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 N° 20

Me chama a atenção a forma como “A Ponte” é produzida. Sua 

riqueza de conteúdo nos mais diversos assuntos nos mostra a 

competência dos profissionais envolvidos neste editorial. Um 

dos assuntos que eu mais gosto de ler são as matérias de cunho 

regional. Esse tipo de conteúdo enaltece cada vez a nossa cul-

tura e nos revela o quanto nós somos ricos de tantas histórias.

Thiago Oliveira

NIC -  Unifor

A revista me surpreendeu em muitos aspectos. O material se-

lecionado e a diagramação realizada compõem matérias de 

qualidade. Gostei do fato da revista apresentar temas que vão 

além da comunicação, impactando públicos diversificados. Pa-

rabéns a todos.

Pedro Huygens

Aluno de Publicidade e Propaganda

Eis mais uma edição muito bem feita e estruturada. Incrível saber que 

essas matérias são todas escritas por alunos. Gostei bastante dos temas 

tratados e como os fazem prender o leitor nas palavras. Espero um dia 

conseguir ter a sensibilidade que os repórteres conseguiram demons-

trar nesta edição.

Gustavo Machado

Aluno de Jornalismo da Unifor
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Caro(a) leitor(a),

A edição de número 21 d’A Ponte chega às mãos 
dos leitores misturando altruísmo, curiosidade, fé e 
realidade social. Estão reunidos, aqui, uma seleção de 
textos produzidos durante dois semestres na disciplina de 
Princípios e Técnicas de Jornalismo Impresso II, sempre 
trazendo personagens anônimos cujas histórias de vida 
merecem tornar-se públicas. 

Assim, a revista traz as histórias de três pessoas que 
resolveram colocar as suas vidas a serviço de uma causa 
que trouxesse sentido e bem-estar para as vidas das outras 
pessoas. Uma delas é a de Ribamar Felipe de Sousa Miranda, 
ex-viciado em pedra de crack cuja vida começou a mudar 
quando um dia ouviu pela primeira vez o verso “No meio 
do caminho tinha uma pedra”, do famoso poema de Carlos 
Drummond de Andrade. Outra história é a do Fera, surfista 
e morador de um bairro violento da periferia da Cidade 
que, ao ver o seu melhor amigo ser assassinado, resolveu 
criar uma opção de vida para as centenas de jovens que 
são facilmente aliciados todos os dias para o tráfico. E, a 
terceira, é a do mecânico Ademar da Silva Rodrigues, que, 
cansado de ver a lagoa do seu bairro ser gradativamente 
destruída, deu um basta e criou uma associação para 
defendê-la e evitar que ela morresse, como já aconteceu 
com tantas outras da Cidade. 

 Outros dois textos que o leitor vai encontrar nas 
próximas páginas são bastante curiosos. Um é sobre um 
animal que presta um grande serviço aos deficientes 
visuais: o cão-guia. Quem os treina para a função de guia 

Não apenas informação

diz que é mais difícil preparar a pessoa que vai ser guiada. 
A outra reportagem trata de um mito antigo, as sereias. Elas 
existem não só na fantasia das crianças, mas também na 
vida real de dois jovens que fizeram desse mito um hobby.

Uma outra reportagem busca revelar um pouco quem 
são os mórmons, essas duplas de simpáticos jovens que 
vestem gravata, camisa e calça sociais, carregam uma 
placa de identificação no peito e costumam andar pelas 
ruas da cidade sempre a pé para cumprir o que acreditam 
ser a sua missão sagrada na Terra: propagar a sua fé.

Por fim, há também dois textos, nesta edição, que 
retratam duas realidades sociais distintas. A mais revoltante 
é a da violência doméstica contra a mulher. Uma dupla 
de repórteres foi até a Delegacia da Mulher para ouvir 
as suas histórias de angústia e dor, sofrimento e medo. A 
outra realidade abordada é a do pescador artesanal, 
aquele que tenta tirar o sustento da família do que ainda 
consegue arrancar do mar. Sem carteira assinada, vivem 
das incertezas nos períodos do defeso. 

Nós, prezado leitor, que tentamos fazer com esta revista 
experimental uma ponte entre a teoria e a prática, entre 
a academia e a realidade do mundo exterior, esperamos 
que na leitura das próximas páginas encontre não 
apenas informação, mas também emoção, diversão e 
reflexão. Não necessariamente separadas nem nessa 
ordem. Esperamos que goste. 

Alejandro Sepúlveda
Coordenador editorial e de produção
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“Nunca me esquecerei desse acontecimento
Na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
Tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra”.

Carlos Drummond de Andrade

 “Todo mundo começou a rir e achou aquilo um absurdo. Como isso era uma poesia? Só que eu fiquei 
extasiado, em estado de choque. Olhei pro meu amigo que estava do lado e falei: ‘Caraca, Mariano, o cara se 
garante. Porque ele tá falando do crack’. Ali, eu comecei a sacar que a poesia poderia ser uma forma de narrar 
a minha história. Porque se um cara que eu não conheço fez isso, eu poderia fazer também”. 

O choque causado pelo poema de Drummond mudaria a vida do então adolescente de 14 anos, Ribamar Felipe de 
Souza Miranda, morador da comunidade Verdes Mares, no bairro Papicu, em Fortaleza. Seu primeiro contato real com a 
arte transformaria as perspectivas de um garoto que, naquele momento, sonhava em ser líder do tráfico de drogas nas 
comunidades fortalezenses. Nas próximas páginas, o leitor vai conhecer a história de Felipe, hoje conhecido como Felipe 
Rima, o rapper cearense que escreve uma trajetória vitoriosa em meio a uma realidade onde o crime parece ser a única 
ferramenta de ascensão social.

TEXTO Mariane Dantas      FOTOS Arquivo pessoal

Tinha uma 
pedra no meio do

caminho
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A reportagem d’A Ponte vai ao encon-
tro de Felipe Rima em uma tarde en-
solarada de sábado e tem dificulda-

des para encontrar o endereço. Isso porque 
existem no mínimo três casas com a mesma 
numeração, 207. O bairro é o Papicu, na Rua 
Paulo Moraes, e a casa branca com desenhos 
de grafite, local da entrevista, em breve será 
transformada em um grande espaço para 
produção de rap.  Ao entrar no local, Felipe 
apresenta alguns amigos e companheiros de 
trabalho.  Mariano Penha, de 26 anos, o pro-
dutor, o conhece desde a infância e esteve 
com ele em todos os momentos significati-
vos de sua carreira. A bagunça do local é vi-
sível em função da reforma. Duas paredes da 
sala estão pintadas de azul e grafitadas com 

vários símbolos — entre eles, instrumentos 
musicais, símbolos que remetem a música, 
letras e outros. Na sala também ficam equi-
pamentos como computador, notebooks e 
caixas de som potentes.

Nascido em Fortaleza, Felipe Rima, de 27 
anos, não impressiona pela altura e porte físi-
co — pois tem cerca de 1,60 m e peso ideal 
para seu tamanho. Mas é dono de um par de 
olhos castanhos expressivos. O sorriso chama 
a atenção, porque, embora largo, é tímido. 
Um tipo de sorriso que costuma conter-se. 

O rapper cearense, conhecido e premiado 
internacionalmente, possui trejeitos simples 
e ri do próprio destino. Ele conta que, aos 
oito anos de idade, como quase todo garo-
to brasileiro, seu sonho era ser jogador de 

futebol. Sua referência vitoriosa era o atleta 
Romário, hoje senador eleito pelo Rio de Ja-
neiro. O que determinou o fim do sonho do 
garoto foi um incidente casual. A bola, que 
ganhara de um caminhão que distribuía 
brinquedos nas comunidades pobres de For-
taleza, furou enquanto brincava. “Isso me 
deu uma frustração muito grande porque o 
meu sonho era ser jogador de futebol. E aí a 
gente sabe quando perde algo inestimável. 
Porque a bola não tinha um valor real, o valor 
dela estava na possibilidade de realização 
do meu sonho. Ao chegar em casa, meu pai 
me mandou engolir o choro, porque ‘homem 
que é homem não chora’”. Ali, o pai apresen-
tou ao garoto, pela primeira vez, uma arma. 
“Um episódio forte”, ressalta.  

Felipe durante palestra com alunos da escola profissional Júlia Giffoni em Fortaleza, 2014.

A
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Após a frustração de ter seu sonho rom-
pido, Rima alimentou um novo sonho, de ser 
líder do tráfico de drogas no seu bairro e nos 
bairros vizinhos. Ele explica que este sonho 
também tinha grandes referências, pois, 
além de ter toda sua família envolvida no cri-
me, ele via a participação de policiais, que 
estavam diariamente na Comunidade.

 “O crime era poder, porque os policiais 
estavam dentro das nossas casas, tinha o 
reconhecimento da comunidade e as minas 
mais bonitas das áreas estavam com os ca-
ras que comandavam. E eu tinha grandes 
referências na família também. Tinha duas 
coisas que davam certo ali no bairro, montar 
uma bodega ou ser bandido.”

A perspectiva de ser um criminoso foi en-
fraquecendo à medida que seu pai caiu na 
dependência do crack. A família, que tinha 
condições financeiras devido à ligação com 
as drogas, começou a perder tudo. Rima viu 
toda a riqueza sucumbir e foi morar com a 
mãe e seu irmão mais novo na comunidade 
Pau Fininho, também localizada no Papicu, 
mas onde não havia energia elétrica ou sis-
tema de abastecimento de água. Foi nesta 
fase, com 14 anos, que conheceu a poesia 
de Drummond, através do projeto social “En-
xame”, no Mucuripe (leia box na página 9). O 
projeto conta com várias oficinas, e o que lhe 
chamou a atenção, e também ao seu insepa-
rável amigo Mariano, foi a Oficina de Grafite.  
Os dois amigos, que eram pichadores, viram 
ali a oportunidade de ter acesso a materiais. 
Mas foi a “Oficina Rap com Palavras” que o 
levou ao seu primeiro encontro com a arte. A 
socióloga Glória Diógenes, fundadora e coor-
denadora do projeto, iniciou a oficina citando 
Drummond.

“No meio do caminho tinha uma pedra.
Tinha uma pedra no meio do caminho”.
“Era a única pedra que estava no cami-

nho da fortaleza que meu pai representava, 
porque ele era um homem forte e imbatível. 
De repente, eu vejo meu pai vulnerável. Tem 

uma pedra no caminho do sorriso da minha 
mãe, que era uma das coisas que mais me 
doía, o sorriso não vinha quase nunca na-
quela fase, e uma pedra no caminho de tudo 
que eu entendia como família. Eu fiquei im-
pressionado como um texto pequeno poderia 
dizer tanta coisa pra mim. Aí, eu fui à escola 
e peguei cinco livros de poesia. No início, eu 
fiquei agoniado, porque eu comecei a sacar 
que eu não fui educado para ler. Eu queria ler 

por aquele primeiro impacto, mas tinha várias 
palavras que eu não entendia. Eu comecei a 
entender que eu precisava de conhecimento 
para poder lidar com o mundo da forma como 
eu queria. Foi aí que eu comecei a investir a 
minha vida, tempo, suor, lágrimas, grana para 
isso. (...) Com sonho aliado ao conhecimento 
que eu ia adquirindo, as portas iam se abrin-
do. O conhecimento é uma ferramenta des-
bravadora dos caminhos”.

INÍCIO DA CARREIRA
Felipe foi a Brasília aos 16 anos de idade para 
participar de um Seminário de Políticas Pú-
blicas da Juventude, promovido pela Câma-
ra dos Deputados. Lá, ele não só divulgaria 
suas primeiras poesias e composições de 
rap, mas teria a certeza de que encontrara 
finalmente seu destino: fazer arte.

“Quando eu voltei, eu já tinha um novo 
sonho. Eu queria ser poeta. Aí, eu dizia pro 
meu pai que queria ser poeta e lembro que 
ele me perguntava: ‘Quanto ganha um poe-
ta?’. Eu não sei responder essa ainda”.

eu dizia pro meu pai que queria 
ser poeta e lembro que ele me 
perguntava: ‘Quanto ganha um 
poeta?’. Eu não sei responder essa 
ainda”

Felipe Rima
Rapper
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O artista tenta devolver ao mundo aquilo 
que recebeu. Busca proporcionar às pessoas 
uma arte transformadora, como a assimilada 
por ele através do projeto “Enxame”, pela po-
esia de Drummond. Foi pensando nisso que, 
dois anos depois de ir a Brasília, o rapper e 
seu amigo Mariano desenvolveram o projeto 
“VIDA”, na própria comunidade Verdes Mares. 
Juntos, deram aulas de rap, grafite, break e 
DJ, elementos ligados à cultura hip hop, por 
cerca de um ano. Através do projeto, que ob-
teve reconhecimento em Fortaleza, ele viajou 
a São Paulo para um novo encontro com o fu-
turo, uma perspectiva que confrontava a rea-
lidade em que ainda vivia. 

Após alguns anos, sentindo a necessidade 
de gravar um CD com suas composições, o 
rapper cearense conseguiu emprestado um 
horário semanal no estúdio de um amigo no 
Mucuripe. O disco veio de forma empreen-
dedora. Ele explica que tinham apenas duas 
horas por semana e que o tempo mínimo para 
gravar uma música era de pelo menos 24 ho-
ras. Nesse lento processo, que levou de 2010 

a 2011, o artista lançou o seu primeiro CD, 
intitulado “Entre o Batuque do Coração e a 
Poesia da Vitória”.  A receptividade do público 
surpreendeu a pequena equipe de quatro pes-
soas montada por Rima, e a meta de vender 
mil CDs em um ano foi alcançada em um mês. 

Enquanto fala, os olhos do rapper trans-
bordam satisfação por estar naquela posi-
ção, de entrevistado, de artista — ídolo ou 
não —, como ele se vê diante do público.

 “Eu me sinto muito feliz. Todas as sema-
nas eu viajo, eu conheço pessoas diferentes 
e as pessoas vêm com uma energia que é 
impressionante. Elas querem levar a mensa-
gem para elas, seja com um autógrafo, uma 
foto, o CD, e elas me falam que acreditam 
mais nos sonhos hoje. Eu recebo e-mails, 
depoimentos no Facebook diariamente, e en-
tendo que o impacto não é o de fã pra artista, 
mas o de ser humano pra ser humano. (...) 
Sou um cara que trocou uma ideia com elas 
num determinado momento da vida que foi 
importante, só que o fio condutor dessa con-
versa foi a arte.”

A humildade diante do sucesso, ao lidar 
com o público, se mostra não apenas no 
que diz. Rima não faz apologia ao dinheiro 
em suas canções, que retratam, em geral, 
temas como amor, família, desafios, dramas 
sociais. Ele tampouco usa figurinos com bri-
lho, correntes grossas ou adereços, como 
gostam seus colegas de gênero. Além de 
morar na comunidade, seu computador está 
cheio de fotografias com flanelinhas, gar-
çons, estudantes que encontra durante suas 
viagens, que ele orgulhosamente mostra. 
Afinal, as pessoas que ele abraça sorrindo 
nas imagens vivem de uma forma similar à 
que ele vivia pouco tempo atrás. 

Três anos depois do lançamento do disco 
independente, a tiragem chegou a mais de 
seis mil cópias, alcançou dez estados brasi-
leiros e países como Argentina e Uruguai.

PARCERIAS E PREMIAÇÕES
Um dos grandes projetos que deram certo na 
carreira de Felipe Rima foram as palestras e 
os pocket shows ministrados em escolas da 

Organizando a entrega do CD 

Batuque do Coração durante a 

cerimônia do prêmio Soluções 

Positivas em São Paulo, 2011.

A
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 O Projeto Enxame é uma Orga-
nização Não-Governamental que 
atende jovens e adolescentes do 
Grande Mucuripe, região que com-
preende parte da faixa litorânea da 
zona leste de Fortaleza. As comu-
nidades existentes na área são 
marcadas pela violência, consumo 
e venda de drogas e da exploração 
sexual de menores. Isso justifica 
a importância que tem o projeto 
na vida das famílias. Fundado no 
ano 2000 pela socióloga Glória 
Diógenes, o projeto tornou-se uma 
ONG em 2001 e ganhou grandes 
parceiros como o Instituto Ayrton 
Senna e a Secretaria de Cultura da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
Entre as atividades realizadas pela 
Organização, encontram-se oficinas 
de Artes Plásticas, Break, Grafite, 
Fotografia, Cursos Profissionalizan-
tes, de Línguas, Informática, Teatro 
e Reforço Escolar. O local também 
sedia campeonatos de Break e festi-
vais de música.

Projeto Enxame rede pública do Ceará. A iniciativa, também 
feita de forma empreendedora e voluntária, 
chegou a 160 municípios do Estado e atingiu 
diretamente 15 mil jovens em oito meses. 
Aproveitando a oportunidade, a equipe Ba-
tuque do Coração lançou, neste ano, o do-
cumentário “Um Sonho Na Educação”, que 
registra a recepção e importância do hip hop 
como ferramenta de aprendizado na vida 
dos adolescentes. Hoje, o rapper é contra-
tado para realizar o evento em empresas e 
associações.

Em 2011, o rapper ganhou o prêmio in-
ternacional “Soluções Positivas”, promovido 
pela Mac Aids Fund, MTV America Latina e 
Ashoka, por atuar no combate à Aids. A ideia 
premiada da Equipe Batuque foi colocar um 
preservativo personalizado dentro de cada 
unidade de CD.  Além do recurso financeiro, 
teve a oportunidade de lançar o CD “Batuque 
do Coração” em Buenos Aires.

Felipe Rima é um dos 15 brasileiros mem-
bros da Rede Wings for Change, do Instituto 
Asas, da empresa de energéticos Red Bull. 
Selecionado desde 2013, ele é o único cea-
rense na lista, que apoia empreendedores e 
artistas criativos que promovem mudanças e 
levam mensagens positivas à sociedade. 

Diante da necessidade de montar uma 
estrutura para atender eventos ligados a 
sua marca, ele criou e expandiu a Equipe 
Batuque do Coração, hoje composta por 12 
membros. A Batuque auxilia Rima na pro-
dução e realização do evento Ação Hip Hop 
promovido, semanalmente, em Fortaleza, 
pelo Banco do Nordeste. O encontro, que 
acontece aos sábados, desde 2012, reúne 
diversos artistas cearenses ligados ao gê-
nero com o objetivo de disseminar cultura 
entre os jovens fortalezenses. 

