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Curso de jornalismo faz 18 anos
O coordenador Wagner Borges fala sobre as novas exigências do mercado. Página 13

Refúgio que 
esconde um lar

Desconstrução 
de gênero na arteProjeto incentiva a fotografi a 

documental e artística

Projetos de 
dança que 
transformam

Como forma de resistência à violência 
contra LGBT+, foi fundado em Fortale-
za o primeiro abrigo para homens trans 
no Brasil.  Páginas 8 e 9

Drag queens são homens que se tra-
vestem de fi guras femininas. Essa ma-
nifestação cresce no cenário artístico 
brasileiro. Página 4Cabaceiras, na Paraíba, foi o destino da 12a edição do Pau de Arara. 

O projeto levou alunos para registrar a cultura nordestina. 
Os estudantes conheceram as belezas da cidade 
que é famosa por ser a “Roliúde Nordestina”.  
Páginas 18 e 19

Para muitos jovens da periferia, a dan-
ça, além de uma arte, é uma possibilida-
de de mudar suas perspectivas de vida. 
Página 5

Amparo

GêneroPau de Arara

Dança

ComunidadeHistória

Uma esperança 
na comunidade

Bancas se 
adaptam às 
tecnologias Em meio à violência da cidade de Fortale-

za, o Projeto Resgatando Vidas vem mu-
dando a realidade das crianças da comu-
nidade “Pracinha do Abel”. O programa 
promove atividades como futebol, surfe, 
artesanato e fotografi a. Páginas 10 e 11

Com a chegada do jornalismo online, é 
cada vez mais incomum ver bancas de 
jornal nas ruas da Cidade. Entenda a re-
alidade dos jornaleiros hoje. Página 15
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Opinião 

Editorial

Diversidade e 
Mudanças

Para quem procura diversidade e cultura, a sexta edição 
do NIC REPÓRTER será um prato cheio. As diferen-
tes linguagens e expressões artísticas foram o enfoque 

de boa parte das matérias das próximas páginas. A dança é 
mostrada como movimento transformador na vida de jovens 
que saem de situações de risco para brilhar no cenário da arte 
em Fortaleza; também se mostra como o movimento artístico 
pode ser importante na desconstrução do gênero, como evi-
denciam as histórias de vida das protagonistas da arte drag.

Ao folhear o jornal, o leitor também encontrará a história de 
um lar estruturado sobre o alicerce da solidariedade. O abrigo 
Thadeu Nascimento localiza-se no bairro José Bonifácio e é, 
hoje, o primeiro e único abrigo para homens trans do Brasil. 
Outro destaque deste NIC REPÓRTER é o projeto Resgatando 
Vidas, que dá voz e oportunidades a crianças do Pirambu.

As rupturas e saudosismos da Cidade também estão 
em pauta. A nostalgia é certa ao ler sobre a resistência das 
bancas de jornais em meio à era digital. Outra reportagem 
mostra como as fanfi ctions vêm se tornando uma aposta de 
escrita (e incentivo à leitura) que busca criar novos universos 
fi ctícios no ciberespaço. 

Os fãs da cultura geek, certamente, terão interesse na 
matéria sobre como os fi lmes de heróis impulsionaram as 
vendas de quadrinhos nos últimos anos. Além disso, é válida 
a leitura sobre as Gaming Houses, casas de capacitação para 
jogadores de esportes eletrônicos. 

O curso de Jornalismo da Universidade de Fortaleza com-
pleta 18 anos. Esta edição traz entrevista com o coordenador 
Wagner Borges, que explica como a nova grade curricular 
se alinha com as exigências do mercado de trabalho. E, em 
colaboração com a célula FotoNIC, o ensaio sobre Cabacei-
ras, a “Roliúde Nordestina”, traz o registro da mais recente 
edição do “Pau de Arara”, projeto de fotografi a artística e 
documental. Desejamos-lhe uma boa leitura! 

por Letícia Feitosa
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Errata. Na quinta edição do NIC REPÓRTER, na matéria sobre os Filmes Brasileiros, foi dito o 
nome antigo do curso de Cinema da Unifor. Atualmente, o curso é de “Cinema e Audiovisual”. Na 
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Melissa Carvalho, estudante de Jornalismo

Hoje eu chorei

Algo que tenho feito com mais 
constância do que gostaria de 
admitir. 

Não foi um choro daqueles em que o 
coração grita desesperado. Foi um choro 
tranquilo e lento. Serve quando você está 
em um confl ito sem solução e chora porque, 
mesmo não o resolvendo, vai se aliviar. 

Costumo fazer isso no ônibus, com o 
fone tocando “505”, ou alguma outra mú-
sica que me “abrace”, no último volume. 
O ônibus é lugar em que me sinto mais 
sozinha, mesmo rodeada de pessoas. Os 
olhares julgadores nunca me atingiram, 
mesmo sabendo que essa é a intenção das 
pessoas que olham. 

Hoje, quando eu chorei, reparei em 
uma senhora me observando. Ela oscilava 
entre tentar ler o que há na minha tatua-
gem e adivinhar o motivo do meu choro. 
O que me chamou atenção foi o resquício 
de susto que senti no seu olhar, enquanto 
tentava entender meus sentimentos.

Observar a mulher não fez cessarem 
as lágrimas que o meu corpo expulsava. 
Fez-me observar as pessoas ao redor. Por 
ser um choro silencioso, poucas foram as 
pessoas que repararam e, mesmo desvian-
do o olhar de tempos em tempos, também 
demonstravam curiosidade. 

Acho engraçada a forma como as pes-
soas lidam com o choro. Ficam nervosas 
com a situação, afastam-se ou tagarelam 
palavras de “conforto”, quando o que basta 
é ter empatia e aceitar o choro. É a primeira 
coisa que fazemos ao nascer e duvido que 
outra pessoa não tenha chorado depois des-
se acontecimento. 

Durante minhas sessões chorosas pelos 
ônibus, já ouvi muito “por quê?”. É pre-
ciso mesmo ter um motivo para chorar? É 
preciso eu explicar os sentimentos que ge-
raram essas lágrimas? 

Tentei pesquisar, pensar em opções de 
respostas para os curiosos. 

