser mais saudável.
A nutricionista Natália Souza, presta consultoria a restaurantes, e se intitula “personal diet”. Dentre os motivos
do alto preço desses alimentos, Natália
destaca que “os alimentos orgânicos são
mais caros devido à certificação da produção orgânica, ao período de conversão
da área e às barreiras de isolamento (empacotamento), à maior necessidade de
mão de obra, a menor produtividade e
escala de produção contribuem para que

os produtos orgânicos tenham preços
mais elevados do que os similares convencionais.” Alguns alimentos integrais
também têm esse ponto da produção. Esses alimentos ou outros quando passam
na mídia e ficam muito conhecidos pelos
seus benefícios por isso ficam mais caros.
Trocar alguns itens industrializados
da dieta ou produzir os próprios alimentos pode ser uma opção para quem
quer economizar. Alimentos do dia a
dia como arroz, feijão, verduras, legumes, frutas, ovos, frango e peixe são os
verdadeiros produtos naturais e podem
facilmente ser encontrados em feiras ou
mercados locais.
Segundo a nutricionista Natália Souza, alimentos da estação são mais baratos e nutritivos. Outra forma de aproveitamento é utilizar os talos, cascas e o
que resta da fruta para fazer diversas receitas. “Podem ser feitos bolos, fundos,
colocados em saladas e sopas. Quando
você economiza optando por produtos
mais naturais, você pode investir em
outros alimentos mais caros, como chia,
linhaça e quinoa”, destaca Natália.
Outras alternativas interessantes é
produzir os próprios alimentos. Na internet constam diversas receitas, como
tapioca de chia e fabricação de granola
caseira. No exemplo da granola, pode se
combinar alimentos de gosto mais particular como cereais, amêndoas, óleos,
adoçantes, frutas secas e temperos.
Uma dica do nutricionista Valden é
cultivar em casa hortaliças e frutas. “Algumas formas de economia seriam fazer
mini-hortas no quintal de casa, ir no final da semana aos mercados e feiras de
bairro para comprar frutas e verduras,
ou se possível, ir aos produtores locais.
Alimentação saudável não quer dizer
comprar alimentos industrializados
sem glúten, ou sem lactose, ou barrinhas de cereais”.

Mini hortas caseiras
são uma opção para
driblar os custos de
alimentos industrializados mais caros.
Foto: Bruno Pinheiro (CC)

Prós e contras
dos alimentos
industrializados
A correria do dia a dia deixa as
pessoas sem tempo para cuidar de
detalhes importantes como a alimentação. Com isso, aumenta o comércio acelerado dos restaurantes e
a procura de produtos industrializados para ter a praticidade de uma
refeição rápida. Mas quais são os
problemas da ingestão de alimentos
industrializados?
A engenheira de alimentos Karla Rodrigues explica. “O problema
está no consumo excessivo, pois em
geral eles contém grandes quantidades de sal, açúcares e gorduras,
e não podemos esquecer de alguns
produtos químicos que geralmente
são adicionados que são prejudiciais a saúde a curto ou longo prazo”. Dentre os produtos químicos,
podemos citar: nitratos e nitritos,
que são cancerígenos, e algumas
empresas adicionam esses conservantes para melhorar a coloração
da carne; os corantes que podem
causar alergias e câncer; os espessantes, podem causar irritação na
mucosa intestinal; acidulantes provocam cirrose hepática e problemas
nos ossos. Mas o grande vilão dos
industrializados é o sódio, porque

para aumentar a vida de prateleira
dos alimentos ele é necessário, e em
grande quantidade.
Nem tudo está perdido, a tecnologia de alimentos também pode
colaborar com a qualidade da nossa
alimentação. “Ela consegue diminuir os teores de alguns componentes que nos fazem mal, assim como
adicionar vitaminas e até bactérias
benéficas ao nosso organismo, sem
esquecer os tratamentos térmicos
que as indústrias podem aplicar aos
alimentos e assim oferecer mais segurança a nossa saúde”, destaca Karla.
O leite e o iogurte são exemplos
da boa ação dos produtos industrializados, mesmo passando por
um longo processo, o leite consegue manter suas propriedades nutritivas, além de oferecer mais segurança a saúde, pois seu processo
de esterilização comercial consegue
diminuir significativamente os números de esporos bacterianos. O
iogurte é uma fonte de fermentos
lácteos que melhoram a digestão e
trazem benefícios para todo o organismo, também passa por um processo de pasteurização que com segue eliminar bactérias indesejadas.