PRESENTE E FUTURO
Apesar do histórico de envolvimento com o 
crime, a família do rapper, hoje, possui uma 
nova identidade. Seu pai está, há mais de 

dez anos, longe das drogas. Trabalhou para 
reconstruir não só o patrimônio da família, 
mas a figura de herói diante dos filhos. E 
conseguiu. Hoje, possui empreendimentos 
no ramo de hotelaria no Pecém. O filho afir-
ma que, apesar de ter sido apresentado a 
uma arma tão novo, seu pai nunca quis que 
ele se envolvesse, mas que era a forma de 
ele mostrar a dureza que um homem deve 
ter ao lidar com aquela realidade. Sua mãe, 
que nunca se envolveu diretamente na cri-
minalidade, hoje, se orgulha do caminho 
traçado pela família. Mas a época deixou 
marcas em cada um deles. Todos os tios 
paternos de Rima foram assassinados e o 
irmão mais velho estava preso até o fecha-
mento desta matéria. 

A vida do rapper ganha novos ares. Aos 
27 anos, ele ainda sonha com a mesma obs-
tinação da infância. O Polo de Produção Ba-
tuque do Coração logo será inaugurado. A 
estrutura conta com dois estúdios, uma sala 
para ensaio, uma sala de reunião, um escri-
tório, a copa e um espaço para realização de 
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saraus.  Rima justifica o espaço como uma 
alternativa pioneira no Estado para promo-
ver a produção de rap local.

“Eu quero que o Batuque do Coração se 
torne uma referência nacional, sem sair do 
Ceará. Eu acho que a gente pode quebrar 
a lógica do comum. Por exemplo, eu recebi 
propostas pra trabalhar em São Paulo. Todo 
artista que começa vai pra lá, e lá eles têm 
contatos, grande produção pra videoclipes. 
Aqui, ninguém tem. Então, eu comecei a 
comprar câmeras, equipamentos. Estamos 
montando o estúdio e a ideia é que a gente 
proporcione, no sentido de produção, o que 
só tem lá [em São Paulo], e que seja referên-
cia partindo daqui.”

O segundo CD está em produção e, dife-
rentemente do primeiro, conta com uma boa 
produção e parceria de artistas de São Paulo e 
do Rio de Janeiro. O disco deve ser finalizado no 
estúdio da Red Bull, um dos maiores do mundo, 
responsável por grandes produções mundiais. 

Rima está com outros projetos em anda-
mento. Quer ir mais longe. Ele revela ter o es-
boço de um livro. Diz que é um projeto “para o 
futuro”. O garoto da Verdes Mares, cujo desti-
no um dia foi mudado pela poesia, venceu to-
dos os limites da linguagem e escreveu, atra-
vés de muito trabalho, um caminho diferente 
do que parecia estar reservado para ele. Ou, 
como diria Drummond: “o verso é uma vitória 
sobre os limites da linguagem”.  

Porque o mundo dizia ‘seja flanelinha, 
seja catador de lixo, venda coco na 
praia’ e eu fiz tudo isso. Quando eu 
olhei pro meu coração, ele me dizia 
realmente o que eu queria ser, porque 
eu sei que é no coração que habitam 
todos os sonhos. Eu vi o meu sonho e 
ele apontava exatamente pra onde 
eu deveria ir”

Felipe Rima
Rapper

Felipe ao lado dos amigos Mariano Penha, produtor (esq), e Salmos Rafael (dir) antes de palestra em Brasília, 2013

A
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 TEXTO Giovanna Campelo e Lucinara Lopes    FOTOS Lucinara Lopes
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De acordo com o site da organização não governamental internacional The  Social Progress Imperative, entre 132 
países, o Brasil ocupa o décimo primeiro lugar do ranking dos países mais violentos do mundo. Com relação à 
violência contra as mulheres, a cada quinze segundos uma delas é agredida no País e, a cada duas horas, uma é 
assassinada, conforme dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). O Ceará contabilizou, em 2013, segundo 
o  Observatório de Violência Contra a Mulher (Observem), da Universidade Estadual do Ceará, 9.988 casos. Nos 
21 primeiros dias deste ano, 16 mulheres foram assassinadas no Estado. Os nove anos de vigência da Lei Maria 
da Penha demarcaram a saída da matéria do universo marginal das disputas íntimas familiares, e o conhecimento 
expôs as trincheiras da luta em prol dos direitos constitucionais femininos. A  revista A Ponte foi conhecer a 
realidade da Delegacia de Defesa da Mulher, do Núcleo de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (NUDEM) e o 
relato de algumas vítimas. Foram usados nomes fictícios para proteger a identidade das vítimas. 

A reportagem foi em uma manhã de 
quinta-feira conhecer a Delegacia 
de Defesa da Mulher. Encontrou 

uma recepção pequena com uma sala de 
espera com poucas cadeiras, já desgastadas 
de tanto uso, todas ocupadas por mulheres 
que usavam óculos escuros, aparentando 
ser de baixa renda e com ar desconfiado. 
A expressão de “culpada” no rosto das víti-
mas era visível. O objetivo era acompanhar 
a rotina da delegacia, colher depoimentos de 
vítimas e de alguma delegada que estivesse 
de plantão. Mas a dupla foi avisada de que 
só seria atendida se apresentasse um ofício 
da faculdade. 

Dias depois, com o ofício em mãos, a repor-
tagem voltou à Delegacia de Defesa da Mulher 
para acompanhar um plantão matutino. 

Já na entrada foi possível perceber que 
todas ali estavam em busca de um alento, 
uma palavra de conforto, uma chance de ser 
ouvida. Uma jovem, aflita, reporta à aten-
dente de plantão o seu caso. Um conhecido 
do seu ex-namorado divulgara, na noite an-
terior, fotos íntimas suas nas redes sociais.   

Isabel, 18 anos, trabalha no caixa de uma 
panificadora. “Após o término do meu último 
relacionamento, desenvolvi uma amizade 

do tipo em que a vítima é colocada como 
garota de programa. A Lei Maria da Penha 
protege a mulher de cinco tipos de crimes: 
a violência física, psicológica, moral, sexual 
e patrimonial. Não existem medidas direta-
mente para casos cibernéticos. São incluídos 
em crimes contra a honra, como difamação, 
injúria, como foi o caso de Isabel. São pedi-
das provas como áudios e mensagens escri-
tas. Existem dois cartórios em Fortaleza que 
autenticam mensagens por conversas em 
redes sociais.  

Próxima da dupla de repórteres, uma jo-
vem mãe, de pouco mais de  20 anos, ob-
serva atentamente a conversa com Isabel. 
Questionada do porquê da sua ida à delega-
cia, ela logo se dispõe a contar a sua história, 
desejando um pouco de atenção. 

Maria tem 21 anos, é uma mulher branca 
de cabelos escuros amarrados em um coque 
e usa um vestido floral. “Casei muito nova, 
aos 14 anos, né?  Ele sempre foi violento, gri-
tava e era bruto comigo, mas agressão física 
de verdade só passei a sofrer no final do nos-
so relacionamento. A família sempre soube, 
porém compactuava culpando a bebida por 
sua atitude. Quando nossa filha completou 
seis anos, resolvi me separar e ele tentou 

bacana com meu ex ao ponto de permitir 
que ele mantivesse fotos íntimas minhas 
em seu celular. No sábado, ele estava em 
um bar próximo das nossas casas e deixou 
sem querer o celular em cima do balcão e 
alguém o levou. No domingo, os clientes da 
panificadora começaram a me olhar atraves-
sado, com fofoquinha. Um amigo me ligou e 
contou o que aconteceu. Um dos integrantes 
do grupo ‘bichos loucos’, denominação de 
um agrupamento do aplicativo WhatsApp, 
formado por meninos do bairro, pegou o ce-
lular e começou a divulgar minhas fotos no 
WhatsApp e Facebook por vingança, já que 
nunca dei cabimento em suas investidas  e 
jamais aceitei sair com ele. Ele é acostuma-
do a ficar e sair difamando as meninas do 
Bairro. Agora, até minha família sabe, meu 
chefe. Como posso encarar as pessoas ago-
ra? Eu sinto vontade de ficar trancada em 
casa e desaparecer.  Não sou qualquer uma. 
Porque tinha que acontecer isso justamente 
comigo?”, questiona. 

Esse tipo de crime, ainda pouco conhe-
cido, já foi registrado algumas vezes em 
Fortaleza. Não apenas a postagem de fotos 
íntimas, mas também ameaças, injúrias são 
realizadas por meios cibernéticos. Há casos 
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me enforcar. Estou viva porque o barulho 
da nossa briga chamou a atenção dos vizi-
nhos. Na época, abri um inquérito policial e 
ele se afastou. Eu me mudei para casa da 
minha mãe, que é de frente para a casa da 
mãe dele. Na sexta-feira passada, de noi-
te, ele arrombou o portão da casa com um 
machado. Estava  bêbado, falando que dali 
eu não sairia viva, que eu não tinha permis-
são de seguir em frente sem a ordem dele 
e ameaçando tirar a guarda da nossa filha. 
O Ronda do Quarteirão (polícia militar) veio 
até a casa da minha mãe, porém ficou ame-
nizando a situação, dizendo que, se ele fosse 
preso, minha filha ia ficar desassistida e eu 
me arrependeria. Aquilo foi a gota d’água. 
Vim aqui entrar com uma medida protetiva. 

Tenho medo de dormir e não acordar no dia 
seguinte. Me olho no espelho e não me sinto 
mais mulher”, dasabafa. A atendente da sala 
de ocorrências, enfim, chama o número de 
sua senha. Antes de ir, ela, com a voz fraque-
jante, agradeceu pela atenção. 

SENTIMENTO DE POSSE
Em conversa com a reportagem, a delega-
da-adjunta da Delegacia da Mulher, Dra. Eri-
ka Ferreyra Ramirez, afirma que a violência 
contra a mulher é muito grande no Brasil, 
mas principalmente no Nordeste.  “Temos 
que desconstruir essa cultura machista. 
Principalmente do homem nordestino. Essa 
cultura do homem ser dono da mulher, ele 
que dita as regras, a mulher faz o que ele 

quer. Tratar a mulher como objeto”, expli-
ca. “É muito comum quando um casal que 
passa muito tempo junto se separa. Vivem 
bem, numa boa, até ela arranjar um namo-
rado. Às vezes, começa a violência aí. É 
exatamente esse sentimento de posse”. De 
fato, é isso. Na maioria das vezes, as denún-
cias são feitas contra o ex-companheiro. Se-
gundo a delegada, muito desses agressores 
foram vítimas no passado. Presenciaram os 
pais agredindo as mães, as irmãs e até eles 
mesmos foram vítimas. As filhas, muitas ve-
zes, acabam repetindo o comportamento da 
mãe por achar que é natural sofrer agres-
são, ser submissa ao marido. 

A reportagem conversou também com 
outra jovem na recepção da delegacia, a po-

À direita da foto, 

a delegada-

adjunta, Dra. 

Ericka Ferreyra, 

atende em sua 

sala
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tiguar Joyce, morena de cabelos negros, alta 
e de rosto com um pouco de sardas. Joyce 
tem 28 anos e é profissional autônoma. 
“Não conheci meus pais. Fiquei vagando de 
casa em casa trabalhando como doméstica. 
Aos 18 anos, conheci meu marido. Sempre 
fui evangélica e ele se dizia também devoto. 
No começo o ciúme demasiado me deixou 
envaidecida, nunca alguém tinha mostra-
do tanto interesse em mim. Aos poucos, fui 
conhecendo sua verdadeira face. Na época 
morávamos em Natal. Quando nossa primo-
gênita completou oito meses, ele começou 
a desviar o dinheiro de casa para gastar 
com prostituição. Passei fome com a minha 
filha. Decidi vir para o Ceará por ter alguns 
conhecidos. O dinheiro da casa em Natal, 
ele continuou gastando com prostituição. 
Até o nascimento da minha segunda filha, 
era agredida diariamente. No meu íntimo, 
acreditava na mudança dele. Até hoje tenho 
esperanças. O pastor da nossa igreja me 
aconselhava a sempre perdoá-lo. Ele é ou-
tra pessoa fora de casa. Calmo, conselheiro, 
trabalha na secretaria da Igreja.  Um dos 
motivos de estar aqui, hoje, foi minha filha 

de oito anos confessar que ele assediou as 
suas coleguinhas. Em uma das ocasiões em 
que ele deixou de colocar comida em casa, 
acabei aceitando fazer um programa em 
troca de R$ 250,00. Estou desacreditada da 
religião. Eu não sei como ainda não enlou-
queci...”, diz Joyce, chorando com as ima-

Temos que desconstruir essa 
cultura machista. Principalmente 
do homem nordestino. Essa cultura 
do homem ser dono da mulher, ele 
que dita as regras, a mulher faz o 
que ele quer. Tratar a mulher como 
objeto. É muito comum quando um 
casal que passa muito tempo junto 
se separa. Vivem bem, numa boa, 
até ela arranjar um namorado”

Erika Ramirez
Delegada

gens das lembranças vindas à tona. Depois, 
ela garante firme que não vai esmorecer na 
luta por seus direitos, daqui para a frente.  

Há uma rede de atendimento muito bem 
organizada, começando na delegacia, pas-
sando pelo juizado, o Centro de Referência 
da Mulher, onde existe apoio psicológico, 
emocional e jurídico. Nos casos em que a 
vítima não tem para onde ir, existe a Casa 
Abrigo, tanto do Estado quanto da Prefeitu-
ra. É um lugar sigiloso, para onde podem ser 
levados os filhos menores de idade até aca-
bar o ciclo de violência. Quando a vítima sai 
de casa apenas com a roupa do corpo por-
que foi agredida ou até mesmo correu risco 
de vida, é solicitado um dia para a condu-
ção de pertences, ou seja, policiais acompa-
nham a vítima até sua residência para pegar 
documentos, roupas, coisas emergenciais. 
Não há um período fixo de estada, até mes-
mo pelo desconforto que as vítimas sentem 
por estarem se escondendo ou se sentindo 
presas. Algumas vítimas ficam, no máximo, 
até seis meses. O objetivo é fortalecer a mu-
lher para que ela possa se reerguer e não 
deixá-la dependente de abrigo. 
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Como a senhora avalia os oito 
anos de existência da Lei Maria 
da Penha?
Elisabeth Chagas: A Lei Maria 
da Penha é uma das três melho-
res leis do mundo a respeito de 
violência doméstica. O Brasil tem 
uma legislação fantástica sobre 
o assunto. O problema é que pre-
cisa implementar integralmente 
essa legislação. É bonita? É, mas 
temos que aplicá-la. A lei trouxe 
vários avanços. O maior desafio 
é o cumprimento — que os dispo-
sitivos dela a respeito da violên-
cia doméstica sejam efetivados 
com mais delegacias, com mais 
defensorias da mulher, varas es-
pecializadas, políticas públicas 
para implementar, com profis-
sionais realmente capacitados 

JOGO RÁPIDO

Elisabeth Chagas
Defensora pública do NUDEM

O Núcleo de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (NUDEM), da Defensoria Pública do Estado do Ceará, 
completou, no ano de 2015, 11 anos de assistência jurídica integral e gratuita a mulheres em situação assertiva 
de violência. O Núcleo está localizado na rua Francisco Pinto, 362, vizinho à Praça da Gentilândia, no Benfica. 
O órgão atende  por dia, em média, 20 pessoas e abriga em seu primeiro e segundo andares o Centro Estadual 
de Referência e Apoio à Mulher (CERAM), serviço ligado ao governo estadual que oferece atendimento  hu-
manizado às mulheres e interliga os casos à defensoria. No afã de compreender as engrenagens que regem a 
relação da Justiça com as vítimas, a revista conversou com um dos três defensores titulares do NUDEM, a Dra. 
Elisabeth Chagas. 

para atendimentos. Imagine que aqui 
chegam muitos casos de mulheres que 
a pessoa diz que ela não tem direito a 
nada. E elas acreditam.

Diante dos casos de violência domés-
tica acompanhados pela Defensoria 
Pública, aqui no Estado, conte-nos um 
pouco sobre os efeitos observados na 
estrutura familiar dessas mulheres.
EC: A violência doméstica é tão grave 
que afeta presentes e futuras gerações. 
Ela não afeta só a mulher. Afeta a fa-
mília da mulher envolvida, mormente 
os filhos. Os filhos sofrem muito com a 
violência e podem reproduzir ao cres-
cer. Existem muitos casos de filhos que 
são revoltados pelas mães apanharem 
ou sofrerem qualquer tipo de violência 
doméstica pelo pai e quando crescem 
passam a aplicar agressões às mulhe-

res. Eu já escutei a seguinte frase: “Ora, 
se minha mãe aguentava, por que ela 
não aguenta?”. É um ciclo muito vicioso 
esse da questão do machismo. Isso tudo 
advém desse comportamento de que 
o homem é o grande responsável pela 
sociedade, que o homem é que tem o 
papel de preponderância e que a mu-
lher é o objeto, ou seja, o sentimento de 
posse. O machismo começa de casa. Di-
ria mais, começa quando nasce. Você 
já escolhe que a cor do homem é azul, 
da mulher é rosa. Isso é muito simbólico. 
As pessoas não compreendem por que 
é dada uma boneca para as meninas. É 
justamente para que elas aprendam a 
serem mães. E por que para os meninos 
é dado carro e bola? Para aprender a 
ser livres para fazer o que quiserem. Tan-
to é que o homem não tem papel dentro 
da organização da casa.
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Conte-nos um pouco sobre os casos de 
desistências das querelantes durante 
os processos... E qual o perfil dos agres-
sores?
EC: É preciso entender toda situação da 
mulher, sua história na sociedade.  Ela 
tem muitos constrangimentos para 
buscar ajuda.  Isso faz parte do ciclo 
de violência. “Ah, doutora, a senhora 
não se incomoda se eu voltar de novo? 
Vou desistir”. Eu brinco: “Você pode até 
voltar 70 vezes sete”. Fizemos uma pes-
quisa para entender a realidade dos 
homens que são presos. Pedi ajuda a 
profissionais de psicologia e sociologia 
para que  pudessem nos auxiliar nesse 
quesito.  O questionário foi aplicado nos 
presídios.  Os presos da lei se encontram 
no CPPL III (Casa de Privação Provisória 
de Liberdade). O questionário analisa-
va se eles sabiam o que  era a violência 
doméstica. O porquê de estarem ali. Em 
uma das perguntas indagamos: de 0 a 
10 qual era a nota que você dá para a 
violência que você cometeu? A maio-
ria esmagadora  deu zero. Ou seja, eles 
achavam que estavam lá por absoluta-
mente nada.