Quando era pequena, ouvia muito mi-
nha mãe falar que chorar “faria bem para a 
vista”. Nunca questionei. Afi nal, tinha uns 
7 anos, vivia fazendo “birra” e confi ava nas 
palavras da Dona Cida. Pesquisei no Goo-
gle uma resposta saudável para as minhas 
lágrimas. Encontrei dois sites interessan-
tes. Descobri que minha mãe realmente 
tinha razão: chorar ajuda na visão, lubrifi ca 
e previne a desidratação de várias muco-
sas. No fi m da minha consulta com o dou-
tor Google, encontrei outras vantagens no 
choro, como melhora na pressão sanguínea 
e no sistema imunológico. 

Os benefícios são apenas uma conse-
quência da limpeza que as lágrimas fazem 
na alma.   Sem motivo, silenciosamente, 
gradativamente...

Chorar em público não é feio. Não de-
via nem ser julgado. Feio é ter que engolir 
o choro, por causa de olhares julgadores de 
pessoas que se sentem incomodadas com 
as lágrimas alheias. 

Apenas aceitem as lágrimas, que não 
são suas, mas um dia podem ser.

Quando era 
pequena, ouvia 

muito minha mãe 
falar que chorar 
“faria bem para 
a vista”. Nunca 

questionei. Afinal, 
tinha uns 7 anos, 

vivia fazendo 
“birra” e confiava 

nas palavras da 
Dona Cida
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Drogas 
invisíveis são o 
grande perigo 
das festas

Os golpes envolvendo substâncias 
químicas são antigos, porém a 
incidência deles ainda é alta. “Eu 

estava numa festa. Achei que estava be-
bendo suco, mas a galera tinha colocado 
droga. De repente, eu comecei a passar 
muito mal de madrugada. Meu coração 
estava batendo muito rápido. Só depois 
descobri que havia ‘bala’ dentro do suco”, 
relata a estudante J.G*, 23, que não quis 
se identifi car. 

Segundo levantamento feito pelo site 
VICE, houve 415 registros do golpe “Boa 
Noite Cinderela’’ na capital paulista entre 
2014 e o segundo semestre de 2017. A pes-
quisa ainda aponta que o número pode ser 
muito maior, pois muitas vítimas não fazem 
registro de queixa. “As drogas do ‘Boa Noi-
te Cinderela’ induzem sonolência profunda, 
relaxamento muscular, incapacidade de rea-
ção e amnésia, dependendo da dose utiliza-
da. Em doses altas, ocorrem riscos respira-
tórios por aspiração pulmonar e inibição do 
refl exo de tosse”, afi rma João Batista Alves 
Lins, 37, psiquiatra e psicoterapeuta.

Segurança

“Uma vez, um homem chegou na balada 
com algumas jovens, pagou o ingresso de 
todas e se negou a fazer o primeiro proce-
dimento de segurança. Ninguém foi revis-
tado. No fi nal da festa, uma das meninas 
estava desacordada. Quando chamaram os 
paramédicos, disseram que um cara tinha 
dado ‘bala’ para ela”, relata I.L.*, ex-se-
gurança de uma casa de show.

Segundo o ex-segurança, é muito difícil 
controlar a entrada dessas substâncias nas 
festas. “Muitos se negam a fazer a revista 

Yasmin Rodrigues
Repórter

Drogas. Substâncias ilícitas podem alterar estado de consciência. Foto: Juliano Almada.

Bebidas. Muitas drogas são colocadas dentro de bebidas. Foto: Juliano Almada.

Segurança. As festas são 
lugares comuns para a propagação 
de drogas. O JornalismoNIC 
averiguou os riscos presentes 
nessas substâncias ilícitas

e, por serem conhecidos, entram nas festas 
sem nenhuma restrição. Há quem leve se-
guranças particulares que, muitas vezes, são 
policiais fazendo um extra, e não podem ser 
revistados. Assim, eles entram com entor-
pecentes nas festas’’, afi rma I.L*.

As drogas e seus efeitos

“Eu estava numa festa bebendo e, de uma 
hora para a outra, eu tive a sensação de estar 
muito bêbada. Não lembro de muita coisa. 
Tenho certeza que me deram rivotril”, rela-
ta a estudante F.M*, 21. Segundo Cláudio 
Manoel Gonçalves da Silva Leite, 27, médi-
co psiquiatra e mestrando da Farmacologia 
da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
as substâncias utilizadas são, geralmente, o 
Diazepam (Valium), o Clonazepam (Rivo-
tril) e o Flunitrazepam (Roipnol).

Além dessas substâncias, existem medi-
cações que podem alterar qualitativamente 
o estado de consciência. “No meio ilícito, 
a Quetamina é uma droga de abuso. O in-
divíduo sente como se não fi zesse parte do 
próprio corpo ou como se fosse pertencente 
a uma outra realidade”, explica o psiquiatra.

Ainda de acordo com o Dr. Cláudio, 
há várias outras substâncias que podem 
facilitar o sono, como barbitúricos, hip-
nóticos, alguns antidepressivos, alguns 
anticonvulsivantes e algumas substân-
cias miorrelaxantes. “Todas essas subs-
tâncias podem ser potencialmente uti-
lizadas por pessoas que querem aplicar 
golpes”, adverte.

Uma substância comum é a “bala”, 
termo utilizado para drogas cuja compo-
sição principal são anfetaminas, utiliza-
das para causar euforia. “Durante o uso 
das balas, a pessoa pode experimentar 
alucinações visuais. Em alguns casos, 
essa euforia pode evoluir para agressivi-
dade e inquietação, podendo levar a si-
tuações de grave risco e confl itos com a 
lei”, explica João Batista Alves Lins.

Medidas de segurança

“Ajudaria muito se houvesse vídeos edu-
cativos, esclarecendo os perigos e como 

se prevenir, antes do início do show das 
bandas”, sugere o gerente de eventos Júlio 
Lima. “A melhor prevenção é o uso de co-
pos com tampas e nunca largar o copo na 
mesa”, completa. 

Ao identifi car qualquer sintoma, é ne-
cessário levar a pessoa a um atendimento 
médico imediato. “Geralmente, em raves 
existem grupos de redução de danos que 
fazem o cuidado inicial de quem está sob 
efeito de substância psicoativa”, esclarece 
o psiquiatra Cláudio Leite. Caso não haja 
atendimento médico no local, são neces-
sárias algumas medidas para ajudar a ví-
tima. “A melhor forma de ajudar é tentar 

tranquilizar o indivíduo, oferecer líquidos 
para hidratação e conduzi-lo a um local 
seguro”, afi rma o Dr. João Batista.