Saiba Mais

Dieta :)

Dieta :(

• Calorias equilibradas para evitar
excessos e deficiências;
• Variação de nutrientes e micronutrientes (vitaminas e minerais)
• Equilíbrio entre os diversos grupos
alimentares (proteínas, carboidratos)
• Adequação para cada pessoa (gestantes, criança, adulto, idoso, doente)
• Alimentar-se com frequência e beber
bastante água
• Promover saúde e bem-estar

• Priorizar carboidratos simples (não
integrais e ricos em açúcar)
• Alto consumo de industrializados
(alto teor de sódio, conservantes e
corantes)
• Exagero em alimentos gordurosos
(frituras, molhos, manteiga)
• Falta de horário para se alimentar, ou
pouca alimentação
• Restrição total de determinados alimentos causando sofrimento
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Corpo e
alma na
mesma
frequência
“Mente sã, corpo são” é o objetivo daqueles
que buscam diversas práticas para relaxar e até
mesmo para prevenir doenças.Hoje em dia, isso
é essencial. Assim, é cada vez maior o número de
pessoas que procuram atividades como pilates,
suppilates e o yoga. Você os conhece?
Jéssica Malheiros e Marina Filgueiras

As preocupações, as cobranças e as pressões sofridas no dia a dia, causam estresse, depressão e vários outros problemas
de saúde. O fato de tudo ser imediato dificulta o rendimento pessoal, psicológico
e físico. Segundo a Organização Mundial
de Saúde (OMS), o Brasil é o terceiro país
com maior índice de depressão (18,4%),
perdendo apenas para França e Estados
Unidos.
A prática criada pelo alemão Joseph
H. Pilates na década de 20 apresenta
benefícios na atividade de controle,
concentração, equilíbrio e respiração.
A respiração, que é a base e princípio
dessa atividade, quando usada adequadamente, consegue-se trabalhar o corpo, a mente e o espírito. Segundo a professora, Thyciane Bezerra, “a prática de
pilates é como uma dança, que não tem
começo ou fim. É sempre um movimento fluido e contínuo que consegue
atingir os objetivos com o mínimo de
esforço e o máximo de prazer”.
Movimentos fluidos são feitos sem
pressa e com controle para evitar estresse. O alinhamento na coluna é importante em cada exercício, ajudando na
melhora da postura global do indivíduo.
Assim, a força, a tonificação e o alongamento são trabalhados de dentro para
fora do corpo, tornando-o forte, saudável e harmonioso.
O suppilates é um novo esporte e

uma nova alternativa explorada na
área dos fisioterapeutas, pois se tornou possível juntar a prática utilizada
no pilates solo com a emoção de estar
em uma prancha. Por apresentar exercícios ligados ao pilates, o ideal é que se
faça no máximo três vezes na semana
para que o corpo tenha um descanso,
pois são trabalhados exercícios de força muscular.
A prática de estar na prancha, em
contato com a natureza, trabalhando
movimentos de flexibilidade, coordenação motora, parte aeróbica, respiração
e força muscular traz vários
benefícios. Além de evitar doenças, como o
estresse, contraturas,
encurtamentos musculares e lesões.
Segundo a fisioterapeuta, Elayne Vieira, em caso
de pessoas
com hipertensão, problemas cardíacos e epilepsia,
não é aconselhável praticar o suppilates,
pois a atividade na água acaba modificando a frequência cardíaca. Em outros
casos, de problemas corporais específicos, como coluna, joelho, ombro, a
aula passa a ser diferenciada e com um
acompanhamento direcionado à lesão.
“Depois do suppilates, a minha
vida mudou na parte comportamental,