O Ceará é o pioneiro em um novo tipo de 
monitoramento dos agressores. Em que 
consiste o projeto “Mulheres sem Medo”?
EC: Esse projeto a gente chama de SIME 
(Sistema Integrado de Monitoramento 
Eletrônico). Esse aparelho permite que 
ela não precise estar no local onde está 
circunscrita às medidas protetivas. Em 
qualquer local que ela estiver, no show, 
na feira ou no shopping, ela vai saber 
que ele (agressor) está perto.  Tanto ele 
como ela, recebem um aviso pra se 

afastar automaticamente. Esse monito-
ramento é feito 24 horas pelo pessoal da 
Secretária de Justiça que fica olhando 
os aparelhos. Há um revezamento de 
pessoal só para essa função.

Em 2014, um caso surpreendeu o judici-
ário brasileiro no Mato Grosso do Sul.  A 
juíza titular da pequena Bataguassu, 
situada na região de Nova Andradina, 
optou por aplicar a Lei Maria da Penha 
para defender um homem que acusava 
a sua companheira de agressão e da-
nos patrimoniais. O que a senhora pen-
sa a respeito da possibilidade de esten-
der os dispositivos da lei aos homens?
EC: Colocar a Lei Maria da Penha para 
ser aplicada a homens vítimas de violên-
cia doméstica não me parece ser algo 
que beire o bom senso. A Constituição 

reconhece o longo período que 
as mulheres atravessam de discri-
minação e opressão no mercado 
de trabalho. Se fosse para aplicar 
para todo mundo, não precisava 
ter uma lei especializada em rela-
ção à parte criminal. Botava tudo 
no Código Penal. Com relação às 
medidas protetivas, estariam todas 
no mesmo processo civil. Não teria 
uma especialidade da matéria.  As 
mulheres são as grandes vitimas 
da violência doméstica. Os percen-
tuais em relação às mulheres são 
alarmantes. A gente tem o Secre-
tário Geral da ONU dizendo que a 
questão chegou a ser considerada 
uma pandemia.

Como mudar de maneira efeti-
va essa realidade?  Como o NU-
DEM trabalha essa perspectiva?
EC: Aos poucos, em casa mesmo, 
na família. Se mudar a educação 
e a família, mudamos a socieda-
de.  A gente traz um conceito me-
lhor para a sociedade que temos 
hoje. As mulheres que chegam 
aqui vão ter um atendimento hu-
manizado. O atendimento  é vol-
tado para as necessidades dela 
enquanto mulher-vítima. O que 
acontece é que muitas mulheres 
vão procurar um órgão público 
para pedir ajuda e acabam so-
frendo um processo de  revitimiza-
ção — a vitimização secundária, 
que é mais uma violência que 
elas sofrem. Esse é um fator que 
faz com que elas parem de procu-
rar ajuda.
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Caro leitor, você está prestes a mergulhar em uma lenda muito antiga da mitologia grega, que encanta pessoas 
até os dias de hoje. Trata-se do mito das sereias. Mirella Ferraz, 31 anos, que mora em Pirassununga (a 212 km de São 
Paulo), é a primeira sereia profissional do País. Ela trabalha fantasiada de sereia em um aquário e já apareceu em programas 
de TV. Também é gestora ambiental, autora de dois livros e possui uma empresa online de venda de artigos relacionados às 
sereias e caudas confeccionadas para essa modalidade de nado. Já nas águas de Fortaleza nada um tritão, isto é, uma sereia do 
sexo masculino. Pedro Henrique Amâncio, mais conhecido como PH, 21 anos, é também adepto do que se chama sereísmo, o 
universo das sereias. Seu trabalho como designer é influenciado pelo seu hobby e sua obsessão incomum rege sua vida. Todos 
os desenhos das próximas páginas foram produzidos por ele. Por causa do sereísmo, os dois jovens são amigos e compartilham 
pela internet a fantasia de ser uma sereia.

Mirella Ferraz é 

a primeira sereia 

brasileira e encanta fãs 

ao redor do mundo.

TEXTO Ellen Marnie e Ravelle Gadelha     FOTOS Ravelle Gadelha
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A s paredes do apartamento onde Pe-
dro Henrique Amâncio mora denun-
ciam sua paixão pelo sereísmo. Na 

sala e no seu quarto há vários quadros de 
sereias que ele mesmo pinta e bonecas da 
Ariel (A Pequena Sereia) de todos os tama-
nhos e cores. Ele gosta de ser chamado de 
PH e, além de designer gráfico, é estudante 
de Publicidade e Propaganda. 

O hobby de sereias, ou sereismo, é sua 
constante fonte de inspiração: “A maioria dos 
meus trabalhos e dos meus desenhos são fo-
cados nisso. Já fiz umas cinco revistas e, se o 
tema não for sobre sereias, pelo menos um 
ou dois personagens são”, diz.

Quando mergulha de cauda, a sua ap-
neia, ou seja, o tempo que consegue passar 
debaixo d’água sem respirar, fica em torno 
de um minuto, já que é novato no assunto, 
mas existem as chamadas sereias profissio-
nais que conseguem ficar até seis minutos.

Ele coleciona filmes, seriados, desenhos, 
canecas e pinturas. Nada que seja relacio-
nado ao mundo submarino passa desperce-
bido aos seus olhos. Desde pequeno, inte-
ressava-se pelo assunto e enchia as mãos 
de conchinhas e búzios do mar. Hoje, aos 
21 anos, cultiva o amor pelas sereias e tem 
sua própria cauda, que comprou na única 
loja virtual brasileira que vende caudas sob 
medida. Feita de lycra e silicone, toda vez 
que PH a usa, logo fica rodeado de crian-
ças fascinadas. “Você conhece a Ariel?”, 
perguntam-lhe, referindo-se à personagem 
da Pequena Sereia, da Disney.

A SEREIA BRASILEIRA 
A dona da loja onde PH comprou sua cauda 
é Mirella Ferraz, 31 anos, que hoje é sua ami-
ga. Ela é formada em Gestão Ambiental pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(SENAC) e é especialista em biologia marinha 
pela Pontifícia Universidade Católica do Para-
ná (PUC-Curitiba). Participa de pesquisas para 
preservação de golfinhos e baleias no litoral 

brasileiro, além de ser dançarina, escritora e a 
primeira sereia profissional brasileira.

“Desde muito nova já dizia que eu era 
uma sereia. Eu cresci nesse universo, me 
vestindo de sereia, tentando fabricar cau-
das para mim, sempre cheia de conchinhas 
no cabelo. Minha mãe, às vezes, tem medo 
com relação aos mergulhos, principalmente 
no mar, mas sabe que minha essência é essa 
e eu vou seguir a minha vida respeitando o 
que eu sou: uma sereia!”, garante.

A paixão de Mirella Ferraz por sereias a 
levou a realizar performances aquáticas e 

a escrever dois livros sobre esse tema, “Se-
reias — O Segredo das Águas” e “Quando as 
Sereias Choram”. Além disso, ela tem cinco 
contos e planeja escrever roteiros de cinema, 
já que roteirizou cinco curtas e um longa.

INÍCIO
Há oito anos, tudo começou por brincadei-
ra, quando ela postou seu primeiro vídeo na 
Internet. Assim que conseguiu fabricar uma 
cauda, publicou outros vídeos. Quando as 
visualizações do canal passaram de nove mi-
lhões, ela começou a ficar famosa.

Pedro Henrique comprou sua cauda na loja da Mirella Ferraz, e usa com frequência
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 As sereias são seres mitológicos, geralmente parte humana e parte peixe. 
Com sua beleza encantadora e sua voz doce, elas hipnotizavam os tripulantes 
dos navios que cruzavam seu caminho, fazendo-os colidirem com rochedos e 
afundarem. No imaginário coletivo, as sereias podem ser tanto seres encan-
tadores quanto demônios ou monstros. Segundo a lenda, a única maneira de 
derrotar uma sereia ao cantar seria cantar melhor do que ela.
Há varias figuras de sereias citadas na literatura clássica. Entre elas, estão a 
Pisinoe e a Thelxiepia. Ambas eram sirenes ou sereias, seres metade ave e meta-
de mulher. Pisinoe tinha o poder de controlar mentes, enquanto Thelxiepia era 
um ser de aparência encantadora que seduzia pelo canto.
 No folclore brasileiro, a lenda da sereia Iara é contada às crianças através de 
livros, desenhos animados, séries. Nos arredores do rio Amazonas, Iara, uma 
sereia de pele morena, cabelos longos e negros, cantava uma melodia de 
forma tão sedutora que enfeitiçava os homens que a ouviam, atraindo-os para 
o fundo do rio. Segundo a história, Iara era uma índia guerreira, a melhor da 
tribo. Seus irmãos, com inveja, planejaram matá-la. Por ter ouvidos bastante 
aguçados, a índia os escutou e os matou. Como punição, seu pai a jogou no en-
contro dos rios Negro e Solimões. Iara foi levada à superfície por alguns peixes e 
transformada em uma linda sereia.

Mitologia

Hoje, há vários no Youtube. Basta pro-
curar por Sereia Brasileira, Mirella Ferraz. 
“Alguns canais de televisão quiseram fazer 
reportagens comigo e passei a ser chamada 
de ‘A Sereia Brasileira’. Nesse meio tempo, 
já estava publicando meu primeiro livro, com 
a temática das sereias. Tudo foi se juntando. 
Muitas pessoas começaram me pedindo cau-
das. [Havia] muitos lugares querendo shows 
comigo e foi assim, no susto e sem planeja-
mento”, lembra.

Três anos depois, em 2010, PH assistiu a 
um desses vídeos e ficou encantado em sa-
ber da existência de uma “sereia” no Brasil. 
Em 2012, Mirella começou a fabricar caudas 
para venda. PH escreveu um e-mail para ela 
encomendando a sua. Desde esse dia, tor-
naram-se amigos e estão sempre em con-

tato. Em 2014, ela veio a Fortaleza somente 
para conhecer seu amigo pessoalmente, 
encontro que também ficou documentado 
na Internet.

SHOWS EM AQUÁRIOS
Mirella trabalha apresentando shows temá-
ticos em um aquário da Cidade, onde nada 
junto com peixes-boi e tubarões por seis ho-
ras, com pequenos intervalos de meia hora. 
Ela realiza uma sequência de mergulhos a 
uma profundidade de aproximadamente sete 
metros apenas com o ar em seus pulmões.

 O peso da cauda que usa depende do 
material de fabricação. As mais pesadas são 
as de silicone, que chegam a pesar 30 quilos, 
e as mais leves são as de lycra, que pesam 
entre dois e quatro quilos.

Além de se acostumar com o frio, ela 
precisa sempre treinar a sua capacidade 
respiratória, que já é de quatro minutos, 
além de ter cuidados permanentes com os 
seus ouvidos e com os outros animais que 
habitam o aquário. Ela também não pode 
usar maquiagem ou produtos químicos no 
cabelo que possam contaminar o ambiente.

Na sua apresentação, ela pratica um balé 
aquático. As acrobacias de sereia na água 
encantam não apenas as crianças. “A rea-
ção das crianças é fantástica! Elas realmen-
te vivenciam essa magia. Algumas choram, 
acham que eu vim direto do oceano para 
vê-las. Acham que eu sou amiga da Ariel [A 
Pequena Sereia], me perguntam se eu pos-
so transformá-las também em sereias. É o 
maior barato. Uma das melhores partes des-
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 “Quando as Sereias Choram” foi produzi-
do a partir de uma extensa pesquisa sobre a 
cultura nórdica. Por meio de uma narrativa rica 
em detalhes, o livro é baseado na lenda de San-
ta Murgen — nome que significa “nascida do 
mar”—, lenda esta ambientada no século XVII. 

Antes de ser reconhecida como Santa Mur-
gen, nos Anais Irlandeses, a protagonista era 
apenas Liban. A mãe de Liban caiu no mar 
após um naufrágio e teve a filha ali mesmo, 
com a ajuda de uma sereia. Após a morte da 
mãe, ela foi deixada com um tio inescrupuloso, 
Burton.

Pensando em tirar a própria vida por ter de 
conviver com um parente que não expressa 
carinho nenhum, ela se joga ao mar e encontra um golfinho, Ulisses, que passa 
a ser seu único e excelente amigo. Sua vida, até então solitária, começa a ga-
nhar sentido quando seu novo companheiro corresponde à afeição pela qual 
ansiava.

Um dia, Liban conhece um guerreiro viking, Ivar, que também é o herdeiro 
de um império na Dinamarca. Após ter fracassado em batalha, o tio de Ivar o 
manda em uma viagem comercial, onde se apaixona perdidamente por Liban, 
sem saber que ela iria virar uma jovem sereia.

A relação de Liban com o mar vai se aprofundando durante o livro e, quan-
do começa a entender suas origens de sereia, ela precisa lutar para viver ao 
lado de Ivar e contra as regras cristãs da sociedade. A lenda de Santa Murgen 
é apresentada como uma lenda cristã, mesmo que a Igreja Católica não a 
tenha reconhecido.

Com um final surpreendente, Mirella Ferraz presenteia seus leitores com uma 
obra repleta de drama, romance e comédia, através de cenários fantásticos. É 
uma leitura indispensável para os amantes da mitologia e, é claro, da magia 
do universo do sereismo.

“Quando as Sereias Choram”

se trabalho é ver os olhinhos delas brilhando 
e saber que estou levando um pouco de bele-
za e magia para suas vidas”, conta.

Quando a temporada das sereias está 
aberta, a apresentação acontece aos sábados 
e domingos, das 12 às 13h e das 16 às 17h. 
Esbanjando caudas coloridas e cabelos enor-
mes, as sereias fazem um suceso enorme. 

Camila Postal, 22 anos, ficou fascinada 
com a apresentação de Mirella. A professo-
ra de inglês infantil soube das suas perfor-
mances ao acompanhar o blog “Eu sou uma 
Sereia”. Lendo as postagens, ela se sentiu 
atraída pelo show no aquário e não se arre-
pendeu. “Era mais uma filha do mar, uma 
pessoa com os mesmos pensamentos que 
eu e foi mágico de verdade”.

Já Fabiana Shermann, 25 anos, conheceu  

a sereia brasileira por meio da sua profes-
sora de dança e, com o tempo, virou fã de 
seu trabalho. Fabiana é gestora de Recursos 
Humanos e visitou o aquário em um dia de 
folga do emprego. “De repente lá estava ela 

nadando em nossa direção, mandando beijos 
e acenando para todos. É difícil descrever a 
emoção que se sente na hora. É uma lenda 
materializada em forma de uma deusa das 
águas”, explica.
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Splash - Uma Sereia em Minha Vida (1984) é um filme 
norte-americano de comédia romântica e fantasia que 
conta a história de Allan Bauer, um jovem que, ao cair 
na água ao tentar atravessar uma ilha de barco, é salvo 
por uma moça que, na verdade, é uma sereia. Allan é 
um bem-sucedido homem de negócios. Porém, sente-se 
vazio.

Ao conhecer Madison, a moça que o salvou, Allan 
sente algo que nunca havia sentido. A moça, entretanto, 
foge dele. Já de volta a Nova Iorque, ele a reencontra, 
mas na forma humana. Os dois se apaixonam e vivem uma intensa história de 
amor. Ao descobrirem que Madison é uma sereia, ambiciosos pesquisadores 
começam a persegui-la e Allan a ajuda a não virar uma cobaia.

A Pequena Sereia (1989) é um clássico norte-americano 
de animação dos estúdios Walt Disney. O filme conta 
a história de Ariel, uma sereia que não se sente feliz no 
mar. Certa noite, Ariel se apaixona por um príncipe cha-
mado Eric ao salvá-lo de uma tempestade. Ao cantar 
para seu príncipe, a sereia o deixa fascinado por sua 
doce voz e o príncipe promete encontrá-la novamente, 
mesmo sem conhecer seu rosto.

Sua curiosidade e encanto pelo mundo dos huma-
nos levam Ariel a visitar Úrsula, a bruxa do mar. Ariel 
faz um acordo com a bruxa, que apreende sua voz, fazendo com que Ariel seja 
transformada em humana. A princesa deve receber o beijo do amor verdadeiro 
de Eric dentro de três dias. Caso contrário, ela será prisioneira de Úrsula para 
sempre.

Aquamarine (2006) é um filme norte-americano de 
comédia dramática que conta a história de duas 
adolescentes, Claire e Hailey, que são melhores amigas. 
A amizade das duas enfrentará dificuldades quando 
Hailey descobre que terá que se mudar para a Austrá-
lia com a mãe. Paralelamente, uma sereia chamada 
Aquamarine foge de seu pai para escapar de um casa-
mento arranjado. A sereia conhece as adolescentes, que 
se tornam grandes amigas. 

“Dicas de filmes”
Aqui, no Brasil, eu vejo ainda 
um pensamento muito tacanho, 
medíocre, onde, além de a arte 
não ser valorizada, ainda se tem 
vergonha de tudo.

Mirella Ferraz
Escritora e Gestora ambiental 

EXTERIOR
Os Estados Unidos e alguns países da Europa 
são os lugares onde mais se cultiva o mito da 
sereia. Nos EUA é preciso uma licença para 
trabalhar na área, mas não é necessário ser 
um mergulhador profissional. “É uma gran-
de cultura. Nas Filipinas e na Alemanha, por 
exemplo, tem escolas de sereias. São escolas 
de natação, onde dão caudas de peixe para 
meninas e meninos para que eles aprendam 
a nadar, porque esse jeito de nadar, além de 
trabalhar as pernas, desenvolve o corpo to-
dinho”, explica PH.

Já Mirella conta que o sereísmo ainda é 
pouco conhecido em nosso País. “No exte-
rior é outro mundo, com revistas especiali-
zadas, escolas de sereias, convenções. Além 
de darem valor a esse trabalho, as pessoas 
encaram de outra forma. Aqui, no Brasil, eu 
vejo ainda um pensamento muito tacanho, 
medíocre, onde, além de a arte não ser va-
lorizada, ainda se tem vergonha de tudo. 
Tudo o que foge ao padrão já é motivo para 
bullying e vergonha. E é exatamente por isso 
que aqui o sereismo não ganha mais forças. 
Aqui se tem medo de ser feliz, de buscar a 
felicidade. Mas, aos poucos, vamos mostran-
do a beleza desse universo, desse trabalho, 
e vamos mudando a mentalidade”.