Os médicos concordam que, em festas, é 
importante estar acompanhado de alguém de 
confi ança e estar atento ao que está consu-
mindo. “É importante buscar ajuda sem cau-
sar grande alarde, sem estigmatizar a pessoa 
por ter feito uso de drogas, voluntariamente 
ou não, e oferecer proteção, conforto e cari-
nho”, completa o Dr. Cláudio Leite.

*As iniciais foram alteradas para preser-
var a identidade das vítimas
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Arte e cultura desconstroem 
preconceito de gênero

Enquanto estão “montadas”, são 
identificadas pelo gênero femini-
no. Elas estão presentes em boates 

LGBTs, shows de humor, no teatro e em 
diversos outros locais, além de estarem 
inseridas na cultura popular. A palavra 
“drag” é uma abreviação de um termo em 
inglês que significa “dressed as a girl” (em 
português, “vestido como uma garota”).

Nos últimos anos, tem se presenciado 
um grande crescimento na cultura drag 
tanto no Brasil quanto ao redor do mun-
do. Uma das razões para essa repercussão 
foi a ascensão do reality show americano 
RuPaul’s Drag Race. Neste programa, vá-
rias drag queens competem pelo título de 
próxima superestrela drag da América.

A representatividade cearense

O grupo de teatro cearense “As Traves-
tidas” é um dos principais representan-
tes da arte drag e transformista, tanto no 
Estado como no restante do País. Ele é 
formado exclusivamente por atores e 
atrizes homossexuais e travestis, e várias 
de suas apresentações são marcadas pela 
luta contra o preconceito sofrido pela co-
munidade LGBT.

Rodrigo Ferrera, ou Mulher Barbada, é 
ator, cantor, designer e um dos integrantes 
do grupo. O artista leva a questão muito a 
sério. “Drag é uma grande contravenção 
do gênero. É a própria confusão da dico-
tomia sendo performada. É uma expres-
são artística que aproxima o feminino e o 
masculino, os deforma, os pensa e deixa 
muito clara a artificialidade da construção 
dos gêneros na nossa sociedade”, fala.

Além disso, ele fala sobre a importân-
cia que uma drag pode ter na sociedade. 
“Existem muitas formas [de fazer a dife-
rença]: entretenimento, engajamento polí-
tico, questionamento sociocultural, refle-
xão sobre espaços sociais, sobre os corpos 
humanos, as conversas sobre gênero e se-
xualidade nas discussões de mesa de bar. 
A drag, hoje, está na linha de frente de 
uma luta muito árdua que estamos travan-

Thomás Regueira
Repórter

Incorporação. Alícia Pietá maquiando-se para um espetáculo. Foto: Reprodução

Gênero. Drag queens são 
artistas. Em sua maioria, 
são homens homossexuais 
que se travestem de figuras 
e signos femininos, fazem 
maquiagens e usam roupas 
bastante extravagantes

Trans

Pessoa que não se identifica com o sexo 

com o qual nasceu, ou seja, uma mulher 

que nasceu em um corpo masculino ou um 

homem que nasceu em um corpo feminino. 

Hoje já existem tratamentos hormonais e 

cirurgias para adequar o corpo à verda-

deira identidade de gênero da pessoa.

Drag Queen

Drag não está ligado à identidade de gêne-

ro. É apenas uma forma de expressão ar-

tística que qualquer pessoa — homem, mu-

lher, trans e queer — pode utilizar. Muitas 

drags até procuram questionar os padrões 

de gênero, tanto “masculinos” quanto “fe-

mininos”, por meio dessa arte.

Gay/Lésbica

Pessoa que, independentemente de ser cis 

ou transgênero, se sente emocional e fi-

sicamente atraída por pessoas do mesmo 

sexo. Um homem gay, por exemplo, nem 

sempre sente a necessidade de adequar 

seu corpo ao de uma mulher ou de vestir-

-se à moda feminina.

do contra o conservadorismo e os ditos 
‘bons costumes’”, conta.

Alicia Pietá, mulher trans, atriz, cabe-
leireira, maquiadora e também integrante 
do coletivo “As Travestidas”, conta que as 

performances drags que fazia no teatro 
a ajudaram na descoberta de sua identi-
dade de gênero. “Com a arte drag, pude 
experimentar viver, sentir, encarnar em 
performances as grandes divas, mulheres 

que sempre admirei. A identificação foi 
só crescendo, até chegar em um ponto em 
que o masculino não me pertencia mais. 
Me montava, performava e depois volta-
va ao espectro masculino, mas fui a um 
limite onde eu não aguentava mais carre-
gar essa máscara social e não havia mais 
necessidade da separação de persona/per-
sonagem”, diz.

Hoje, não há restrições para a arte 
drag, segundo Alicia Pietá. Ela reforça 
que a performance não é restrita a apenas 
homens gays cis, mulheres cis e mulheres 
trans. “A arte drag é performática, é uma 
expressão artística e não está ligada a gê-
neros”, afirma.

A importância das drags locais

O JornalismoNIC conversou com a 
bem-humorada Mei JinLian, uma drag 
queen de Recife, Pernambuco. Por trás 
da personagem está Wanderson César, 
professor de teatro, ator, dançarino e 
produtor.

Quando Jinlian foi questionada acerca 
da popularidade de RuPaul’s Drag Race, 
ela expôs sua opinião como uma drag lo-
cal de Recife que não se encaixa nos “pa-
drões” do programa. “Isso trouxe um im-
pacto negativo para artistas como eu, que 
buscam fugir dos moldes ‘rupaulísticos’”.

Com esta análise, Mei Jinlian diz 
ser importantíssimo que as drags na-
cionais e regionais sejam apoiadas e 
divulgadas. “A grande drag superstar 
pode estar na boate local ou no teatro 
mais próximo. Basta olhar e valorizar 
esses artistas!”
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No Ceará, 19 crianças e adolescen-
tes foram assassinados por sema-
na, em 2017, segundo dados do 

Comitê Cearense pela Prevenção de Ho-
micídios na Adolescência (CCPHA). Os 
lugares mais atingidos por essa situação 
foram bairros da periferia de Fortaleza, 
como Bom Jardim, Jangurussu e Barra 
do Ceará. Para reverter essas estatísticas, 
existem projetos sociais ligados a arte e 
esportes que têm o objetivo de ajudar os 
jovens a se expressar, se engajar e  apren-
der a fazer boas escolhas. Foi o caso de 
Denízio Júnior, bailarino e professor, que 
abraçou a dança como profi ssão.