Professora Lídice Pinheiro em alogamento antes do início da aula de yoga.
Foto: Marina Filgueiras

na minha relação com as pessoas e no
meu meio profissional, pois sou uma
pessoa mais relaxada e tranquila”, confessou Elayne.
Hoje em dia, o ser humano busca
intensamente a felicidade, fora de si,
nas atividades e objetos externos. O
que poucos sabem, porém todos deveriam saber, é que o sofrimento está

na limitação de sua mente, e que valores como a felicidade podem ser
encontrados internamente, sem novos desejos ou pensamentos.
Para trabalhar a mente você vai
contar com a respiração que é o
veículo que liga o corpo e a mente.
Quando se trabalha a respiração, na
yoga, você acaba interferindo no seu
emocional e no seu mental.
Segundo a professora e empresária, Lídice Pinheiro, “a yoga é a
união consigo mesmo, com o outro
e com o universo, juntando seu
corpo, sua parte mental
e espiritual e deixando-as em equilíbrio
e em harmonia”.
Como é uma atividade que trabalha
o físico, a yoga promove uma melhoria
na saúde. As posturas usadas trabalham o corpo, alongando e dando flexibilidade, massageando os órgãos, as vísceras e as
glândulas.
Costuma-se dizer que só não pratica yoga quem não respira mais,
pois a atividade pode ser feita até por
aqueles que se encontram debilitados
em cima de uma cama. Sem restrição
de idade ou sexo, a yoga é uma prática que está cada vez mais aderindo
adeptos, que procuram principalmente a busca pela paz interior.
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O que mudou na sua
vida com a prática desses
exercícios?
“Eu sempre tive uma postura muito equivocada e com o pilates alcancei grandes
resultados, tanto na mudança postural
como no alongamento, adaptei a prática
ao meu dia a dia e em 10 meses já consegui observar grandes modificações em
meu corpo.”

Elayne Vieira, professora de
suppilates sobre a prancha, na
Lagoa do Colosso.

Diana Saboya
Fisioterapeuta e Professora de pilates

Foto: Jéssica Malheiros

Uma das vantagens do pilates é o
desenvolvimento da flexibilidade.
Foto: Marina Filgueiras

“Depois que comecei a praticar a yoga,
me tornei uma pessoa mais seletiva, não
fumo e nem bebo. Adaptei uma nova forma de vida, de alimentação, de leitura e
até mesmo nas minhas amizades houve
mudança, procuro selecionar aquelas que
têm uma alma mais tranquila, que não vão me
tirar da minha paz interior.”

Lídice Pinheiro
Professora e estudiosa no ramo da yoga

“Uma das maiores procuras do pilates são
de pessoas que sofrem com hérnia de
disco na lombar, pois os exercícios melhoram as dores, fortalece o abdômen e
corrige a postura. Os resultados são gratificantes e obtidos de forma rápida.”

Thyciane Bezerra
Professora e proprietária do Bienistar
Pilates

Pilates ou yoga para emagrecer?
Muitas pessoas acreditam que, para se queimar gordura, são necessárias atividades que envolvem muito suor. Mas, na verdade, a maior
perda de peso que passa no seu organismo não
ocorre através da intensidade dos exercícios, e
sim da continuidade dada a eles. O organismo
necessita gastar energia com atividades comuns,
como andar, respirar, dormir ou levantar e através do metabolismo que envolve os músculos,
acontece à queima de reservas de gordura. E é
assim que se pode utilizar a yoga ou o pilates
para a perda de peso, aumentando o processo de
queima de calorias do seu organismo.
A diferença de exercícios, como musculação
ou esportes, que trabalham apenas o corpo, para
a yoga e o pilates é a forma como a mente atua
no decorrer dos exercícios, pois a mesma ajuda
na transição de uma posição para outra. Quan-

do se utiliza a yoga para perder peso você passa
a queimar uma grande quantidade de calorias
não sendo tão cansativo como os exercícios ativos tradicionais.
Já o pilates ajuda no emagrecimento de três
maneiras: aumenta a massa muscular, corrige
a respiração e acelera a taxa de metabolismo,
aumentando a quantidade de calorias perdidas mesmo sem a prática de exercícios físicos.
Além de ser um exercício que trabalha de forma integral o corpo e mente, o pilates controla
a ansiedade, responsável pelo consumo de calorias extras.
Para que o resultado seja rápido em qualquer
das duas atividades a dieta é a melhor opção de
acompanhamento, pois ajuda no controle do
consumo de calorias e dá ao corpo o que ele precisa para o seu melhor desempenho no exercício.