Os dois dizem inspirar-se em pessoas 
como Hanna Fraser e Eric Ducharm. Ela é 

A
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Após o sucesso no Youtube, Mirella Ferraz foi reconhecida em reportagens do Brasil e do exterior

uma modelo e sereia australiana, que mora 
nos Estados Unidos, e realiza projetos de ca-
ridade, onde também conscientiza as pesso-
as da importância da preservação dos ocea-
nos e dos animais. Ele é norte-americano e 
trabalha com confecção de caudas.

ATIVISMO
Os adeptos do sereísmo costumam ser tam-
bém ativistas, lutando pela defesa da flora e 
da fauna. Mirella acha que é primordial para 
uma sereia ser apaixonada por animais e pela 
natureza em geral. “Trabalhei com cetáceos 
em muitos lugares do litoral brasileiro. E, em 
casa, é aquela coisa: resgatar animais de rua. 
Muitos a gente doa, quando consegue, mas os 
que não conseguimos doar ficam sempre para 
a gente. Hoje, tenho 14 animais na minha casa 
e mais 10 na casa dos meus pais. Mas esse 
número nunca para de aumentar”.

Já PH tem apenas um cachorro que lhe faz 
companhia diariamente, o Hideki — que signi-
fica ‘Árvore Maravilhosa’ em japonês —, mas 
também se considera um apaixonado por ani-
mais, pois, sempre que pode, faz doações para 
instituições de amparo aos animais.

Além dessa característica, a sereia do ima-
ginário popular também costuma cantar para 
conquistar seus pretendentes. PH faz aula de 
canto desde o fim de 2013 e costuma gravar 
e compartilhar vídeos na Internet para mostrar 
seu dom. Mirella não pratica o canto, mas, como 
é também dançarina, adora praticar a dança do 
ventre, que, além de exótica, revela sedução.
     Apesar do encanto que provocam nas crian-
ças, os adeptos do sereísmo ainda sofrem com 
o preconceito. Mirella conta que já foi chamada 
de louca, lunática e ridícula. “Nada me fez, ja-
mais, desistir do meu sonho e desistir de ser 
feliz. Eu nasci uma sereia, apenas sem cauda”, 
acredita. Para PH, sua felicidade é tanta fazen-
do o que faz, que ele diz que não está “nem 
aí” para os comentários maldosos que escuta. 
Ambos só querem viver uma fantasia que vem 
desde quando eram crianças. 
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O leitor já deve ter visto jovens, como esses que aparecem na foto acima, caminhando em duplas ou em grupos pelas 
ruas da nossa cidade. Eles parecem ter a mesma faixa etária e vestem-se socialmente, mas não usam paletó. Carregam 
com eles sempre  bolsas ou mochilas. Também usam os cabelos bem curtos e é fácil perceber que são estrangeiros, pois 
a maioria tem a pele bem clara, olhos azuis, cabelos loiros e um forte sotaque. Sabe quem são eles? São membros da 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ou, simplesmente, mórmons. De acordo com informações da própria 
Igreja, eles somam seis milhões de adeptos nos Estados Unidos. No mundo, 14 milhões. No Brasil, chegam a mais de um 
milhão de seguidores. A Ponte foi conversar com dois desses jovens estrangeiros mórmons, Canoy e Cruz. Eles deixaram 
amigos e família para trás, a fim de cumprir a missão de trazer aos fortalezenses os ensinamentos da sua Igreja. 

Grupo de 

mórmons 

caminha por 

uma rua de 

Fortaleza

  TEXTO e FOTOS João Ferreira L. Neto    

Missionários da fé 
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A idade da maioria dos missionários  
mórmons gira em torno dos 20 anos, 
apesar de muitos deles também ser-

virem após se aposentarem. É a Igreja que 
decide para onde a dupla irá em missão espe-
cífica em qualquer parte do mundo. 

Eles passam algumas semanas no centro 
de treinamento missionário, em São Paulo. 
Quem é estrangeiro, aprende a língua por-
tuguesa. Estudam arduamente o Evangelho 
e praticam como ensiná-lo. Depois são en-
viados ao local que lhes foi designado e co-
meçam seu serviço. Os gastos com a missão 
correm por conta deles. O custo pode variar 
dependendo das condições socioeconômicas 
de cada lugar. Eles  deixam a escola, a fa-
culdade, o namoro e o trabalho durante dois 
anos para dedicar-se inteiramente ao que 
acreditam ser a obra do Senhor.

Dois desses jovens são o norte-america-
no Elder Canoy, 21 anos, e o peruano Elder 
Cruz, 18 anos. O nome não é coincidência. 
“Elder” é aplicado àqueles que cumprem um 
chamado da  Igreja. Canoy tem olhos claros, 
cabelos curtos e nasceu em Dallas, terceira 
maior cidade do estado do Texas e centro da 
mais populosa região metropolitana do esta-
do. Já Cruz tem olhos claros, possui traços in-
dígenas e nasceu na cidade de Arequipa, no 
sul do Peru, localizada em um vale das mon-
tanhas desérticas da Cordilheira dos Andes. 
A dupla percorre a capital cearense diaria-
mente para ensinar e explicar o Evangelho, 
incentivar e batizar fiéis e zelar pela Igreja.

Se ficasse na sua cidade, Canoy pode-
ria ter ingressado no futebol americano, em 
um time de basquete, na seleção de hóquei 
sobre o gelo, competir no futebol pelo FC 
Dallas ou mesmo ingressar na instituição de 
educação superior mais antiga da região me-
tropolitana, a Universidade Sulista Metodista 
ou na Universidade do Texas, em Austin. Mas 
tocado, segundo afirma, por Jesus Cristo, de-
cidiu levar os ensinamentos da sua Igreja às 
mais diversas regiões do mundo.

Cruz já vem de uma realidade diferente. 
Ele é de uma região do Peru com um turismo 
florescente e de forte engajamento politico 
da população. Assim como outras grandes 
metrópoles, Arequipa é claramente dividi-
da entre ricos e pobres, com problemas  na 
saúde e no transporte público. Cruz poderia 
estar cursando Geologia, para estudar os 
impactos sofridos pela cidade em épocas de 
terremotos, ou História, para estudar a es-
trutura de prédios e templos deixados pelos 
colonizadores espanhóis, mas também aten-
deu, segundo diz,  a um chamado maior.

   
DA FAXINA À PEREGRINAÇÃO 
A rotina dos jovens é regrada pela Igreja, de 
terça-feira a sábado, das 6h30min às 21h. 
A segunda-feira é dia para fazer a faxina de 
casa, realizar compras e outras atividades li-
vres. De terça a sábado, eles acordam cedo 
e tomam desjejum, mas sem café, pois, se-
gundo o livro mórmon “Palavra de Sabedo-
ria”, Deus condena o consumo de café e chá 
preto, pois é preciso manter o corpo saudá-
vel e forte. Das 8h às 10h, realizam estudos 
bíblicos voltados para a discussão sobre as 
palavras e a ressurreição de Cristo. 

Uniformizados com camisas brancas e 
calças sociais, gravata, placa de identifica-
ção no peito e carregando uma bolsa cheia 
de informativos da Igreja, eles saem para a 
rua com a missão, em tempo integral, de le-
var aos cearenses o que eles acreditam ser 
a verdadeira Igreja e a chamada expiação 
do evangelho de Jesus Cristo, sacrifício que 
Jesus Cristo fez para ajudar a vencer os pe-
cados de todos os seres humanos, as adver-
sidades e a morte.

Batendo de porta em porta, como se 
fossem vendedores, Canoy e Cruz pedem a 
atenção do fortalezense para escutar, mes-
mo que por alguns minutos, as palavras de 
ressurreição e salvação. Faça sol ou chuva, a 
peregrinação ocorre normalmente pelos bair-
ros pré-selecionados — no caso deles, o Ben-

fica, o Bom Futuro, Damas, Jardim América e 
Montese. Preparados pela Igreja para respon-
der aos mais diversos questionamentos, eles 
se baseiam nos ensinamentos  encontrados 
em “O livro de Mórmon”. 

O sotaque de ambos é carregado — um 
do espanhol e o outro do inglês —, mas o 
português deles é suficientemente com-
preensível para os cearenses. Aprenderam 
o idioma em um Centro de Treinamento, 
na cidade de São Paulo, onde também se 
prepararam para o chamado proselitismo, 
ou seja, a doutrinação religiosa. “Fazemos 
a evangelização e compartilhamos a men-
sagem com todas as pessoas. Saímos para 
realizar nosso propósito, que é de ajudar os 
seres [humanos] a estarem mais perto de 
Jesus, sem distinção de cor, raça ou gêne-
ro”, explica o peruano. 

Depois de visitarem diversas casas pela 
manhã, a dupla almoça, todos os dias, nas 
residências de outros membros já previa-
mente indicadas pela ordenação. A Igreja 
prepara um calendário mensal com os lo-
cais que os missionários devem visitar. No 
domingo, a dupla se reúne com os membros 
da Igreja na chamada “estaca”, local de en-
contro para um grupo de congregações lo-
cais, tendo como líder um presidente. 

Batendo de porta em porta, como 
se fossem vendedores, Canoy e Cruz 
pedem a atenção do fortalezense 
para escutar, mesmo que por 
alguns minutos, as palavras de 
ressurreição e salvação.

Canoy e Cruz
Missionários
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VISITANDO AS FAMÍLIAS 
Em uma manhã de sábado, a reportagem 
acompanhou algumas visitas que já haviam 
sido agendadas anteriormente com algumas 
pessoas que eles pararam na rua. Canoy 
vai acompanhado do seu líder de missão, o 
nova-iorquino Elder Fluke, pois seu colega de 
jornada foi chamado para ir a outro bairro. 
Caminhando pelas ruas do Damas, bairro tra-
dicional de classe média de Fortaleza, des-
cemos e subimos calçadas irregulares, atra-
vessamos a Avenida João Pessoa, conhecida 
popularmente como Avenida da Morte, até 
chegarmos ao apartamento de um professor 
graduado em história, Karl Heinz. Diferente 
do que ocorre em outras visistas, Karl já é um 
conhecedor da religião. O tempo que passou 
com os dois Elderes foi para tentar responder 
questionamentos relacionados ao contexto 
histórico da religião.

Sentados no hall de entrada do prédio, 
no inicio da visita, os jovens convidam o 
morador a rezar uma oração com suas pró-
prias palavras. Durante toda a conversa, o 
professor testava o conhecimento dos jovens 
mórmons confrontando informações pesqui-
sadas por ele, em livros e na internet. “Devo 
acreditar no Livro Mórmon ou na Bíblia da 
Igreja Católica? Como acreditar no que um 
homem ou profeta [Joseph Smith, fundador 
da Igreja que reuniu os textos do livro] es-
creveu depois de Jesus Cristo?”, indaga o 
historiador. No rosto dos jovens rapazes era 
possível notar certo desconforto com as per-
guntas, que, para eles, não condiziam com 
a verdade. Ambos respondem a Heinz argu-
mentando com o que Deus pode oferecer a 
ele. ”O livro é um novo testamento, não des-
considera a existência de Jesus Cristo. Nosso 
Deus te oferece a eternidade ao lado de sua 
família. Deus nos dá a oportunidade de com-
partilhar a eternidade ao lado das pessoas 
que gostamos”, responde com firmeza um 
dos jovens. Não muito satisfeito, o professor 

Os missionários 

são atendidos 

na maioria das 

vezes por jovens 

da mesma idade, 

o que facilita a 

comunicação 

e troca de 

experiência.

Os jovens dividem 

o dia entre a sala 

de aula e as visitas 

missionárias
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aceita a resposta. Canoy e Fluke pediram 
que o professor fizesse as suas perguntas a 
si mesmo e tentasse encontrar as respostas 
conversando com Deus. No encerramento, 
fizeram uma oração antes de sair do prédio.

Em outra visita, uma tarde caminhamos 
pelas ruas dos bairros Montese e Bom Fu-
turo em direção à casa de um estudante de 
psicologia, Mateus Américo Castro, que os 
recebeu pela terceira vez. O pai, católico, e 
a mãe, evangélica, receberam os jovens de 
braços abertos. O estudante, que está vesti-
do de pijamas, conta que, sempre que pode, 
os recebe em casa. A vida dividida entre os 
estudos e os trabalhos acadêmicos não o im-
pede de dar uma pausa para conversar com 
os dois. “Já participei de algumas celebra-
ções da Igreja deles, fui acompanhado dos 
meus pais e namorada. O que me causou 
um pouco de receio é o fato das relações 
sexuais só poderem ser consumadas após 
o casamento, o que para um jovem brasi-
leiro é complicado. Levei a temática para a 
sala de aula. Estou redigindo um artigo so-
bre o modo e estilo de vida dos seguidores 
dessa religião. Eles chamam a atenção por 
onde andam, por serem jovens e, diferente 
de outros, escolherem realizar esse chama-
do do que estudar e seguir numa faculdade 
logo após a conclusão do ensino médio”, 
afirma Castro. 

“Outro ponto que me chamou a atenção 
são as belas sisters (mulheres missionárias). 
Eles não podem namorar durante a missão, 
mas depois podem escolher as mais belas 
garotas”, diz rindo o jovem. As mulheres na 
religião são bem ativas e organizadas na 
Igreja. Elas também participam da missão e, 
depois, se organizam na chamada “Socieda-
de de Socorro”, que tem o intuito de socorrer 
os pobres, os desamparados, viúvas e órfãos.

EXPERIÊNCIAS EM FORTALEZA
Os jovens riem quando falam da sua relação 
com os fortalezenses. Canoy conta como foi 

 Joseph Smith foi o fundador e 
primeiro presidente da Igreja de Je-
sus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 
Junto com cinco amigos, organizou a 
Igreja em Fayette, Nova York, no dia 6 
de abril de 1830. Ele presidiu a Igreja 
até 27 de junho de 1844. Sob sua lide-
rança, os membros da Igreja passa-
ram de seis para mais de 26.000.
Joseph nasceu em 23 de dezembro de 1805, em Sharon, Vermont, filho de Joseph 
e Lucy Mack Smith. Família de agricultores pobres, foi o quinto de onze filhos — 
nove dos quais sobreviveram após a infância. Ele e seus irmãos e irmãs recebe-
ram instrução principalmente em casa, onde se usava a Bíblia da família.

Aos sete anos de idade, Joseph contraiu febre tifoide durante uma epidemia 
local. Apesar de ter-se recuperado em duas semanas, uma infecção dolorosa 
instalou-se no osso de uma de suas pernas. Quando as tentativas de curar a in-
fecção falharam, o médico insistiu na amputação da perna. A mãe de Joseph 
convenceu o médico a operá-lo mais uma vez e o médico raspou o osso infec-
tado sem anestesias. O menino, que se recusou a deitar-se na cama ou ingerir 
bebida alcoólica para aliviar a dor, suportou a operação nos braços de seu pai. 
Apesar de usar muletas por três anos e mancar um pouco pelo resto da vida, 
Joseph ficou curado.

Confuso a respeito da religião a seguir durante a época do reavivamento 
religioso no estado de Nova York, onde morava em 1820, Joseph, com 14 anos, 
leu uma passagem no Novo Testamento e foi ao bosque orar. Joseph registra 
que Deus e Jesus Cristo apareceram a ele. “Vi um pilar de luz acima de minha 
cabeça”, ele escreveu, “mais brilhante que o sol, que descia gradualmente so-
bre mim”. Cercado pela luz, ele viu dois personagens — um dos quais o chamou 
pelo nome, apontou para o outro e disse: “Este é o Meu Filho Amado. Ouve-O!” 
Os membros da Igreja chamam essa experiência de a “A Primeira Visão”. Ela 
mudou Joseph Smith para sempre e tornou-se o dogma central da crença dos 
Santos dos Últimos Dias. Assim começou a obra de restauração da Igreja de 
Jesus Cristo na Terra.

Joseph Smith casou-se com Emma Hale em 18 de janeiro de 1827. Durante os 
dezessete anos em que estiveram casados, tiveram onze filhos. Os primeiros três 
filhos de Joseph e Emma morreram horas depois do nascimento. Em 1831, ado-
taram gêmeos. Nos doze anos seguintes, Emma teve mais seis meninos, quatro 
dos quais sobreviveram à infância — o mais novo nasceu cinco meses depois 
da morte de Joseph. Ele e seu irmão mais velho, Hyrum, foram assassinados a 
tiros em 27 de junho de 1844 por uma multidão anti-mórmon.

Do fundador à fundação
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recebido a primeira vez na casa de um ca-
sal cearense, Betânia e Lucas. “Lucas, que 
tinha depressão, e a esposa, idosa, moram 
no Montese. Minha reação foi um pouco es-
pantosa, num ambiente de muito barulho 
devido ao tráfego de veículos. Eu não en-
tendia absolutamente nada da língua portu-
guesa e ainda mais com um forte sotaque, o 
que me preocupava”, lembra rindo o jovem 
norte-americano. “A generosidade deles me 
chamou a atenção, pois, todas as vezes que 
íamos à residência do casal, nos ofereciam 
cream cracker e suco”.  

O jovem peruano corrobora o relato do 
amigo, destacando que os cearenses são hos-
pitaleiros e calorosos, e que gostam de ajudar. 
“Em outros locais, as pessoas são mais frias e 
difíceis de conversar, tendo aqueles que não 
gostam de estrangeiros”, explica. 

Durante as visitas, eles já conheceram  
evangélicos, espíritas, católicos e de outras 
diversas crenças. “Eu já andei na casa de 
um macumbeiro. A gente entrou e conver-
sou com ele. Senti um ambiente pesado, não 
gostei nem um pouco. Ele falou sobre um 
santo que fica sobre um cavalo (orixá). Dei-
xamos nossa mensagem de paz e saímos”, 
lembra Canoy. 

Os missionários não fazem turismo nas 
cidades em que se encontram em missão. 
Eles não conhecem os pontos turísticos da 
Cidade, mas garantem que pretendem voltar 
à capital cearense. “Não podemos frequen-
tar locais como espaços públicos ou pontos 
turísticos, enquanto tivermos isso no peito 
(aponta para placa de identificação da Igreja 
com seu nome). Pretendemos voltar à Cidade 
para visitar os amigos locais e para conhecer 
o Beach Park”, revela o norte-americano.