Nascido em Maranguape, Denízio teve 
seu primeiro contato com a dança urbana 
em 2007, por meio de um projeto em uma 
igreja local. No ano seguinte, assumiu a 
liderança do grupo, que foi eleito por três 
anos seguidos o melhor grupo coreográfi -
co no festival de talentos da Cidade. Esse 
incentivo à dança o impulsionou a reco-
nhecer seu espaço e todas as possibilida-
des que tinha com o seu talento.

“A dança foi um canal que me levou 
até Deus, que me fez descobrir e enten-
der os propósitos da minha vida”. É as-
sim que Denízio Júnior tentou traduzir 
em palavras as ações que a dança pro-
moveu na sua vida. “Dança é falar sem 
dizer uma palavra”, resume Denízio seu 
sentimento pela dança.

Sua trajetória na dança o levou a ser 
bailarino bolsista da Academia Vera 
Passos, no ano de 2015, onde ganhou 
vários prêmios, como o primeiro lugar 
no Passo de Arte Norte e Nordeste de 
2016. Atualmente, ele reside na Croá-
cia, onde é professor e bailarino do gru-

Isabella Campos
Repórter

Espetáculo. Edisca apresentando Móbilis. Foto:Divulgação

Dança. Projetos de artes 
com segmento de dança têm a 
proposta de promover cultura e 
mudança na vida de jovens da 
periferia de Fortaleza 

po missionário M18International. “A 
arte transforma a vida. Poder transmitir 
isso aos outros não tem preço, é renova-
dor e inspirador”, explica.

Projetos que envolvem a arte da 
dança como proposta de transforma-
ção mostram sua importância no atual 
contexto social, inspirando crianças e 
jovens a cada dia. Dentre eles podemos 
destacar em Fortaleza: a Associação 
Vidança, que promove o trabalho no 
Vila Velha; o Instituto Katiana Pena, 
localizado na área do Bom Jardim, 
bairro que lidera o ranking de assassi-
natos de adolescentes em nossa cidade; 
a Edisca, que trabalha com jovens das 
áreas mais carentes de nossa capital.

Vidança 

A Associação Vidança está sempre de 
portas abertas para receber novos alu-
nos. Está localizada no bairro Vila Ve-
lha, próximo à Barra do Ceará.

O projeto social começou a partir de  
um desejo de Anália Timbó (fundado-
ra e diretora da associação) de ajudar 
e interferir na vida de jovens da comu-
nidade por meio da dança. “Anália pas-
sou a ter o desejo de alcançar os jovens 
da comunidade, como ela foi alcançada 

na década de 1970 com o SESI”, disse 
Marina Holanda, assessora de comuni-
cação da Associação Vidança. 

Hoje, com 37 anos de história, o Vi-
dança atende 200 pessoas, tendo como 
função social a transformação e a in-
clusão por meio da arte. “Tudo isso é 
muito regado de valores humanos”, 
acentua a assessora. 

Instituto Katiana Pena

Tem como fundadora e diretora Katia-
na Pena, ex-bailarina do projeto social 
Edisca. “Eu queria ser transformada e 
que essa transformação reverberasse em 
tudo que eu tocasse”, diz a ex-bailarina 
sobre sua inspiração para o projeto so-
cial. O projeto atua em um dos bairros 
com um dos maiores índices de violên-
cia de Fortaleza, o Bom Jardim. O Ins-
tituto Katiana Pena abre suas portas du-
rante todo o dia  para o livre acesso da 
comunidade. “É para a sociedade, é para 
o nosso bairro, não tem motivos para fe-
char os portões”, explica Cibele Araújo, 
20, bailarina e professora do Instituto. 

O projeto tem inscrições semestrais 
e usa a dança como a principal ferra-
menta de transformação no bairro Bom 
Jardim. Seu surgimento “parte da in-

dignação com esse cenário de violên-
cia da comunidade, com pouco acesso 
à educação e outros mecanismos que 
trabalhassem a transformação”, relata 
Lucas Linon, bailarino e professor há 9 
anos no projeto. Começou com 120 alu-
nos e hoje abrange 550, entre crianças, 
jovens e adultos. O Instituto sustenta-
-se com a ajuda de parceiros — em sua 
maioria, comerciantes — que confiam 
em seu trabalho. Além disso, promove 
apresentações produzidas pelo corpo 
de baile do Instituto, como a que se 
chama “Corpo-Mudança”. Os espetá-
culos retratam a realidade da periferia. 
“Sempre pensamos nas ruas, na perife-
ria, na nossa realidade”, conta Jefson 
Rodrigues, 27, bailarino e professor do 
Instituto. “Nossa dança é a arte da mu-
dança”, completa Lucas Linon. 

Edisca

Fundada pela bailarina Dora Andrade, a 
Edisca (Escola de Desenvolvimento e In-
tegração Social para Criança e Adolescen-
te) é uma Organização Não Governamen-
tal (ONG) sem fi ns lucrativos.  Por meio 
da dança, a organização trabalha para o 
desenvolvimento de crianças e jovens que 
se encontram em situação de vulnerabili-
dade social. A Edisca promove esse traba-
lho há 27 anos e é uma das instituições de 
arte mais reconhecidas no Brasil. Além da 
dança, esses jovens também têm acesso a 
outros segmentos dentro da ONG, como 
os projetos de saúde, psicologia e nutri-
ção no eixo preventivo e educativo. São 
acompanhamentos importantes para esse 
alunos, devido às condições sociais em 
que muitos se encontram.