Serviços
Onde encontrar?
Yoga – Espaço Clara Luz
(R. Cel. Linhares, 452 - Meireles; Telefone: (85) 3224-9832)
Pilates – Bienestar Pilates

Pilates – Bienestar Pilates
(R. Pereira Valente,nº 757 – Meireiles; Telefone: (85) 3091-6431)

Suppilates – Lagoa do Colosso
(Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, 2820 - Edson Queiroz;
Telefone: (85) 8922-5148)
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Flyboard: voando alto
em Fortaleza
O esporte que surgiu há menos de três anos na França, é febre na Europa,
chegou na capital cearense em 2013. Hoje é fácil ver na paisagem da
cidade os praticantes chegando a dez metros de altura
Antonio Cavalho e Kélvia Fernandes

Decolar literalmente sobre a água não
é uma prática comum proporcionada
pelos esportes aquáticos. Surf, kitesurf,
windsurf, são modalidades semelhantes que atraem os olhares dos praticantes. E em algum momento podem
sentir o prazer de voar por alguns segundos. Mas, agora, imaginar ficar fixo
no ar por talvez, 10, 15 minutos, é algo
surreal, se tratando de esportes aquáticos. Principalmente quando pensarmos que não existe qualquer característica que possa impulsionar o voo do
atleta, como no salto de parapente, a
não ser, a força propulsora que impulsiona o salto.
O flyboard é justamente a sensação
que vem atraindo praticantes no mundo
inteiro. O esporte foi criado pelo francês
Franky Zapata em 2012, praticante de
jet ski desde os 16 anos. Sua prática funciona a partir de uma prancha acoplada
a propulsores, onde será impulsionado
o voo do atleta a partir da potência utilizada pelo motor do jet ski, chegando
a uma altura de 10 metros, trazendo
amplas liberdades para manobrar. Os
equipamentos utilizados para o desenvolvimento da prática são o jet ski, que
irá proporcionar a força necessária para
prancha decolar sobre a água.
O flyboard na terra do sol
A novidade chegou à Fortaleza pelo
também francês Gael Duhaut em 2013,
sendo o único local do Nordeste a possuir o flyboard para prática. Apaixonado pelo Brasil por conta do clima de
sol e ventos, Gael comprou uma casa
na cidade de Paracuru (localizado há
87 km de Fortaleza) em 2010, com o
intuito de um dia morar no Brasil.
Passava algumas temporadas de férias
aproveitando para praticar sua paixão:
kitesurf. Até que há dois anos, cansado
das variações dos climas de frio do pe-

O novo esporte radical que faz as pessoas voarem sobre a água, é destaque entre os
mais procurados no Ceará Foto: Arquivo Pessoal

queno país onde morava, em Luxemburgo, onde dificultava a prática do
kite, o francês, resolveu vir morar em
definitivo.
“Eu morava na Austrália e namorei uma brasileira, ela era de São Paulo, vim para saber como era o Brasil e
gostei. Separamos pela distância, mas
depois disso viajei pelo Rio de Janeiro, Salvador, até chegar em Fortaleza,
quando me apaixonei pela simpatia das
pessoas e pelo clima sempre azul para
fazer kite”, conta Gael.
Tendo a princípio uma empresa
de aluguel de veículos no Brasil, Gael,
não planejava dar aula de flyboard, até
que o esporte surgiu na Europa, tendo
origem no seu país natal (França). Ao
conhecer, o intuito em trazer a prática a Fortaleza foi imediata. O risco de
apresentar algo que ninguém conhecia
era elevado, mas acreditando na consolidação de outras modalidades como
kitesurf e o stand up paddle, a certeza
que o flyboard seria abraçado pelos
praticantes era certo.
“Nunca pensei no flyboard, mas
quando vi a novidade na França, resolvi investir e trazer para cá, confiando
que todos iam gostar. E vem tudo dando certo”, revela o francês.
Tem um detalhe importante na prática do fly: ele custa 100 reais, 15 minutos, a princípio pode parecer caro, para
um tempo insuficiente, mas o cansaço
é excessivo. Precisa-se de força nas pernas, para se equilibrar enquanto o jato
eleva para os saltos, sem contar com as
inúmeros desequilíbrios e a queda sobre a água, o que antes eram meia hora
de duração, hoje passou para metade
do tempo, porque as pessoas que procuram sua prática não suportam o tempo total. Quando elevado, o praticante
tem a sensação de ser como o “homem
de ferro”, personagem de ficção dos
quadrinhos adaptado para as telas de
cinema.
“Quando você consegue um equilíbrio, sua semelhança é com o homem
de ferro, por estar tão acima da água.
Mas tem outro detalhe gratificante
além dos 15 minutos de prática, é o
sorriso presente em cada um que vem
aqui”, concluiu Gael.