Da mesma forma que acontece com 
muitos estrangeiros que vivem ou visitam 
Fortaleza, os dois jovens também já foram 
assaltados. “Já fui assaltado no Pirambu. Es-
tava fazendo missão quando dois jovens, um 
magro e um gordo, levaram R$ 25 que tinha 

na bolsa”, conta Canoy sem parecer preocu-
pado. “O Espírito nos protege e nos guia. Ele 
nos dá proteção e conhecimento. Ele nos tira 
de situações de perigo, como assaltos, aci-
dentes, e nos ajuda até mesmo a fazer uma 
prova difícil. Eu sei que o Espírito Santo nos 
protege”, acrescenta Cruz, convicto.

TRANSPORTE PÚBLICO
O serviço comunitário é outra ação realiza-
da pelos missionários. Durante uma visita 
a uma residência no Bairro Bom Futuro, os 
dois jovens ajudaram um morador na refor-
ma de uma casa. Canoy e Cruz arregaçaram 
as mangas e levaram tijolos de um andar a 
outro. Em outros momentos, a dupla já parti-

cipou da pintura de uma residência. “Fomos 
a uma residência no bairro Montese. Quando 
chegamos, vimos uma obra e logo dissemos 
que íamos ajudar no que fosse possível. A 
dona da casa riu, não acreditava que iríamos 
carregar o material da construção. Eles esta-
vam levantando um andar em cima da casa 
e por cerca de duas horas subimos com tijo-
los e outras ferramentas para a construção”, 
recorda o norte-americano.

Quem se encontra em missão deve utili-
zar o serviço público de transporte da cidade 
em que reside. O peruano informa que, em 
seu país, o sistema de transporte é precário. 
“Em Arequipa não temos ônibus como aqui. 
Aqui é mais ‘desarrollado’ (desenvolvido) 

A
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Moroni  Torgan 

(1956, Brasil): Eleito 

Deputado Federal 

em 2014 pelo 

Estado do Ceará, 

assumiu em 2009 

como presidente 

da Missão Lisboa 

Portugal.

Roberto Miguel  

Dr. Rey (Estados 

Unidos): Cirurgião 

cosmético do 

programa de TV 

“Dr. 90210”, nasceu 

no Brasil e foi 

levado aos EUA 

por missionários 

mórmons quando 

era criança.

Katherine Heigl 

(1978, Estados 

Unidos): Atriz do 

programa  “Grey’s 

Anatomy”, foi 

criada como 

mórmon. Não é 

atualmente, mas 

já disse que quer 

voltar. 

Stephenie Meyer 

(1973, Estados 

Unidos): Sua série 

de romance 

de vampiros  

Crepúsculo já 

vendeu mais de 

100 milhões de 

cópias em todo o 

mundo.

 Paul Walker 

(1985-2013, Estados 

Unidos): Astro da 

franquia “Velozes 

e Furiosos”, foi 

criado como 

membro da Igreja 

de Jesus Cristo 

dos Santos dos 

Últimos Dias. 

Carlos Wizard 

Martins (1956, 

Brasil): Professor, 

empresário e 

autor, é fundador 

do Grupo Multi 

Educação e 

das escolas de 

idiomas Wizard, 

Yázigi, Skill.

Mórmons famosos

Alguns mórmons são conhecidos da TV e trabalham 
em filmes, na política, nos esportes e em várias outras 
áreas, inclusive nas Forças Armadas.  Conheça alguns 
deles. 

que o meu país. Quando estou dentro do 
ônibus me sinto em uma grande montanha 
russa, pelos fortes movimentos durante as 
viagens”, conta ele rindo. 

Já em Dallas, de acordo com o norte-
-americano, não há ônibus para a população. 
“Lá, utilizamos táxi, carros próprios e bicicle-
tas. Estranho o fato de mulheres andando 
de moto”. Em sua cidade as pessoas acham 
estranho mulheres que pilotam moto. “Se 
isso acontece, a mulher tem características 
de homem”.

Ambos comentam com certa euforia a 
sorte de terem chegado à Terra da Luz, como 
é conhecida Fortaleza, antes da Copa do 
Mundo. Assim, tiveram a oportunidade de 
acompanhar um pouco de perto o mundial 
na Cidade, cercada por veículos da imprensa 
internacional. “A Copa do Mundo é como se 
fosse um filme. Um povo que parece de outro 
planeta, que tem uma obsessão por esporte. 
Essa paixão por futebol, eu pensava que não 
fosse possível”, comenta surpreso Canoy.

JOVENS OFF-LINE
Os dois jovens se comunicam com suas famí-
lias poucas vezes no mês. Através de um sis-
tema de e-mail fechado da própria Igreja, fa-
lam com seus familiares. “Fazer missão com 
minha mãe na Cidade não daria certo. Ela, 
com certeza, estaria me procurando pela 
Cidade”, brinca o peruano. “Sentimos falta 
de utilizar a internet, pois somos jovens. Mas 
vivemos bem sem ela”, aponta ele para um 
aparelho de celular que está em cima da 
mesa com a tela do Facebook. 

Eles podem enviar cartas e e-mails às 
segundas-feiras, mas só podem falar por te-
lefone ou por videochamada com seus fami-
liares duas vezes por ano: no Natal e no Dia 
das Mães.

O principio da missão é um principio de 
sacrifício. O missionário, quando terminar o 
trabalho, terá o retorno garantido para casa. 
O afastamento da família trará, creem eles, 

Igreja chama a 

atenção de quem 

passa por causa da 

sua arquitetura e 

imponência
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maturidade e respeito ao próximo por toda a 
vida. “Por cada mandamento cumprido tere-
mos um beneficio, por questão de justiça de 
Cristo”, garantem.

De acordo com “O Livro de Mórmon”, os 
seus seguidores são incentivados a defender 
o que acreditam ser certo, independente-
mente da opinião predominante. Pode não 
ser fácil, popular ou divertido. Às vezes, to-
mar uma posição significa sujeitar-se ao ridí-
culo, ser caluniado ou mesmo sofrer ameaça 
física. Em situações desse tipo, eles apenas 
devem confiar no Senhor para ajudá-los a 
manter suas crenças. 

Após a missão de dois anos em Fortale-
za, os dois acreditam que retornarão para 
suas cidades cheios de conhecimentos sobre 
uma nova cultura de um povo, além de te-
rem cumprido seu papel dentro da religião. 
Seus  próximos planos, afirmam eles, são ca-
sar, formar suas famílias, seguir seus sonhos 
profissionais e propagar a fé de sua Igreja. 

Estatísticas mundiais

Total de membros da Igreja | 15.082.028

Missões em campo | 406

Missionários | 88.000

Centros de Treinamento Missionário | 15

Templos | 144

Congregações | 29.253

Universidades & Faculdades | 4

Matrículas de alunos do seminário | 397.007

Matrículas de alunos do instituto | 359.828

Centros de História da Família | 4.789

Países com Centros de História| 133

Países Que Recebem Ajuda Humanitária 

(desde 1985) | 182

Missionários de Serviço de Bem-Estar 

(inclusive Missionários de Serviço 

Humanitário) | 11.925

Idiomas dos materiais da Igreja | 189

Fonte: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 

Últimos Dias

Localize as igrejas na 
Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF):

Quadro na entrada 

da Igreja com fotos 

de jovens que já 

realizaram missões 

em outros países
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Muito comum em países mais desenvolvidos, o cão-guia é um excelente auxiliar para conduzir pessoas com deficiência visual 
(PcDVs) pelas ruas da cidade. Para as PcDVs, o cão-guia pode ser o responsável por torná-lo menos dependente de outras 
pessoas, ajudando-os nas suas atividades cotidianas. Mas o que tem de diferente esse cão dos outros? Como ele é treinado?  
Para responder a essas perguntas, a revista foi conhecer Lila, da raça Golden Retriever, e conversar com o seu treinador, Antônio 
Jaime da Silva, 40 anos. A cadela, com apenas oito anos de idade, é o primeiro cão desse tipo no Ceará e já guiou mais de 400 
deficientes pelas ruas de Fortaleza. A reportagem mostra que o papel de um cão-guia vai além de apenas obedecer comandos.

TEXTO Ana Vitória Matos e Sayonara Rodrigues      FOTOS Ana Vitória Matos

Tudo começa na escolha do filhote. 
Aqui no Brasil, o cão mais indicado é 
o Labrador. Isso porque as experiên-

cias com a raça têm tido um maior índice de 
sucesso. Para garantir a eficiência e  minimi-
zar a quantidade de erros, todo cuidado deve 
ser tomado. Os filhotes mais curiosos são os 
que possuem uma forte tendência para se 
tornarem bons cães-guia. Cães tímidos ou 
medrosos não são apropriados, pois, quando 
adultos, não saberão enfrentar situações que 
exigem calma e determinação. Com 45 dias 
de vida, os cães já são levados para uma “fa-
mília voluntária” (termo adaptado do inglês 
“Puppy Walker”), que irá cuidar do primeiro 
estágio dessa nova fase até completar um 
ano de vida. Para uma família se candidatar, 
é necessário que o principal responsável pelo 
cão seja maior de 18 anos, more em casa, 

CÃO-GUIA

UM FIEL
COMPANHEIRO

goste de cães, tenha paciência e disposição 
para colaborar e aprender, além de tempo 
disponível para realizar as atividades de so-
cialização. A família interessada irá passar 
por um processo de seleção e avaliação. 
Caso seja aprovada, há um contrato forma-
lizando os seus deveres em relação aos seus 
cuidados com o animal e o compromisso de 
devolução para o início da seguinte etapa, o 
treino específico. O filhote, aos cuidados da 
família, deve ter acrescentado à sua vida o 
maior número de experiências, tais como 
passeios diários, contato com diferentes am-
bientes e pessoas, a fim de se adaptar a uma 
certa rotina. Os cuidadores devem frequentar 
com o cão locais com muitas pessoas, como 
restaurantes, lojas e até mesmo viagens em 
família, permitindo, assim, que participe de 
todos os acontecimentos familiares. 

A “família voluntária” e o filhote precisam 
ser orientados e acompanhados pelo treina-
dor pelo menos uma vez por mês para pos-
síveis correções, tendo em vista que um tra-
balho mal feito durante esse processo pode 
levar à rejeição do cão como futuro cão-guia. 
Durante esse período, é feito também um 
adestramento básico de obediência, onde 
o cão aprende comandos como “senta”, 
“deita”, “fica”, assim como outros que irão 
condicionar o animal para atravessar ruas, 
saber se portar de forma educada e tranquila 
em todos os locais públicos por onde andar, 
como ônibus, táxis ou metrôs.

A EVOLUÇÃO
Quando o animal completa o seu primei-
ro ano, dá-se início ao treinamento voltado 
para a função de cão-guia. Durante mais ou 
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Lila demonstra atenção 

e disciplina em sua 

função. O cão-guia tem 

a serenidade como uma 

característica marcante.



34
AGOSTO
2015

menos três meses, o cão vai ser educado por 
um adestrador, que verifica o trabalho reali-
zado pela “família voluntária” e faz as devi-
das correções e aprimoramentos para que o 
animal possa realmente tornar-se o melhor 
amigo de quem precisa.

Somente após três meses de treinamen-
to, o cachorro começará a usar o peitoral 
específico de guia para ir se acostumando 
com sua atividade. Novos exercícios serão 
realizados com o animal, só que, dessa vez, 
exigindo dele mais atenção, pensando no de-
ficiente visual que ele terá que guiar no futu-
ro. Situações de espera, por exemplo, serão 
criadas para que o cão tenha a noção de que 
há alguém no comando, e que ele precisa 
esperar. Tudo isso é feito com base no condi-
cionamento canino. Daí surge a necessidade 
de um intenso e constante treinamento com 
os animais que irão exercer essa atividade.

Ao final de todo o processo, o adestrador 
irá fazer a integração entre o cão e o defi-
ciente visual, período que leva em média 
três semanas. Nesse intervalo, o novo dono 
irá receber as orientações necessárias de 
cuidado com o animal, principalmente de 
como fazer com que o cão entenda a sua 
função de guia. Vale lembrar que, antes de 
ser entregue ao dono, seja macho ou fêmea, 
o animal deve ser castrado.  

O início
O cão-guia passou a ser utilizado como um auxiliar dos 
deficientes visuais a partir da década de 1920, nos Estados 
Unidos, e, desde então, o animal tem ganhado espaço na 
vida de muitos que enfrentam o obstáculo da cegueira.

O cão-guia chegou ao Brasil em 1950. Estima-se que 
existam no País cerca de 200 cães-guia, animais que, con-
forme a legislação, têm acesso irrestrito a todos os lugares 
frequentados por seus donos, como restaurantes, empre-
sas públicas, estações do metrô e até aviões. O número de 
animais treinados ainda é baixo, porém a tendência é o 

crescimento do número de treinadores. No Brasil, já existe 
um Centro Tecnológico de Formação de Instrutores e Trei-
nadores de Cães-Guia, em Santa Catarina, que faz parte 
de um projeto federal para fornecer mais acessibilidade 
aos portadores de deficiências. Está em construção no 
Ceará, em Limoeiro do Norte, um Centro de Treinamento 
de Cães-Guia. Segundo o último estudo realizado em 2010 
pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ce-
ará (IPECE), o Ceará soma pelo menos 1.871.784 pessoas 
com deficiência visual.

A
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A psicologia canina
“Senta”, “deita”, “vem” e “fica”. Muitos cães “entendem” o significado destas 
palavras e obedecem a estes comandos assim que são dados. Por outro lado, 
apesar do adestramento, é comum observarmos os donos nos parques gri-
tando nervosos para que seu cão deixe de perseguir outro animal ou para 
que retorne. Outros repreendem algum comportamento inadequado do cão 
como se estivessem dirigindo-se a uma criança, implorando para que obe-
deça. Quem já vivenciou isso deve ter percebido que tais métodos não fun-
cionam para se comunicar com o cão. 

No site Ethos Animal, a bióloga Helena Truksa, especialista em comporta-
mento animal, publicou uma análise explicando o comportamento dos cães. 

Segundo ela, eles conseguem se co-
municar de muitas formas, como a 
vocalização (latidos), linguagem 
corporal e olfatória. O cão é muito 
sensível ao comportamento de to-
dos aqueles que o cercam e com-
põem o seu ambiente. Por isso, é 
necessário que haja atenção para 
tentar compreender o seu compor-
tamento. Para termos uma melhor 
relação com o cão, é preciso enten-
dermos que seu universo é muito 
diferente do nosso.

É importante sabermos que os 
cães estão atentos constantemente 
ao nosso comportamento e muito 
raramente são enganados, pois é 
algo perceptível para eles. Se a pes-
soa estiver projetando uma ener-
gia frustrada, agressiva ou fraca, 
de nada adianta berrar com o cão 
para que ele desça do sofá ou da 
cama. Ela não está projetando a 
energia correta de líder, que deve 
ser uma energia calma e assertiva. 

Esse comportamento “dominan-
te” na maioria dos cães também 
é explicado por Marcel Perez Pe-
reira, médico veterinário e Mestre 
em Medicina Veterinária, formado 
na Faculdade de Medicina Veteri-
nária e Zootecnia da Universidade 
de São Paulo, em seu artigo “Uma 
visão geral sobre comportamento 
canino”. Segundo Pereira, isso ocor-
re pelo fato de os cães terem uma 
semelhança genética com os lo-
bos, que são animais fortes e que 
precisam de um “líder de matilha”. 
Daí surge a necessidade do ades-
tramento e isso não se resume aos 
cães que irão prestar algum servi-
ço, como é o caso dos cães-guia. 
Para o médico, todo cão deve ser 
adestrado para que possa ter no-
ções de obediência e perceba que 
há um líder no comando.
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AP: Sua relação com os animais 
sempre foi algo natural?

AJ: Nunca fiz curso algum e es-
tou no mercado há 30 anos. Meu 
pai criava cavalos, meu avô brin-
cava com os bichos e, hoje, eu trei-
no animais. Qualquer bicho que 
você imaginar, eu trabalho.

AP: Você treina cães há quase 
três décadas e, quando Lila com-
pletou um ano, você decidiu ades-
trá-la. Qual foi sua motivação? 

AJ: O que aconteceu foi o se-
guinte: eu estava passando em 
uma rua e vi um deficiente visual 
com dificuldade de atravessar. Por 
conta disso, eu parei e fiquei obser-
vando. Várias pessoas passaram e 
não ajudaram. Eu o ajudei a pas-
sar e me identifiquei como treina-
dor de cães. Ele me disse que, já 
que treinava cachorros, eu deveria 
treinar cão-guia. Me bateu uma 
certa curiosidade, e, após um tem-
po, veio a certeza de correr atrás 
desse objetivo, que, pra mim, foi 
um dos maiores e melhores desa-

Antônio Jaime da Silva, 40 anos, tem contato com animais desde criança. Apesar de essa profissão ser 
extremamente técnica, Silva não pode ser considerado um simples adestrador. A maneira como ele treina os 
animais pode ser vista como algo que vai muito além do condicionar e, principalmente, do convencional. 
Faz questão de frisar que busca sempre compreender a psicologia do animal. Em entrevista exclusiva para 
A Ponte, ele explica o seu modo de encarar o universo animal.

JOGO RÁPIDO

Antônio Jaime
Adestrador

fios que eu fiz até hoje como profis-
sional da área. Até hoje, só eu sou 
especializado nesse segmento. Isso 
porque não é um trabalho que pas-
sa meia hora com o cachorro e vai 
embora. Esse tipo de treinamento é 
diário. Os treinamentos normais não 
possuem aula todos os dias. Em al-
guns momentos, já tive de praticar 
com a Lila o dia inteiro.  Então, o que 
realmente me motivou a fazer esse 
trabalho foi ver a deficiência e a ca-
rência aqui no Estado.

AP: Lila já nasceu “destinada” a 
essa função?

AJ: Não. Ela veio e só depois de 
um ano e meio que eu comecei a 
treiná-la. Eu não escolhi ela pra ser 
cão-guia. Toda raça pode ser cão- 
guia, mas nem todo cão pode ser. Do 
vira-lata ao labrador, se ele não tiver 
aptidão, ele não vai ser. Eu busquei 
muita informação pela internet, bus-
quei ajuda com ONGs e não tive res-
posta. Um dia, sentei na praça e fi-
quei olhando pra ela e comecei a 
pensar em como poderia iniciar 

esse processo. O tempo foi passando 
e as respostas começaram a vir. E, 
por incrível que pareça, alguém me 
disse: “Vai, que dá certo. Observe 
ela, os movimentos, pense como um 
cego e aja como um cego”. Com isso 
eu dei início.