“A gente forma bailarinos, mas a 
gente quer promover desenvolvimento 
humano, para a pessoa ter condições 
de conseguir, de alguma forma, fazer 
boas escolhas”, fala Madeline Abreu, 
responsável pela área social da Edisca. 
O objetivo da instituição é promover o 
desenvolvimento humano de crianças e 
adolescentes, visando à formação de ci-
dadãos sensíveis, criativos e éticos. 
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Fanfi ction é a ferramenta de 
leitura e escrita do futuro

Alessandra Baldessar
Repórter

Cultura. Como o escrever 
histórias baseadas em ícones 
da literatura popular inspirou a 
indústria do entretenimento a 
repensar o mercado como um todo

“Eu vejo mais como uma maneira 
de escapar da realidade, e acho 
que, para quem escreve, é uma 

maneira de desabafar”

Amanda Mota, Estudante

O termo fanfi ction (por vezes, esti-
lizado como fanfi c ou apenas fi c) 
vem do inglês e é traduzido lite-

ralmente como “fi cção de fã”. Esses fãs, 
denominados de fi cwriters (escritores de 
fi c), escrevem histórias sem caráter co-
mercial ou lucrativo, geralmente a partir 
de tramas ou situações preexistentes, e as 
publicam em plataformas online de leitura 
ou mesmo em suas próprias redes sociais. 
Para Rodrigo Lessa, pesquisador de nar-
rativas transmí dias e Doutor em Comu-
nicaç ã o e Cultura Contemporâ neas pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
o que leva alguém a ler e/ou escrever uma 
fanfi ction é o prazer da leitura e a satisfa-
ção em ver seus personagens queridos em 
novas aventuras, diferentes daquelas vis-
tas nos produtos midiáticos. “Buscam-se, 
nas fanfi ctions, opções para continuar o 
consumo cultural relacionado aos objetos 
de adoração”, explica.

“Existe a conexão, mesmo que indire-
ta, do fã com o ídolo”, expressa Lorena 
Oliveira, 25, estudante de Psicologia e 
autora de três fanfi cs do BTS (grupo de 

K-Pop) que, juntas, somam quase 400 mil 
visualizações no Wattpad. “A partir do 
momento em que você escreve sobre ele, 
está colocando para fora a forma como o 
vê, como acha que ele age ou as decisões 
que tomaria. Quando você está lendo, se 
sente mais próxima, como se fosse uma 
amiga”, afi rma. A escritora também con-
ta que, nos livros normais, é preciso for-
mular totalmente um personagem e criar 
características a partir do que se lê, supri-
mindo esse sentimento de familiaridade.

Para Amanda Mota, 20, estudante de 
Moda, a vantagem da fanfi ction é exata-
mente o contrário. “Eu vejo mais como 
uma maneira de escapar da realidade, e 
acho que, para quem escreve, é uma ma-
neira de desabafar”, diz. “Toda vez que 
eu tento escrever, percebo que os perso-
nagens têm características minhas e de 
pessoas que eu conheço, vivendo histórias 
que eu queria poder viver. Então, talvez 
eu considere como uma forma de resistên-
cia, já que ali estamos escrevendo quem 
somos e o que queremos para nós. É uma 
maneira de desafi ar nossa realidade”, re-
lata a estudante.

Resistência

vezes em que me deparei com pesquisa 
quantitativa, era raro encontrar usuários 
que indicassem tratar-se de alguém do sexo 
masculino. Não é que não existam homens 
escrevendo fanfi cs, mas o ponto é que eles 
não se destacam de forma nenhuma dentro 
do grande escopo de mulheres escrevendo”.

Portanto, a fanfi ction também pode 
ser entendida como um fenômeno de 
histórias feitas por mulheres e para mu-
lheres. Segundo o pesquisador, é essa a 
impressão que a pesquisa acadêmica in-
dica sobre o fenômeno, mas que é muito 
difícil quantifi car com exatidão. Alguns 
estudiosos de narrativas transmí dias 
relacionam a predominância feminina 

nas fanfi ctions com o fato de o mercado 
editorial ser dominado por escritores do 
sexo masculino. Em contraste com a falta 
de histórias em circulação comercial es-
critas por mulheres, o formato torna-se, 
consequentemente, um modo de resistir 
ao patriarcado literário. 

Outro motivo para fãs recorrerem 
a fi cções próprias é a carência de 
diversidade nas narrativas dos produtos 
culturais contemplados. “Existem muitas 
fanfi ctions que contam histórias sobre 
casais LGBTs, por exemplo, mesmo 
quando os personagens originais não 
são LGBTs. Isso nos mostra que, se a 
indústria cultural não oferta o que o 
público quer ver, na intensidade e no 
grau desejados pelos fãs, as fanfi ctions 
crescem para apaziguar e satisfazer essas 
vontades”, relata Lessa.

O ingresso no mercado mainstream 

“Cinquenta Tons de Cinza”, antes 
chamado de “Mestre do Universo”, era 
uma fi c da saga Crepúsculo, de Stephenie 
Meyer, na qual Anastasia Steele era a 
protagonista Bella Swan e Christian 
Grey, o vampiro Edward Cullen 
— os nomes originais e elementos 
sobrenaturais foram removidos para que 
não infringissem os direitos autorais 
da obra original. Aconteceu o mesmo 
com a série de livros “Os Instrumentos 
Mortais”, antes idealizada como uma 
fi c de Harry Potter. Mais tarde foram 
adaptados para o cinema.

Mas como uma simples fi cção de fã poderia 
ser, de fato, uma forma de resistência? 
“Diversas leituras e pesquisas que fi z me 
apontaram que a grande maioria das pessoas 
que escrevem fanfi cs é de mulheres ou de 
usuários que se identifi cam no feminino”, 
esclarece o doutor Rodrigo Lessa. “Nas 
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Filmes reaquecem universo 
dos quadrinhos em Fortaleza

O cenário dos quadrinhos, ou sim-
plesmente HQs, tem se manti-
do e renovado com a influência 

dos atuais filmes de super-heróis. Para o 
proprietário da Revista & Cia, Sílvio Ro-
berto, 66, esses longas-metragens afetam 
diretamente o universo econômico das 
HQs. “Os filmes despertam curiosidades 
de quem não conhece. O cinema sempre 
andou lado a lado dos quadrinhos”, conta 
o também colecionador há 60 anos. 

Um exemplo disso foi o 19º longa-
-metragem da Marvel, “Vingadores: 
Guerra Infinita”, que arrecadou US$ 
258,2 milhões apenas no primeiro fi-
nal de semana do seu lançamento. Com 
esse grande mercado cultural, a indústria 
de HQs fechou 2017 com uma disputa 
acirrada entre Marvel e DC. Segundo a 
Diamond Comic Distributors, o primeiro 
lugar ficou com a HQ Marvel Legacy #1, 
vindo logo atrás Dark Nights Metal #1, 
da DC. Tratando-se de HQs mais vendi-
das, a Marvel vendeu um total de 38,81% 
de todas as revistas em quadrinhos dis-

Layo Lucena
Repórter

João Marreiro Foto: Campo dos Sonhos

Coleção de revistas. Foto: Futuro do Passado

Quadrinhos. Com o atual 
sucesso dos filmes de super-
-heróis da Marvel e DC, o 
mercado dos quadrinhos e 
HQs cresce em Fortaleza

tribuídas pela empresa no mundo, em 
dezembro de 2017.

Érica Caetano Sales, 28, empresária e 
representante da loja Reboot Comics, afir-
ma que “o mercado está bem aquecido, 
não só em Fortaleza, mas no Brasil. Tem 
muitas publicações, lançamentos”. Se-
gundo Sílvio Roberto, o comércio de HQs  
não tem faixa etária. “Temos clientes de 6 
anos que começaram recentemente, como 
temos de 75 anos que colecionam há bas-
tante tempo”, declara o colecionador.

HQ como hobby

No cenário dos quadrinhos existem duas 
vertentes. Uma é dos consumidores, forma-
da por colecionadores, público de cinema. 
A outra é dos produtores, com estúdios, 
formação de ilustradores, vinculação com 
grandes editoras internacionais e produções 
autorais. 

Muitos colecionadores começam quan-
do crianças, mantendo o hobby por toda a 
sua vida. Alguns até passam seus acervos 
para seus filhos ou netos. O professor de 
matemática e colecionador Murilo Wan-
derley, 24, começou quando menino, no 
final da década de 1990. Em 2005, iniciou 
sua coleção de HQs e outros objetos por in-
fluência dos filmes da Marvel e da DC. Se-
gundo Murilo, hoje sua coleção principal já 
dispõe de 120 volumes.

Cenário em Fortaleza

Fortaleza também é sede do estúdio pro-
fissional de quadrinhos Graph It, criado 

em 1996. Atualmente, o principal estúdio 
é o Estúdio Daniel Brandão, que já formou 
400 alunos para o mercado nacional e in-
ternacional. Netho Diaz, que participou 
do projeto Quadrinhos Estúdio, começou 
quando criança, como um passatempo. 
Hoje o ilustrador trabalha para DC Comi-
cs, IDW, Darkhorse e Silver Fox Comics.

Um dos fundadores do estúdio Graph 
It foi João Marreiro, ilustrador e cartu-

nista. Em sua carreira, teve obras publi-
cadas no Brasil, Estados Unidos, Europa 
e Oriente Médio em editoras como Tra-
ma, Abril, Panini, DC Comics, Moonsto-
ne, AK Comics e instituições como Fun-
dação Roberto Marinho e Grupo Edson 
Queiroz. Marreiro é criador de diversos 
personagens, entre os quais estão Zohrn, 
Mulher-Estupenda, Beto Foguete e Ga-
rotas da Selva.

Fo
to

: R
eq

ui
em

 p
ar

a 
um

 le
ito

r 
de

 q
ua

dr
in

ho
s



8 Agosto de 2018

Amparo. As dificuldades enfrentadas pela comunidade 
LGBT deixam essas pessoas, muitas vezes, em situação de 
vulnerabilidade social. Por isso, foi fundado o Abrigo São 
Thadeu, que acolhe homens trans.

O caso da personagem Ivana, fa-
mosa trama que acompanha as 
dificuldades de aceitação vivi-

das pela personagem transexual, narrada 
na antiga novela das nove da Rede Globo  
“A Força do Querer”, é mais comum do 
que parece. Dados colhidos pela pesqui-
sa “Os homens trans no Brasil: as políti-
cas e a luta pela afirmação de suas iden-
tidades”, feita por Roberto Cezar Maia 
de Souza, da Faculdade de Psicologia 
Maurício de Nassau, revelam que 94,5% 
de homens trans já se sentiram depri-
midos por terem de enfrentar situações 
controversas decorrentes da identidade 
de gênero. Então, como forma de ampa-
ro, há 10 meses foi aberto, na cidade de 
Fortaleza, o primeiro e único abrigo para 
homens trans do Brasil.

Nomeado de Thadeu Nascimento, uma 
homenagem ao jovem trans baiano que 
foi morto dentro da própria casa em maio 
do ano passado, o projeto foi criado por 
dois homens trans, Kaio Lemos e Apollo 
Franco, integrantes da Associação Trans-
masculina do Ceará. A casa, localizada no 
bairro José Bonifácio, é ocupada, hoje, por 
nove pessoas. O espaço é dividido em três 
quartos, sala, garagem e cozinha, e pode 
parecer comum à primeira vista, mas é lar 
de uma luta que está sendo travada já há 

Marta Negreiros
Repórter

algum tempo pela comunidade LGBT, em 
busca de reconhecimento, inclusão e espa-
ços iguais na sociedade.

O início

A ideia de criação do abrigo veio em de-
correncia do grande número de casos de 
homens trans que não eram aceitos pela 
família e, expulsos de casa, recorriam ao 
apoio de Kaio e Apollo. “Eu era presidente 
da Associação Transmasculina e, por es-
tar na linha de frente do ativismo, eu tinha 
muito contato com meninos que me procu-
ravam por questões de vulnerabilidade [...] 
e o abrigo foi a solução que encontramos”, 
relata Apollo. Os dois, de forma totalmente 
independente, juntaram forças e alugaram 
a casa para iniciar o projeto. O aluguel, no 
valor de 1.000 reais, era dividido entre eles, 
que largaram suas quitinetes e foram viver 
no abrigo. Pediram apoio governamental, 
mas não houve resposta, e, até hoje, grande 
parte do que entra na casa vem de doações 
da sociedade civil. “É só nós dois, não há 
apoio do governo. A gente tentou porque 
não tínhamos CNPJ (Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica) na época. Só viemos con-
seguir recentemente, para podermos nos 

Iniciativa 
proporciona 
novo lar 
para jovens 
transexuais

futuro, os diretores usam as redes so-
ciais como forma de encontrar apoio, 
por intermédio de campanhas. Como já 
citado, a maior parte vem de doações 
da comunidade, mas há outros meios. 
Com a visibilidade cada vez maior do 
abrigo, eles recebem frequentemente 
equipes de pesquisa e de reportagem 
e, em contrapartida, pedem doações de 
alimentos não perecíveis, que são mais 
raros na despensa da casa. “A gente já 
tem a conta da associação, e as pessoas 

vão ajudando. Nos sustentamos disso, 
totalmente das nossas articulações pes-
soais, de boca a boca, de projetos e de 
pessoas que nos visitam”, declara Apol-
lo. Além disso, os próprios abrigados 
confeccionam objetos como pulseiras 
feitas de linha encerada e livretos que 
contam a história do abrigo para vender 
em feiras para as quais são convidados. 
Todo o lucro retorna para fazer face às 
despesas da casa. Recentemente, o Pro-
jeto Reciclocidades, fruto da Gerência 

inscrever em projetos, editais, essas coisas”, 
afirma Apollo.