AP: E sobre a qualificação desse 
trabalho?

AJ: Esse trabalho demanda muito 
tempo. Eu teria de sair da minha 
condição aqui, na cidade, ir morar 
em outro Estado e até mesmo fora 
do País, tudo isso para conseguir a 
qualificação necessária, fazer um 
curso, para que eu pudesse criar 
uma escola de formação aqui no 
Ceará. O Governo Federal já liberou 
a verba, porém as obras estão se ar-
rastando há anos. Em Belo Horizon-
te, a situação é completamente dife-
rente. Para capacitar esses cães não 
é necessário curso no Exterior. Pode-
riam trazer profissionais capacita-
dos para profissionalizar alunos. Ou-
tros estados como Brasília e São 
Paulo também já ministram esses 

A
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cursos. A qualificação não é tão 
complicada. O que falta é um me-
lhor planejamento para essa ativi-
dade no Ceará.

AP: Como foi se adaptar a essa 
nova carreira?

AJ: Para treinar a Lila, ou qualquer 
cachorro para essa função, é neces-
sário que haja uma sintonia entre o 
dono e o animal. Normalmente, eu 
ando de olho fechado, pra conseguir 
entender melhor toda a situação. Já 
bati a cabeça em poste, parede, ár-
vore, telefone público, já levei topa-
da, até finalizar o curso dela. Hoje, 
isso não acontece mais. Me adaptei 
com a Lila. O cão consegue transmi-
tir os comandos pela guia que ele 
utiliza. Quando há uma subida, des-
cida ou mudança de direção, ela 
me avisa. Depois de muito treina-
mento, realmente me acostumei.

AP: E sobre a psicologia animal? 
Muitas vezes imaginamos que é um 
processo condicionado. Vai além 
disso?

AJ: Olha, cada caso é um caso e 
cada animal é um animal. A parte 
mais difícil de trabalhar não são os 
animais, e sim, os donos. O trabalho 
é totalmente voltado para a psicolo-
gia animal. O cão tem de entender 
que o adestramento é um processo 
de respeito ao animal, seja um cão- 
guia ou não. O cachorro compreen-
de todo o comportamento humano e 
o humano precisa entender o do 
cão, que é diferente do dele.

AP: Então a Lila não é simplesmen-
te “comandada”?

AJ: Não. Eu não robotizo animais. 

Com base nesses conceitos da psico-
logia animal, eu trabalho para en-
volver o bicho em um clima de com-
preensão e sintonia. Não militarizo 
nenhum. A Lila me entende, não 
obedece de forma automática. Ela 
reconhece dinheiro, e não por chei-
ro, ou algo demarcado. Ela tem no-
ção numérica, foi treinada para isso 
também, e é completamente capaz 
de ir ao supermercado.  Não é nada 
condicionado. A Lila é uma cão- 
guia, porém, ela sabe que é o traba-
lho dela. Assim como sabe que, se 
eu tirar a guia dela, ela vai entender 
que pode ficar “livre”. O animal tem 
consciência.

AP: E por que essa maneira tão 
diferente de trabalhar — não só 
com a Lila, mas com os animais 
em geral?

AJ: Veja bem, existem coisas 
que os adestradores “tradicio-
nais” fazem e eu sou contra. Um 
exemplo: todo treinador usa co-
mida para treinar cachorro, eu 
não. Para mim, está errado. O ani-
mal vai ficar condicionado a só 
fazer o comando se receber esse 
alimento.  Eu busco entender pri-
meiro o que acontece com o ani-
mal, e só assim passar a treiná-lo. 
Outro exemplo é o dos cães que 
fazem espetáculos de dança, ou 
algo parecido. Não acho correto. 
Aquilo pode trazer sérios proble-
mas físicos para o animal. Sou 
contra qualquer atividade que 
possa deixar qualquer trauma fí-
sico ou psicológico no bicho.

AP: E para você, qual é a princi-
pal função que um cão-guia 
pode ter?

AJ: Para mim, algo tão impor-
tante quanto a função de ajudar 
o deficiente na locomoção é a 
função social que o animal tem. 
Geralmente, os deficientes são tí-
midos, e o cão ajuda muito na so-
cialização dessas pessoas. Isso é 
muito importante. Ajuda a fazer 
amigos. Muita gente vem conver-
sar, saber sobre ela, quer tirar 
foto, e isso ajuda o deficiente a 
interagir com a sociedade. O cão- 
guia é algo que traz independên-
cia, resultados positivos. A ajuda 
dele vai muito além de propor-
cionar esse apoio ao deficiente 
visual.
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 Conheça cinco exercícios 
fundamentais  de treinamento de 
cães-guia de cegos: 

1. PRÉ-ESCOLAR CANINO: Um dos pri-
meiros treinamentos que o cão rece-
be é o de manter-se parado e andar 
em linha reta. O adestrador emite 
comandos verbais e o orienta com 
a mão. Nessa etapa, o cão aprende 
que deve caminhar do lado esquer-
do do dono e um pouco à frente dele. 

2. EXERCÍCIO DE PACIÊNCIA: Ao che-
gar junto à escada, o cão para. Em 
seguida, desce (ou sobe) lentamente 
os degraus, um após o outro, em per-
feita sintonia com o dono, até o final 
do percurso. Nesse exercício, o ani-
mal também aprende que não deve 
pular os degraus. 

GUIA RÁPIDO

O encantador de cães
O “Encantador de Cães”, livro 
de Cesar Millan — especialis-
ta em comportamento canino 
e apresentador do programa 
Dog Whisperer, do National 
Geographic Channel —, o aju-
dará a compreender a psico-
logia canina, para que você 
possa ter uma relação mais 
rica e recompensadora com 

o seu cão, fortalecendo os laços entre vocês e 
eliminando definitivamente os problemas de 
comportamento dele.

Parker Wilson (Richard Gere) é um profes-
sor que, ao voltar do trabalho, encontra 
na estação de trem um filhote de cachor-
ro da raça Akita, conhecido por sua le-
aldade. Parker o leva para casa, mesmo 
sabendo que Cate (Joan Allen), sua espo-
sa, é contra. Aos poucos Parker se afeiçoa 
ao filhote, que recebe o nome Hachi. Cate 
cede e aceita sua permanência. Hachi 
cresce e passa a acompanhar Parker até 

a estação de trens, retornando ao local no horário em que o 
professor está de volta, até que um acontecimento inespe-
rado alterará sua vida.

Fonte: Adoro Cinema

Fonte: Sandra Buncana de Camis, dona 

do canil Sambucan, de São Paulo, especia-

lizado em treinamento de cães-guia, em 

entrevista para a revista Mundo Estranho

3. ESPAÇO CALCULADO: O cão é orien-
tado a andar sempre no centro da 
calçada. Ao encontrar um obstáculo, 
como um poste ou um buraco, ele deve 
desviar pela parte de dentro. O animal 
também aprende que precisa buscar 
um espaço onde caibam os dois, ele 
próprio e o dono. 

4. TRAVESSIA SEGURA: Para ajudar o 
cego a atravessar a rua, o cão segue 
pela faixa de pedestres. Quando não 
há faixa, ele atravessa a partir do 
meio do quarteirão. Para evitar aci-
dentes, o bicho é treinado para ver e 
ouvir os carros. Se houver perigo, ele 
aborta a travessia. 

5. SEMPRE POR PERTO: O cão viaja no 
carro ao lado de seu dono. Primeiro, o 
usuário senta-se no assento da frente e 
coloca a perna esquerda para dentro. 
Em seguida, o cão entra e se acomoda 
junto aos pés do dono, que, por fim, co-
loca a perna direita para dentro.

Dicas de livro e filme

Sempre ao seu lado

A
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A avenida Beira-Mar de Fortaleza, principal cartão postal da capital cea-
rense, tem um calçadão de três quilômetros de extensão totalmente 
democrático, onde se reúnem grupos de esportistas, vendedores am-
bulantes em meio aos turistas que vêm conhecer a chamada “Terra do 
sol”. Ainda é possível uma colônia de pescadores artesanais que se mis-
turam ao cotidiano da avenida com suas jangadas e botes de pescas, 
contrastando com os navios e barcos de passeios turísticos. Esse foi o 
enquadramento que Jean Júnior, aluno do curso de Publicidade e Propa-
ganda, registrou pela sua lente fotográfica.

por Aldeci Tomaz

Cotidiano da avenida
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Cedo de uma manhã ensolarada de abril, a dupla de repórteres d’A Ponte, guiada pela professora 
de inglês e artes Luiza Calhoun, 21 anos, toma o ônibus da linha 913 em direção ao bairro litorâneo 
Serviluz, extremo nordeste de Fortaleza. O destino é o Titanzinho, localizado no Cais do Porto, uma 
comunidade que possui um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) e sofre 
diariamente com a violência, a criminalidade e a falta de infraestrutura. Mas esse não é o único motivo 
pelo qual o Titanzinho costuma chamar a atenção da mídia. Ele também é o berço de grandes estrelas 
do surfe, graças ao mar privilegiado com ondas propícias para a prática do esporte o ano todo. Os 
repórteres foram lá para conversar com o Fera, ou melhor, João Carlos Sobrinho, 48 anos, fundador da 
Escola Beneficente de Surfe Titanzinho (EBS), primeiro projeto desenvolvido por surfistas para melhorar 
a autoestima dos jovens da Comunidae usando o surfe como forma de inclusão social.

TEXTO Levi Nogueira e Larissa Falcão      FOTOS Levi Nogueira

A

Com o nome inspirado nas máqui-
nas que construíram um paredão 
no Porto do Mucuripe, chamadas 

de “Titan”, a comunidade do Titanzinho 
tem hoje aproximadamente 22.300 mora-
dores, sendo que cerca de 80% deles não 
foram além do ensino fundamental e vivem 
na informalidade. Os outros 20% sobrevi-
vem da pesca, um dos motivos que fazem 
com que sejam desenvolvidos vários proje-
tos sociais na região, como o Instituto Povo 
do Mar (IPOM), criado há quatro anos por 
quatro surfistas.

Professora de crianças e adolescentes no 
IPOM, Luiza Calhoun ficou encarregada de 
levar a dupla d’A Ponte até a Comunidade 
para encontrar-se com João Carlos Sobrinho, 
o Fera, fundador do primeiro projeto de surfe 
da região. “Lá é um lugar incrível, apesar de 
existirem muitos problemas que toda peri-
feria tem. O Fera ajuda muito a mudar essa 
realidade”, adianta ela em meio aos solavan-

cos do ônibus Serviluz/Papicu, que toda ma-
nhã ela toma para ir ao seu trabalho.

A COMUNIDADE
Contêineres, docas e caminhões de carga com-
põem a paisagem em torno do antigo Farol do 
Mucuripe, marco de uma das entradas na co-
munidade do Titanzinho. Ruas irregulares e es-
treitas, formadas por casas simples e pequenas  
lojas comerciais, são ocupadas por moradores 
das mais variadas idades, apresentando um ce-
nário típico de um bairro de periferia: pessoas 
sentadas na rua conversando, alguns somente 
no ócio de observar o movimento, outras cami-
nhando ou andando de bicicleta entre os becos.

Defronte a uma residência, num improvi-
so precário, sardinhas foram deixadas para 
secar sobre uma tábua em cima de uma ca-
deira. Poucos metros adiante, surge a marca 
principal do Titanzinho: o mar vasto e mais 
azul do que o habitual, um quase desconhe-
cido cartão-postal de Fortaleza.

A  orla do Titanzinho 

com a Estação 

Eólica do Mucuripe  

ao fundo
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A rua principal desembocava, bem mais à 
frente, em um longo espigão, enquanto que a 
orla, à esquerda, é ladeada por casas coloridas e 
bastante próximas ao mar, dando lugar, na sua 
extremidade, a enormes pedras e cataventos. 
As águas agitadas recebem inúmeros surfistas, 
e alguns barcos de pesca podem ser vistos ao 
final do espigão. À direita, um pouco mais de 
casas, pequenos toldos para fornecer sombra 
aos moradores que desejam conversar ou ad-
mirar o mar. 

Passamos por dois bares fechados e uma 
bodega e paramos diante de uma construção 
pintada com as cores amarela, azul e branca. 
Estamos no Instituto Povo do Mar (IPOM).

A CASA NA AREIA
Crianças animadas e funcionários atenciosos 
frequentam o IPOM, um lugar aconchegante. 
Luiza é recepcionada com fortes abraços pelos 
seus alunos. No local, há uma estante com ar-
tesanato, livros, pinturas e fotografias. Frases 
e desenhos feitos pelos alunos encontram-se 
distribuídos sobre um vão que compõe a sala 
de estar e o corredor, que dá acesso à sala de 
inglês, um ateliê de costura para as mães dos 

alunos e outras salas. Do lado direito do corre-
dor fica a cozinha, onde funcionárias preparam 
o lanche. “Vão até a última casa da rua, logo ali 
na esquina, [é] uma [casa que está] em cima 
da areia”, diz uma das cozinheiras, moradora da 
comunidade, para indicar a residência de Fera.

Beirando o espigão e cercado por um de-
serto de areia, de frente ao impetuoso mar, 
encontramos um modesto duplex de alvenaria 
com suas paredes coloridas pintadas com de-
senhos de ondas, olhos, casinhas e cataventos. 
No alpendre, uma lojinha com artigos de surfe. 
Na parede externa do segundo piso, vê-se o 
desenho de um surfista. Em uma das paredes 
laterais, de cor verde, está escrito “TITANZI-
NHO” , em letras garrafais. É a Escola Benefi-
cente de Surfe, o lar de Fera. 

Um rapaz de bermuda tactel sai da casa 
para nos receber. É Davi, um dos cinco filhos 
de Fera. Sorridente, ele cuida de duas tartaru-
gas filhotes recém-resgatadas que estão em 
um balde com água, no hall da casa. Após cres-
cerem protegidas, conta ele, elas serão devol-
vidas ao mar. Há também três cachorros e dois 
gatos que compõem o conjunto dos animais de 
estimação da casa.

A residência e a escola dividem o mesmo es-
paço. Mais ao fundo, ficam os espaços destina-
dos ao projeto, uma sala de aula e um área para 
guardar as pranchas. Já mais na frente, parean-
do o hall, uma sala simples, onde Benjamim, o 
caçula de dois anos de idade, brinca com um 
celular. Uma grande onda, pintada por Fera, per-
corre as dimensões das paredes azuis da sala. 

Na cozinha, Débora, a mulher de Fera, pre-
para o almoço da família. No andar de cima, 
sentado em frente à janela, absorto em suas 
corriqueiras leituras, mas parando vez ou ou-
tra para espiar o gigante vizinho azul que se 
estende diante dele, está o pioneiro da região 
no estímulo ao surfe como uma ferramenta de 
inclusão social e como trilha para evitar a crimi-
nalidade. Ele nos recebe com um sorriso e diz: 
“sou milionário por ter essa vista”.Fera na janela de sua casa, que divide espaço com a EBS, no Titanzinho

Matheus, uma das crianças  que se 

destacam no surfe

A
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“Durante toda a minha infância eu 
convivi, aqui, no projeto Vila Mar. 
Meus pais sempre tiveram ligados a 
esse trabalho, que começou 32 anos 
atrás como um serviço missionário de 
um americano, onde hoje é o Parque 
Eólico do Mucuripe, chamado Praia 
Mansa. […] Foi quando comecei a viver 
o lado obscuro da vida, a me envol-
ver com droga. Foi o momento mais 
difícil pra mim. Deixei de estudar, não 
tinha mais prazer de tá naquela re-
lação boa com a Igreja e com minha 
família. Aí, eu encontrei o João Carlos 
[Sobrinho], uma peça fundamental. 
Ele tava com o projeto de surfe dele 
e comecei a participar. [...] Quando 
comecei lá, mas ainda usando droga, 
chegou um certo momento que eu 
tive que pagar o preço. Fui pego pela 
polícia e passei três horas na delega-

cia. Foram apenas três horas, mas ser 
pego ali, perto de casa,  com sua mãe, 
familiares, amigos e vizinhos vendo, 
foi um constrangimento muito grande. 
[...] Depois de solto, tive que trabalhar 
no serviço voluntário durante seis 
meses no Vila Mar. Voltei pra Igreja e 
consegui, graças à força que Deus me 
deu, reverter o quadro. [...] O apego a 
esse trabalho foi tão grande que era 
só seis meses e já vai fazer mais de 9 
anos que tô aqui. […] Três anos atrás, 
com a reunião pra eleição pra nova 
diretoria do Vila Mar, fui indicado 
para ser presidente e todos concorda-
ram. Fiquei surpreso. [...] Cheguei como 
um jovem infrator e hoje sou presiden-
te do projeto Associação Comunitária 
Vila Mar, e ainda hoje trabalho com 
o surfe. [...] Cada criança, cada vida, é 
importante”.

JOGO RÁPIDO

Carlos Irlando (Bebeto)
Presidente da Associação Comunitária Vila Mar

ticando o esporte, acostumando-se e, assim, 
habituando o cérebro com a situação. 

Quando já estava em um estágio mais de-
senvolvido do seu método, Fera recebeu um 
convite do professor Marcos Conde, filho de 
Luiz Paulo Conde, ex-prefeito do Rio de Janeiro, 
a quem tanto admira, para ministrar o primeiro 
curso de preparação para educadores de surfe 
do Brasil, tornando-se, posteriormente, repre-
sentante técnico dele no Ceará. “Quando é que 
um cara, filho do prefeito do Rio de Janeiro na 
época, vai ver um cara aqui da favela? Coloquei 
aquilo como prioridade e Deus viu que devia 

acontecer”, acredita. Sua metodologia, consi-
derada uma tecnologia avançada, foi aceita e 
aprovada pela Associação Internacional de Sur-
fe (ISA, da sigla em inglês), a maior instância do 
surfe no mundo, localizada na Califórnia, EUA.  
O Kata foi adotado como parte dos treinamen-
tos nos cursos da ISA, com o devido reconheci-
mento ao criador cearense, que, quando iniciou 
seu método, era chamado de louco. 