Resistência
Para manter o abrigo funcionando, ex-
pandir a ideia e ajudar mais jovens no 

Vivência. Sala de estar, que antes era garagem. Foto: Marta Negreiros
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“Este local 
dá uma 
oportunidade 
de crescimento 
para a gente, 
já que hoje 
muitos de nós 
não estudam, 
pela falta de 
acessibilidade 
e pelo 
preconceito.”

Isaac Dereck,

Lar. Quarto, que antes era sala de estar. Foto: Marta Negreiros

Acolhimento. Acesso ao abrigo. Foto: Marta Negreiros

de Responsabilidade e Interação Social 
(Geris), da Cagece, foi implementado 
no abrigo. A primeira oficina foi minis-
trada com produção de fuxico recicla-
do. Os produtos derivados desse projeto 
também serão postos à venda em feiras 
organizadas pela Cagece. O dinheiro 
também será destinado ao abrigo.

Expansão e convivência

Atualmente, o abrigo também abrange 
o acolhimento de mulheres trans por 

conta da grande demanda de casos. O 
local já chegou a alojar 14 pessoas ao 
mesmo tempo. Para organizar a rotina 
e a comodidade do dia a dia, as tarefas 
são organizadas em um quadro que fica 
na parede da cozinha e todas as sema-
nas acontece um rodízio nas atividades, 
assim como nos quartos. A sala, hoje, 
virou quarto, e a garagem também foi 
adaptada. “A convivência é tranquila, 
apesar das adaptações. Cada um tem 
consciência do que tem que fazer, do dia 

em que tem que fazer e sabe que tem as 
atividades obrigatórias, como estudar”, 
declara Apollo. Uma das condições 
para permanecer na casa é esta: estu-
dar. Também é necessário ser maior de 
idade e estar em condições críticas de 
vulnerabilidade. Além dos moradores 
fixos, a casa também costuma receber 
visitantes. O espaço vira um encontro 
para compartilhar histórias, um local de 
interação solidária e reuniões de causas 
LGBTs. Isaac Dereck, 24, está há dois 

meses no abrigo, mas já conhecia o 
projeto desde sua idealização. Já o ha-
via visitado antes e, quando precisou, 
foi lá que encontrou o apoio pelo qual 
ansiava. “O abrigo deu visibilidade para 
homens trans, uma coisa que não exis-
tia. Este local dá uma oportunidade de 
crescimento para a gente, já que hoje 
muitos de nós não estudam, pela falta 
de acessibilidade e pelo preconceito. O 
abrigo nos fortalece para ultrapassar es-
ses empecilhos”, alega Isaac. 

Futuro
A procura por acolhimento é diária e 
já vem gente até de outros estados, fato 
que incentiva Apollo a buscar novas 
formas de crescimento para o futuro do 
abrigo. “A gente está procurando um es-
paço maior. Pela demanda que chega, se 
imagina que vá crescer ainda mais. Va-
mos participar de projetos para buscar 
todos os tipos de parceria”, relata.

O abrigo já conta com atendimento 
semanal de uma  psicóloga e de uma 
psiquiatra, totalmente voluntárias. A 
ideia é aumentar as áreas de atendimen-
to, como, por exemplo, assistência so-
cial, médica, financeira e administrati-
va, com o intuito de dar condições ainda 
melhores de resistência para quem vive 
às margens do que é considerado certo, 
em meio a uma sociedade que ainda está 
longe de ser harmônica.
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Resgate da vida e da esperança 
na comunidade do Pirambu

Letícia de Medeiros e Yasmin Rodrigues
Repórteres

Comunidade. O projeto 
Resgatando Vidas é localizado na 
comunidade Pracinha do Abel e 
ajuda as crianças do lugar

O projeto “Resgatando Vidas” ini-
ciou-se há oito anos com Evan-
dro Rodrigues, Wellington Ro-

drigues, Gustavo Frota e Carlos Vieira. 
Eles são ex-presidiários que decidiram se 
unir para dar às crianças da comunidade a 
oportunidade que eles não tiveram. “An-
tes, nossos jovens saíam daqui [comuni-
dade] para a prisão ou para o cemitério”, 
aponta Evandro Rodrigues, 44, líder co-
munitário. “Por meio dele, muita gente já 
saiu do mundo errado, do mundo crimi-

sobre suas experiências, almejando que 
os jovens aprendam com seus erros e não 
passem pelas mesmas adversidades pelas 
quais eles passaram.

Atualmente, a sede está sendo cons-
truída próximo à pracinha do Abel, que 
dá nome à comunidade. O local é perto do 
projeto Vila do Mar, que visa à requalifi -
cação urbana de áreas da comunidade do 
Grande Pirambu. Essas ações são impor-
tantes para a comunidade, pois represen-
tam um avanço para um local que, segun-
do Evandro, não foi assistido pelo poder 
público por muito tempo.

Apesar do projeto, a comunidade ain-
da enfrenta muitos desafi os, como a exis-
tência de um canal que deságua esgoto no 
mar e não tem muro de proteção. “Eu nas-
ci e me criei aqui. Sempre foi assim, sem 
nenhum projeto para transformar o jovem 
em um cidadão. Se houvesse coisas boas, 

noso”, afi rma Fernando da Frota, 27, mo-
rador da comunidade Pracinha do Abel.