Fera ainda utiliza essa técnica como uma 
forma de concentração e aquecimento. “Hoje, 
a gente pode ensinar o surfe num açude, em lu-
gares que tá nevando, dentro do quarto, numa 

De pele negra e bastante calvo, ele  aparen-
ta ser mais novo. “Me chamo Fera porque eu 
tenho o costume de chamar os outros de fera. 
Afinal, todos nós somos fera. Todos que fecun-
daram o óvulo, venceram a maratona pela exis-
tência. Recebemos de Deus a vida porque ela é 
um troféu concedido pelo Criador ao esperma-
tozoide vencedor”.

KATA: DO IMPROVISO AO MUNDO
Apaixonado pelo surfe, sonhou um dia ser um 
missionário na África, chegando a ir até o Sertão 
Central para se habituar antes de realizar a sua 
maior vontade. Porém, a dramática cena que 
presenciaria na época foi o impulso necessário 
para começar a buscar mudanças para a Co-
munidade: o assassinato de um amigo surfista, 
resultado da violência da periferia. “E, aí, eu vi, 
entre as pernas das pessoas [que observavam 
o corpo do surfista caído no chão], uma criança 
esquelética, magra, raquítica, entrando no meio 
pra ver o sangue derramado. Aí não consegui 
ficar mais tranquilo”. 

O episódio o levou, mesmo sem nenhum 
recurso, a fundar um projeto para tirar as crian-
ças do ócio e resgatar a cidadania através do 
surfe, a fim de evitar outros destinos trágicos. 
Sem material, a alternativa era improvisar. “Eu 
comecei a pegar coisas da quarta dimensão, 
pensar e visualizar. Comecei do nada. Peguei 
esse nada e transformei em alguma coisa que 
pudesse ser útil para a Comunidade. Como eu 
não era professor, peguei a foto de um dos me-
lhores professores do surfe do Brasil (Marcos 
Conde), colei na parede e pensei: ‘Vou ser igual 
a esse cara’”, lembra. 

Foi então que nasceu o método Kata do 
Surfe, técnica que utiliza a neurociência para o 
controle da mente e dos movimentos corporais. 
“O nome veio do Kata do Karatê, que é lutan-
do no imaginário. Aí, o Kata do Surfe fica sen-
do surfando no imaginário”, explica Fera, que 
possui apenas o ensino fundamental. Usando a 
visualização e a imaginação, longe da água e 
sem prancha, a pessoa imagina que está pra-
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sala. Eu dou curso de surfe e faço campeonatos 
em presídios. Na faculdade, por exemplo, a gen-
te pode dar uma palestra e fazer uma competi-
ção de surfe na sala de aula”.

NOS PASSOS DO CAMPEÃO
Fera, que se tornou também diretor técnico 
da Seleção Brasileira de Surfe Universitário, 
conquistou o título de tricampeão no Desa-
fio Internacional de Surfe e o de campeão 
no Pan-americano de Surfe Universitário. 

  O surfe, esporte radical efetuado sobre uma prancha na superfície das águas, realiza-se nas ondas quando estas 
quebram perto da praia ou da costa. Os primeiros relatos dizem que a prática começou no Havaí. No Brasil, o esporte ini-
ciou-se em Santos, litoral do estado de São Paulo, com o norte-americano Tomas Rittscher. Posteriormente, com pranchas de 
madeirite, o surfe foi popularizando-se na Praia de Copacabana, parte nobre da cidade do Rio de Janeiro. O crescimento 
do esporte está ligado ao desenvolvimento das revistas especializadas, como a Brasil Surf, feita no País na década de 1970, 
responsável pela disseminação do conhecimento sobre o esporte radical e, posteriormente, pela sua prática por todo o lito-
ral brasileiro. Nos últimos anos, grandes competições e eventos ligados ao surfe vêm ganhando destaque nos veículos de 
comunicação, contribuindo para o seu reconhecimento. Gabriel Medina, surfista profissional brasileiro, venceu o Circuito 
Mundial de Surfe, no Havaí, no final de 2014 e levou o título de campeão mundial, aos 20 anos. Surfando desde que tinha 9 
anos, carrega grandes façanhas. O campeão costuma ser acompanhado pelo seu padrasto e mentor, pela sua mãe e pelos 
seus dois irmãos mais novos, mostrando sempre o apoio da família, fator que tem um impacto positivo na imagem do surfe.

A popularização do surfe

Ele conta, hoje, com a ajuda de Tita Tavares, 
surfista tetracampeã nacional e natural do 
Titanzinho, na parte do esporte das águas, 
e de outros professores para as atividades 
de capoeira e futebol. Atualmente, eles aten-
dem 90 jovens, contabilizando um total de 
mais de 500 pessoas já beneficiadas pela 
escola de surfe

Alguns dos instrutores recebem apoio do 
Programa Esporte e Lazer na Cidade (PELC), 
do Governo do Estado, como materiais e valor 

em dinheiro. Entretanto, os apoios, segundo 
Fera, costumam ser temporários. Além desse 
custeio, o projeto é mantido também pelas 
aulas particulares que ele ministra para pes-
soas de poder aquisitivo mais elevado. 

O desejo atual é que a escolinha possa 
trabalhar com deficientes, especialmente as 
vítimas da violência com arma de fogo. A 
falta de equipamentos adequados para esse 
público ainda é o problema. “O importante é 
ter condições de superar os entraves e ad-
versidades através do amor. O que impulsio-
na essa nossa energia é o amor, buscando 
a transformação social da nossa comunida-
de”, explica.

Em um dos lados da casa-projeto, um al-
pendre está em construção. O intuito é que 
as pessoas que venham de fora possam ter 
onde se abrigar e se sintam mais confortá-
veis para conhecer a Comunidade e usufruir 
do seu mar, quebrando as barreiras que a 
segregação social gera. A região sofre uma 
enorme carência na área da educação, da 
proteção ao meio ambiente e da assistência 
aos projetos sociais. A ajuda recebida, em-
bora ainda insatisfatória, vem da visibilidade 
que o surfe proporciona.

As crianças do projeto indo para a aula de surfe

A
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Eu comecei com 11 anos surfando no seco junto com o Fera, na escolinha. Eu sempre 
via as aulas de longe e o meu sonho era participar. Depois que entrei, não parei 
mais. Todos os dias eu chego do colégio, descanso e duas horas da tarde vou pro 
mar. [...] Hoje, a gente já participa de alguns campeonatos e já ganhei alguns, outros 
eu perdi, mas o Fera me diz que campeonato não importa perder, porque um vence-
dor é feito de várias derrotas. Tem uns que ganham, saem da escolinha e não voltam 
mais. Eu nunca vou fazer isso. [...] Agora, em agosto, vai ter campeonato aqui no Titan-
zinho com altas ondas, vai ter gente de fora, mas a gente não gosta muito. O pessoal 
que vem de mais longe suja tudo, polui o mar, a areia, mata os animais, e isso não 
é certo. Isso aqui foi construído para a nossa comunidade, para cuidar, pra gente 
viver. [...] Eu queria ser que nem o Medina. Ganhar vários campeonatos importantes, 
representar o Brasil, ajudar minha família e a escolinha, que precisa.

JOGO RÁPIDO

Matheus Souza da Silva, 12 anos
beneficiado pelo projeto de inclusão social EBS 
Titanzinho, destaque nos campeonatos amadores  

OS FRUTOS DA ESPERANÇA
Perto dali, numa casa duplex com a fachada 
banhada pela luz do sol, mora Carlos Irlando 
Oliveira, 35 anos, mais conhecido como Be-
beto, aluno da primeira turma do Fera. Ele 
lembra como tudo começou. “A nossa sala de 
aula era na casa dele, e a parte do treinamen-
to sem prancha era na praia. O método Kata 
era algo inovador e, com o tempo, ia trazer 
muitos frutos, e realmente isso aconteceu. 
Ajudou bastante no meu crescimento e a fa-
zer as minhas escolhas, escolher aquilo que 
viesse trazer um acréscimo pra minha vida”.  

A poucos minutos da casa de Bebeto, 
após percorrer umas três curtas ruas ocupa-
das por varais e senhoras sentadas em suas 
cadeiras, encontra-se o prédio do projeto As-
sociação Comunitária Vila Mar. “Cheguei aqui 
como jovem infrator e hoje sou presidente”, 
ressalta Bebeto, orgulhoso. Esse é outro pro-
jeto social, de viés religioso, que trabalha 
com jovens, quando eles não estão na esco-
la. Quem estuda pela manhã vai à tarde, e 
vice-versa. O objetivo maior desse projeto, 
assim como os do IPOM e da EBS, é ocupar 
o tempo de ócio dos jovens com atividades 
lúdicas e a prática de esportes.

Na mesma rua, está a casa do menino Ma-
theus da Silva, 12 anos, que frequenta a EBS. 
Ele divide a residência com o pai, a madrasta e 
dois irmãos. Uma escada helicoidal, que emer-
ge da calçada, leva à casa, de poucos cômo-
dos. Com grande satisfação, Marcos da Silva, 
pai de Matheus,  diz que “a escolinha realmen-
te ajuda. Nem só ele, como várias crianças”.

Aluno de Tita Tavares, Matheus sonha em 
chegar ao nível de Gabriel Medina, campeão 
mundial do surfe em 2014. “Depois dos meus 
pais, a pessoa mais importante pra mim é o 
tio Fera. Se não fosse ele, eu não tava aqui 
no surfe. Com ele, eu não tô perdendo nada”, 
afirma com um sorriso tímido. Matheus já é 
uma das grandes promessas do esporte das 
águas da Comunidade, um pequeno titã, o 
que confirma a fama do local onde mora.

 Filha de pescador, Maria das Graças Tavares Brito Filha, ou Tita Tavares, 40 
anos, é uma lenda no surfe cearense e brasileiro. Nascida e criada no Titanzinho, foi 
a primeira mulher a tirar nota 10 no mundial feminino do Circuito Mundial, em 1996. 
Campeã por quatro vezes no SuperSurfe, chegou a ficar em quarto lugar no Cam-
peonato Mundial de Surfe. Segundo entrevista concedida ao repórter Luiz Henrique 
Campos, para o caderno Páginas Azuis do Jornal O Povo, Tita conta que começou a 
surfar aos cinco anos com uma tábua, pouco depois da morte de sua mãe. Em 2008, 
a surfista descobriu que tinha uma desfunção na tireoide, o que a obrigou a parar 
com o surfe profissional na época. Desde então, ela trabalha dando aulas de surfe, 
inclusive no EBS, mas sem renda fixa. O desejo de voltar a competir é grande, embora 
ainda esteja sob acompanhamento médico. Esperando que surjam apoios e patro-
cínios para a ajudarem nessa retomada, Tita acredita que o Titanzinho precisa de 
mais projetos sociais para incentivar os jovens a praticarem esportes e, assim, evitar 
que eles caiam na criminalidade. Tratada como rainha e como mãe do surfe na 
Comunidade, foi uma das atletas que elevaram o nome do Ceará lá fora e abriram 
portas para possíveis novos talentos na região.

Tita Tavares, a campeã
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  TEXTO Diana Siqueira e Edinardo Coelho      FOTOS Diana Siqueira

A LAGOA ESTÁ

A Lagoa de Itaperaoba, localizada no bairro Serrinha, em Fortaleza, tem passado 
por sucessivas ameaças ao longo dos últimos anos. Mas, ao contrário de outras 
lagoas da Cidade, tem sobrevivido até hoje graças à luta organizada dos 
moradores da comunidade que vivem no seu entorno. Sua maior conquista veio 
em 2014, quando a área por ela ocupada foi transformada em parque ambiental 
da Cidade. O mecânico de tratores Ademar da Silva Rodrigues, 59 anos, é o líder 
do movimento ambiental que salvou a lagoa. Nós o encontramos em sua oficina 
mecânica, que fica próxima à lagoa, conferindo os últimos detalhes de um trator 
que havia acabado de consertar e limpando as mãos sujas de graxa. Parece 
estranho que um mecânico seja líder de um movimento em defesa da natureza, 
mas ele garante que sua oficina não agride a lagoa. Com os olhos brilhando 
atrás das lentes dos seus óculos, ele explica: “na minha oficina tem um tambor 
onde coloco todo o óleo que não vou mais precisar. Quando chega a mais ou 
menos 200 litros, eu ligo para aqueles carros de reciclagem que vêm buscar o 
óleo para ser reciclado”.
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Lagoa de 

Itaperaoba, 

localizada no bairro 

Serrinha, entre 

a Universidade 

Estadual do Ceará 

e o Aeroporto 

Internacional Pinto 

Martins.

Neto de agricultor, desde criança 
Rodrigues tem uma ligação forte 
com o meio ambiente. Na sua infân-

cia, morava no sítio do avô, perto da Lagoa 
Quinca Felix, que acabou sendo aterrada para 
dar lugar a um conjunto habitacional, o que, 
na época, revoltou muito Rodrigues. Ele tam-
bém se lembra de outras lagoas do bairro Ser-
rinha que tiveram o mesmo fim. “O Bairro ti-
nha quatro lagoas. Três foram aterradas. Além 
da Lagoa Quinca Felix, tinha a Lagoa da Base 
Aérea, onde hoje é o Aeroporto Internacional 
Pinto Martins. E tinha a Lagoa da Rosinha, que 
hoje deu lugar para um supermercado.” 

Em 1959, quando se mudou com a fa-
mília para a atual residência, ele conheceu 
a Lagoa Itaperaoba, que ainda não tinha 
sido degradada, o que lhe gerou esperança. 
“Quando eu conheci a lagoa, ela era um atra-
tivo do Bairro, onde as pessoas pescavam e 
tomavam banho”. O mecânico de tratores 
agrícolas recorda-se com saudades de uma 
lagoa limpa, que trazia lazer e renda para os 
moradores do bairro Serrinha e adjacências.

Ao redor da Lagoa existiam muitas árvo-
res frutíferas e o local era bem cuidado e 
bastante movimentado. Era comum a prá-
tica da pesca. Rodrigues conta que, certa 
vez, Alessandro, seu enteado, pescou um 
tambaqui de quinze quilos. E ele assegura 
que foi assim, que não é história de pesca-
dor. Como as águas eram límpidas, os pei-
xes eram saudáveis. “Eu comi muitos peixes 
dali e nunca me fez mal, não. E os peixes 
eram gostosos”. 

Francisca de Oliveira Silva, 65 anos, uma 
das moradoras mais antigas do entorno da 
Lagoa de Itaperaoba, conta suas lembran-
ças quase como se ainda pudesse sentir o 
sabor dos pescados. Seu vizinho Gonzaga 
era um dos pescadores mais ativos. Ele sus-
tentava a família com sua pescaria.

Entusiasmada com as lembranças, Fran-
cisca conta como eram os seus domingos 
quando a Lagoa estava no auge da sua vi-
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talidade. Ela e sua família levantavam cedo, 
no domingo de manhã, para fazer piqueni-
que. Preparavam as comidas e iam escolher 
o melhor lugar perto da lagoa para montar 
uma barraca. Tudo pronto, a diversão era 
garantida, lembra.

Além da pescaria e dos piqueniques, al-
gumas donas de casa iam lavar roupa com a 
água da lagoa. Outras pessoas vinham tomar 
banho e nadar. E assim era a rotina dos mo-
radores daquela região naquela época.

A lagoa era motivo de orgulho para a 
população e essencial para a manutenção 
da qualidade de vida. A vegetação ao redor 
do balneário é um dos elementos que regu-
lavam o clima, amenizavam a elevação da 
temperatura e a poluição do ar daquela re-
gião. A lagoa sempre serviu de abrigo para 
várias espécies da fauna e flora e já foi palco 
de inúmeros finais de semana de recreação 
e lazer para os moradores do seu entorno.

PRIVATIZAÇÃO E PROBLEMAS

Em volta da Lagoa de Itaperaoba existiam 
seis acessos livres para quem quisesse 
usufruir do lugar, mas, aos poucos, os lo-
tes em seu entorno foram sendo vendidos 
para particulares. Rodrigues lamenta ao 
lembrar que, em 1975, a Lagoa de Itape-
raoba estava praticamente privatizada. Foi 
a partir daí que o manancial começou a se 
degradar. Os donos dos lotes passaram dos 
limites de seus terrenos e foram invadindo 
o espaço da Lagoa, além de despejarem 

Um grito no ar

Através da minha rima
Eu quero aqui contar
Algo muito verdadeiro
E sem nada ocultar
A história d’uma lagoa
Que quer se urbanizar

Ela fica na Serrinha
Um bairro em ascensão
Mesmo sendo periférico
A sua população
É politizada e trabalha
Com muita organização

No ano setenta e seis
A lagoa foi apropriada
Cercada indevidamente
E então utilizada
Pra fins imobiliários
E boa parte amuada

[…]

O Movimento Pró-parque
Lagoa de Itaperaoba
É um movimento sério
Que não aceita manobra
Pois os seus membros trabalham
E lutam por esta obra

Pois quando nos seus bons tempos
Dizem antigos moradores
A paisagem era bela
Na lagoa e arredores
Com passarinhos cantando
Voando por sobre as flores

De muitos peixes nadando
A lagoa era repleta
O povo ali se banhava
Numa alegria de festa
E fazendo pescaria
De uma maneira bem honesta

[…]

Pois voltando na história
Pra poder explicar bem
Os tais terrenos são lotes

Ele não queria ter que reviver mais 
uma perda, como havia acontecido 
em sua infância

Lagoa em 

processo de 

recuperação.

A
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lixo nela. Um posto de gasolina também 
foi construído perto e agentes poluidores 
escorriam do posto até a Lagoa. Muitos 
moradores protestaram na época, mas o 
descaso continuou. 

Rodrigues começou a sentir um profun-
do desgosto em ver que o futuro da lagoa 
seria o mesmo das outras. Ele não que-
ria ter que reviver mais uma perda, como 
havia acontecido em sua infância. Sentia 
que algo precisava ser feito, e rápido. Mas 
a ideia ficou por muito tempo apenas em 
sua cabeça.

O motivo para agir viria anos depois, in-
felizmente por causa de uma tragédia. Em 
17 de julho de 1996, seu enteado Francis-
co Alessandro da Silva deixou uma rede de 
pesca na lagoa para fazer sua pescaria. De-
pois, foi jogar bola com seus amigos em um 
campinho perto dali, em um fim de tarde, 
como fazia com frequência. Ainda não ti-

nha escurecido quando a partida terminou. 
Antes de voltar para casa, ele conversou 
um pouco com os amigos sobre a partida 
que tinham acabado de jogar. Alex, como 
era chamado pelos amigos, depois entrou 
na lagoa para verificar se havia algum pei-
xe na rede que tinha preparado, sem poder 
imaginar o que iria lhe acontecer.

Antes de cercarem o espelho d’água, al-
guns proprietários dos terrenos já haviam 
construído um muro que invadia a lagoa, 
mas este muro foi quebrado pelas lavadei-
ras que se revoltaram com a invasão. En-
tão, o dono de um dos lotes que fechavam 
o acesso da Lagoa para a Avenida Dedé 
Brasil (atual Avenida Silas Munguba) ins-
talou uma cerca elétrica ao redor do seu 
terreno. Sem saber disso, Alex acabou mor-
rendo eletrocutado.

Dona Francisca de Oliveira, nesse fim 
de tarde, quase noite, estava na sala de 

Do loteamento que tem
O mesmo nome da lagoa
Contudo tem um porém

São de utilidade pública
Como eu já tinha falado
Então ninguém tinha o direito
De ali ter ocupado
Bem menos a prefeitura
O mesmo ter aprovado

Mas é isso meus amigos
Quem tem senso reconhece
Uma luta que é justa
E por que ela acontece
É o caso do apoio
Que nos tem dado a UECE

Associações nos apoiam
E as ONGs também
E o povo que entende
Essa luta pelo bem
Nós unidos venceremos
Diz o ditado que tem

[…]

Pois a ninguém custa nada
Olhar com boa vontade
Para uma coisa que é
Do interesse da cidade
E atender com respeito
A nossa comunidade

Entre o Aeroporto e a UECE
A lagoa é situada
Então não se justifica
Ser assim tão desprezada
O primeiro mundo ali
E bem aqui não ter nada

[…]

E com suas águas turvas
Pede clemência e atenção
Com a fala de lagoa
Com seu jeito e expressão
Clamando às autoridades
Por sua urbanização

Parte do cordel de Edmar Eudes de Sousa
(Integrante do Movimento Pró-Parque Lagoa de Itaperaoba)
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sua casa, sentada no sofá assistindo a sua 
novela preferida, como de costume, quan-
do escutou gritos aflitos vindos da rua:

— O rapaz tá pregado na cerca! O rapaz 
tá pregado na cerca!

Ela rapidamente se levantou do sofá 
para  ir ver o que estava acontecendo. To-
dos os que ouviram os gritos também sa-
íram de suas casas. Formou-se logo uma 
multidão em volta da Lagoa de Itaperao-
ba na agoniante tentativa de salvar Alex. 
Alguns pegaram bastões de madeira para 
tentar tirar o rapaz de dentro da água, mas 
não conseguiram salvá-lo. Dias depois, em 
sua homenagem, os moradores colocaram 
uma cruz do lado da Lagoa. Por uma or-
dem judicial, o responsável pela colocação 
da cerca teve que pagar uma indenização 
para a mãe da vítima.

O MOVIMENTO
Mas nada aliviou a revolta dos seus fami-
liares, amigos e vizinhos. Até hoje, todos  
os que estavam presentes naquele fim de 
tarde fatídico lembram com lástima a per-
da de Alex. Foi então que Rodrigues viu 
que não podia mais esperar e tinha que 
fazer alguma coisa para impedir que a La-
goa fosse poluída e ocorressem outras tra-
gédias. Chamou seus amigos e moradores 
do Bairro para criar o Grupo Pró-parque, 
em 17 de agosto do mesmo ano da tragé-

A monografia “Os Saberes ambientais em movimentos po-
pulares no entorno das lagoas Itaperaoba e Papicu, 2008”, 
de Ana Maria Ferreira Cardoso, conta a trajetória da Lagoa 
de Itaperaoba até o momento de pesquisa da universitária.

Edmar Eudes de Sousa, poeta do Bairro, lançou em 2003 o 
cordel “Um grito no ar,” rimando versos com a história do 
Movimento Pró-parque Lagoa de Itaperaoba.

Já foram realizadas reportagens na Tv mostrando a luta 
dos moradores para salvar a Lagoa, no quadro “Meu bairro 
na Tv” do telejornal CETV da TV Verdes Mares.

Repercussão da Lagoa

Quando eu conheci a lagoa, ela 
era um atrativo do Bairro, onde as 
pessoas pescavam e tomavam 
banho” 

Ademar da Silva Rodrigues
Mecânico

Cruz em 

homenagem 

ao falecido 

Alessandro da 

Silva, o Alex.

A



63
AGOSTO

2015

      Área de Proteção Ambiental (Apa) 
é uma categoria das Unidades de 
Conservação, uma estratégia criada 
pelo governo brasileiro para proteger 
e manter a longo prazo as áreas e os 
recursos naturais. 

As Unidades de Conservação são 
criadas através de legislação espe-
cífica e necessitam de um Plano de 
Manejo, um regulamento baseado 
em estudo prévio da região da Apa, 
que determinará os usos possíveis 
daquela reserva, além de medidas 
administrativas.

A Apa possui, em geral, grande 
extensão territorial e habitação hu-
mana. Tem como principais objetivos 
regular o processo de ocupação 
habitacional e conservar a biodiversi-
dade, de modo a permitir a execução 
de atividades humanas que preser-
vem os aspectos ambientais da área.

Ela pode se instalar em áreas de 
domínio público ou privado, permi-
tindo que o proprietário não sofra 
uma desapropriação de sua terra. 
Quando está sob domínio público, as 
atividades desenvolvidas nesse terri-
tório, como realização de pesquisas 
científicas e visitação pública, obe-
decem a regras estabelecidas pelo 
órgão gestor da unidade. Já quando 
está sob domínio privado, o proprie-
tário é quem estabelece as condições 
para pesquisa e visitação de acordo 
com as exigências legais. 

Para administrar uma Apa, deve- 
se criar um conselho, que irá abri-la 
para visitação e coordená-la.

Apa

dia. Um dos integrantes, Elias José, suge-
riu mudar o nome:

— Que tal Movimento Pró-parque Lagoa 
de Itaperaoba?

E assim ficou. No mesmo mês, promo-
veram uma audiência pública na Câmara 
dos Vereadores para discutir os problemas 
da Lagoa. Também foi feito um protocolo de 
denúncias na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (Semam), na Superintendência 
Estadual de Meio Ambiente (Semace) e no 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Uma 
audiência na Assembleia Legislativa tam-
bém foi realizada. Esta teve dois momentos. 
A primeira parte foi nas margens da Lagoa 
e a segunda, no campus da Universidade 
Estadual do Ceará, que apoia o movimento.

Com toda essa mobilização, o movimento 
já conseguiu uma limpeza significativa para 

a Lagoa de Itaperaoba. Antes, não se podia 
ver nem a água do manancial, que era co-
berto com mato e lixo. Hoje, já é possível 
contemplar um tímido espelho d’água. Mas 
muito ainda precisa ser feito para que o local 
volte a ser vitalizado como já foi um dia. O 
movimento quer um reordenamento urbano 
para a comunidade localizada ao redor da 
Lagoa, com ruas de largura oficial, plantio 
de árvores, iluminação adequada, de forma 
que a comunidade tenha ali um parque para 
ser usado como espaço cultural, onde todos 
possam curtir a natureza. 

Os líderes do movimento acreditam que 
isso só será possível com a saída de quem 
mora muito próximo à Lagoa invadindo seus 
limites e fechando seus acessos — indenizan-
do as famílias, evidentemente, e garantindo 
a elas moradias próximas a sua habitação 
atual. Além disso, é preciso desviar da Lagoa 
de Itaperaoba os esgotos e recuperar a mata 
ciliar, que já sofreu muito aterramento.

Atualmente, o Movimento Pró-parque 
Lagoa de Itaperaoba realiza debates nas 
escolas e outras atividades culturais, 
como o projeto “Água de beber”, que é 
um grupo de capoeira que treina nas suas 
margens. Outro projeto desenvolvido pelo 
movimento é a “Ciranda da Lagoa”, que 
envolve contação de histórias e filmes 
sobre ecologia como uma estratégia de 
engajar as crianças e suas famílias em ati-
vidades educativas.

Eu comi muitos peixes dalí e nunca 
me fez mal, não. E os peixes eram 
gostosos”

Francisca de Oliveira Silva
Dona de casa
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  TEXTO e FOTOS Lia Martins e João Pedro Ribeiro  

“A água corre como 
sangue na veia”

Chegamos sem garantia alguma, com 
uma ideia de reportagem e a expec-
tativa de encontrar um personagem 

que nos ajudasse a entender o universo que 
queríamos retratar: o universo dos jangadei-
ros. Aproximamo-nos incertos e a incerteza 
parece ser o nosso elemento de conexão com 
o tema: viemos pescar um personagem.

Quando cruzamos a fronteira entre o cal-
çadão e a areia, de pronto o cheiro de sal e de 
peixe nos atinge e denuncia um modo de vida 
bem diferente daquele do trabalhador urbano, 
de carteira assinada e salário fixo (mesmo que 

mínimo) no fim do mês. Estávamos perto da 
realidade que queríamos conhecer: a realida-
de de um povo trabalhador que parece não ter 
medo ao se arriscar nas águas profundas do 
oceano atrás do que comer. 

Entre várias jangadas ancoradas na orla, 
em um momento de descontração, com os pés 
na areia e a maioria descalços, encontramos 
pescadores em uma roda jogando cartas. Era 
a única diversão naquele momento. Entre ri-
sos e piadas, uma gritaria ensurdecedora de 
uma torcida animada. Sentimos que aqueles 
homens brincavam para tentar esquecer os 

O Ceará é o maior exportador e produtor de lagosta do Brasil, de acordo com 
o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Mas isso não 
seria possível sem a bravura dos pescadores que se arriscam nas profundas 
águas do oceano em busca de peixes e crustáceos. A Ponte foi em busca 
de histórias dos conhecidos homens do mar, que sofrem com as péssimas 
condições de trabalho e com a falta de fiscalização dos órgãos competentes 
durante o período de defeso — quando a pesca é proibida
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Francisco da 

Costa Silva conta 

a realidade do 

jangadeiro
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O pescador, se ele ri, é 
para tentar esquecer o 
sofrimento que ele passa 
todos os dias. Quando ele 
tá aqui [em terra firme], ele 
tá bem, mas dentro do mar 
é muito diferente”

Francisco da Costa Silva 
Pescador 

seus problemas, mas o sofrimento estava es-
tampado nos olhos e na pele de cada um. Aqui 
começa nossa história.

Era pôr do sol, na orla do Mucuripe, em 
Fortaleza. No canto, encostado em uma jan-
gada um pouco suja e sem pintura aparente, 
encontramos Francisco da Costa Silva, 59 
anos, pescador desde os 15. Ele nos ajudará 
a contar a história de vida dos chamados “ho-
mens do mar”. 

PESCADOR DESDE PEQUENO
Francisco aprendeu a pescar desde muito cedo 
com o pai. Sempre trabalhou e teve responsa-
bilidades desde pequeno. Morou na capital ce-
arense, em um bairro que faz jus à profissão de 
quem trabalha dentro da água: Verdes Mares. 

Hoje, habita na periferia da Cidade, no bair-
ro Vicente Pinzón, distante 4,5 km da orla. Ca-
minha cerca de uma hora entre idas e vindas 
de casa ao trabalho. “Ser pescador foi a única 
chance que eu tive na vida. Foi tudo que eu 
pude ser. Porque eu não tive uma família que 
me desse apoio, que sempre me ajudasse. Ao 
invés de estudar, eu tinha que trabalhar. Aí, no 
tempo que eu era jovem, o melhor trabalho e o 
mais comum era a pesca.”

Ao falar sobre os perigos da profissão, Fran-
cisco dispara: “no mar é diferente da praia, lá 

a água corre como sangue na veia”. O pesca-
dor se refere às correntezas que existem em 
alto-mar, que, por vezes, viram as jangadas e 
causam a morte de pescadores. 

DIFICULDADES DA PESCA
Ele afirma que as condições de trabalho ainda 
deixam muito a desejar, em grande medida 
devido à instabilidade financeira. “Tem meses 
que a pesca está boa. Mas tem outros que não 
está. E o que a gente tira muitas vezes não dá 
nem pra comer. Tem semanas que eu ganho 

bem. Tiro, às vezes, até R$ 500. Mas tem ou-
tras semanas que levo R$ 50 pra casa e pelo 
menos um peixe para eu dar de comer pros 
meus filhos”. 

O que torna ainda o trabalho mais difícil é 
o fato de que a maioria dos pescadores não é 
proprietária da embarcação que utiliza para 
a pesca. “As jangadas têm um dono”, explica 
Francisco. “E cada patrão tem três ou quatro 
pescadores trabalhando para ele. Eles ganham 
50% do que você produz, do que você pesca. 
Metade do que a gente pega fica com eles.”

A
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  O documentário média-metragem Cidadão Jacaré, 
dos cearenses Firmino Holanda e Petrus Cariry, conta a his-
tória do pescador Manuel Olímpio Meira, o “Jacaré”, que 
liderou uma expedição de jangada de Fortaleza ao Rio de 
Janeiro em 1941. A viagem durou 61 dias e tinha o objetivo 
de reivindicar, diretamente ao então presidente Getúlio 
Vargas, melhores condições de trabalho para a categoria.

O filme reconstitui também a passagem pelo Ceará 
do cineasta norte-americano Orson Welles, conhecido 
pela obra-prima Cidadão Kane. Welles procurou retratar 
em película a saga desses heróis — o filme, que se cha-
maria It’s All True, foi arquivado por decisão conjunta 
dos Estados Unidos e do Brasil, em vista da quantidade 
de problemas sociais exibidos.

Os personagens presentes no filme cearense são mar-
cados pela proximidade com Manuel Jacaré ou com o 
período retratado. “Tentamos pegar pessoas que vive-
ram aquela época. Depoimentos de gente que, mesmo 
muito criança, tem uma lembrança boa da vida e de 
histórias de pescadores. Tem também o depoimento da 
mulher de um pescador”, conta Petrus Cariry, co-diretor 
do documentário.

A película se pauta em uma tríplice intenção: a 
homenagem ao heroísmo de Manuel Jacaré e seus 
companheiros, o registro da passagem de Orson Welles 
pelo Ceará e a denúncia das condições de trabalho dos 
jangadeiros. 

“O mais importante, porém, é a denúncia das condi-
ções de trabalho dos jangadeiros e a constatação de 
que os problemas que viveram Jacaré e seus compa-
nheiros continuam desde sua época”, afirma Firmino 
Holanda, co-diretor, roteirista e idealizador do documen-
tário. E complementa: “As conquistas eventualmente 
obtidas não foram suficientes para que suas famílias 
superassem o grau de pobreza no qual o trabalhador do 
mar sempre viveu”.

O média-metragem foi exibido pela TV Cultura em 
diversas ocasiões, e pode ser encontrado em locadoras 
de vídeo especializadas.

Cidadão Jacaré 

O pescador reforça a dificuldade das condi-
ções de trabalho. “Só sabe mesmo quem vê na 
prática, quando você puxa a rede e vê que não 
tem peixe. Perde o dia, pra não ganhar nada no 
final”. Além disso, Francisco desconhece qual-
quer tipo de amparo social em caso de doença. 
“Quando fica doente, a gente não recebe. Mor-
re de fome. Se não trabalha, não ganha”.

De acordo com o Ministério da Previdência 
Social, o pescador artesanal — categoria em 
que se enquadra Francisco — tem direito aos 
benefícios da Previdência, como aposentadoria 
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e auxílio-doença. No entanto, o próprio órgão 
reconhece em seu blog oficial que muitos 
não têm acesso a essa informação, deixando 
portanto de usufruir do benefício. 

A categoria não costuma contribuir para 
a previdência social diretamente. Em geral, 
pagam uma taxa mensal — por volta de R$ 
20 — à colônia de pescadores, que encami-
nha o montante ao INSS (Imposto Nacional 
de Seguridade Social), dando aos pescado-
res o direito de aposentadoria aos 60 anos. 
Francisco, no entanto, não poupa críticas à 
colônia de pescadores à qual é afiliado (Z8). 
Ao falar sobre a atuação dos dirigentes, ele 
afirma: “Eles pegam nosso dinheiro e viram 
as costas pra gente. Quando sai algum bene-
fício extra, eles só distribuem entre eles. A 
gente não vê.”

FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE
Uma das maiores dificuldades enfrentadas 
no trabalho, para Francisco, é a pesca clan-
destina. Sobretudo no período de defeso da 

lagosta (de janeiro a maio), quando a espé-
cie está em época de reprodução e sua pesca 
fica proibida para garantir sua preservação, 
alguns pescadores costumam burlar a lei 
sem sofrer as consequências.

Ele afirma que nunca viu fiscalização. “Se 
o Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis] fis-
caliza, é de avião, porque no mar, não é”, 
ri. A risada irônica na fala de Francisco, um 
pouco tímida, mostra a indignação de quem 
depende da pesca para sobreviver.

O pescador acredita que a maior falha 
da fiscalização é a falta de conhecimento e 
experiência pesqueira dos encarregados. “O 
Ibama coloca para fiscalizar uma pessoa que 
não entende nada do mar. Eles fiscalizam 
muitas vezes na costa, mas a pesca é lá den-
tro, no mar”, explica.

7 FILHOS DE FRANCISCO
A emoção toma conta de Francisco quando 
ele fala dos sete filhos. Todos estudam e tra-

balham, e o pai não deseja que eles sejam 
pescadores. “Não quero que eles passem 
pelo que eu passei. Não compensa, porque 
hoje tem estudo. Eles podem ser alguém na 
vida. Se um deles quiser ser pescador, eu 
vou aceitar, não vou ser contra. Mas acho 
que eles poderão sofrer tudo que eu sofri”.

Nesse momento, Francisco enche os 
olhos de água e para a entrevista por um 
momento. Em seguida, acrescenta: “É muito 
difícil ir para o mar. Porque, às vezes, você 
não traz nada. É ruim conviver com essa 
angústia. Sofri na vida, para ajudar os meus 
filhos”. Ele chora.

Paramos a entrevista mais uma vez. 
A angústia nos olhos de Francisco vem à 
tona. Os relatos são mais pausados e a voz 
que ecoa de sua garganta parece cada vez 
mais frágil. “O pescador, se ele ri, é para 
tentar esquecer o sofrimento que ele passa 
todos os dias. Quando ele tá aqui [em terra 
firme], ele tá bem, mas dentro do mar é 
muito diferente.” 

Orla de Fortaleza 

ainda mantém a 

cultura da pesca 

artesanal
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