Atividades

O programa é composto por atividades 
como futebol e surfe. Às vezes, realizam 
parcerias para desenvolver ofi cinas de 
artesanato, fotografi a e bijuteria.  Atual-
mente, existem 40 crianças benefi ciadas. 
“80 jovens estão na fi la de espera de um 
colégio da comunidade. Enquanto aguar-
dam, fi cam nas ruas. Aqui [no projeto], 
nós as afastamos da persuasão do mundo 
do crime”, explica Evandro.

Com as parcerias, o projeto já con-
seguiu levar as crianças para diversos 
locais, como o Beach Park, a exposição 
de Cândido Portinari na Universidade de 
Fortaleza (Unifor) e shows da Disney, 
que aconteceram no shopping RioMar. 
Durante as ofi cinas, os educadores falam 



11Agosto de 2018

Resgate da vida e da esperança 
na comunidade do Pirambu

não teria ninguém nos presídios’’, desaba-
fa o líder comunitário.

Doações

O projeto recebe doações de pranchas de 
surfe, bolas de futebol e qualquer outro 
item que possa ajudar na educação das 
crianças da comunidade. Segundo Evan-
dro, a maioria das doações vêm de pes-
soas que conhecem o projeto pela inter-
net. Ele ressalta a importância delas para 
o suporte dos sonhos dos pequenos: “eu, 
através de Deus, consegui sonhar e hoje 
sou um líder comunitário. O meu maior 
sonho é ver a minha comunidade transfor-
mada”, conclui Evandro.

Para doar, pode-se entrar em contato 
com o organizador Evandro Rodrigues 
pelo telefone (85) 98871-0418 ou pela 
página do Facebook Escolinha Resga-
tando Vidas.

PUBLICIDADE

Projeto. 
Resgatando 
Vidas foi 
criando há 
oito anos 
e beneficia 
as vidas de 
crianças da 
comunidade. 
Foto: Juliano Almada 
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O faturamento de mercado também 
tem números expressivos. De acordo com 
pesquisa realizada pela Newzoo – empre-
sa de pesquisa sediada na Holanda e espe-
cializada em análise de mercado –, deve 
haver, em 2018, um crescimento de 38,2% 
em relação a 2017, alcançando a marca de 
US$ 906 milhões, dinheiro arrecadado 
dos setores de direitos de mídia, publici-
dade, patrocínios, ingressos, mercadorias 
e taxas recolhidas pelas publishers.

Atletas de mais destaque costumam 
receber quantias elevadas. Lucas Simon, 
um dos sócios fundadores da equipe 
INTZ E-Sports Club, revelou, durante 
uma palestra no  Game Business 2017, 
que o salário de cyber atleta varia de R$ 
3 mil a R$ 20 mil. “Assim como acontece 
no futebol, apenas uma minoria entre os 
jogadores ganha muito bem. Alguns, até 
acima de R$ 20 mil”, conta.

Gaming House consolida os 
e-sports no País

A competitividade presente nos ga-
mes, aliada a um grande público 
consumidor, fortaleceu o merca-

do. O investimento de grandes empresas, 
estruturação para atletas, competições 
com premiações milionárias, transmis-
sões ao vivo e audiências que chegam a 
superar números da televisão transforma-
ram o e-sport em um fenômeno.

A profissionalização trouxe para as 
equipes de e-sport a necessidade de mon-
tar estruturas que oferecessem conforto, 
equipamentos de qualidade e um  staff 
para extrair o potencial máximo dos atle-
tas. Como em qualquer esporte de alto 
rendimento, para obter resultados satis-
fatórios nas competições é preciso inves-
tir em espaços propícios para os treinos. 
As Gaming Houses são casas ou comple-
xos de apartamentos que reúnem jogado-
res profissionais, treinadores, psicólogos, 
nutricionistas, cozinheiras, computadores 
e acessórios de ponta com conexões de in-
ternet de alta velocidade. 

Majoritariamente, os complexos ofere-
cidos pelas organizações encontram-se em 
São Paulo. É comum que muitos jovens 
saiam de casa ainda adolescentes para mo-
rarem com seu time. Porém, é necessário 
destacarem-se no jogo para conquistarem 
espaço no âmbito competitivo. Renan Au-
gusto, 24, atleta da T-Show E-Sports, con-
ta que ingressou na profissão por   “jogar 
há bastante tempo  League of Legends  e 
ficar sempre entre os melhores no ranking. 
Meus amigos começaram a me incentivar 
a tentar entrar no cenário competitivo. Eu 
não me sentia bom o suficiente, mas um 
dia tentei e consegui”, relata.

São diversos os fatores que envolvem 
a vida de um pro-player quando passa a 
morar em uma Gaming House: abrir mão 
do convívio familiar, lidar diariamente 
com pessoas de diferentes personalida-
des, rotinas de treino, pressão por parte 
da torcida e da empresa. Diante de todos 
esses aspectos, o início na profissão cos-
tuma ser difícil. Para Renan Augusto, foi 
“bastante triste afastar-me dos familiares 
e amigos. A princípio, eu consegui lidar 
bem com a situação, mas minha família 
ainda está se adaptando. Apesar disso, 

Mateus Moura
Repórter

LOL. Final do campeonato de League of Legends de 2016. Foto: Reprodução

Capacitação. Sala de treinamento da Gaming House da paiN Gaming. Foto: voxel.com.br.

Games. Os esportes 
eletrônicos, conhecidos 
como  e-sports, deixaram de ser 
um hobby e tornaram-se, para 
muitos, uma profissão

sempre apoiaram minha decisão, por ser 
algo que eu gosto de fazer”, revela.

Os custos para manter uma  Gaming 
House são elevados. Além de toda a estru-
tura física necessária, com computadores 
que podem chegar a cinco mil reais e cone-
xões de internet até 60 vezes mais rápidas 
que as presentes na maioria dos lares brasi-
leiros, também é primordial a presença de 
suporte humano para auxiliar e administrar 
os atletas. De acordo com Arthur Curia-
ti, CEO da paiN Gaming, em entrevista à 
SporTV, “os jogadores precisam não só de 
uma boa estrutura, mas também de funcio-
nários competentes por trás. É muita gente 
na casa. Apoio psicológico, cozinheiras, 
nutricionistas. Isso gera um custo médio 
de R$ 80 a 100 mil por mês”, explica.

O poder dos e-sports 

Um exemplo da dimensão do alcance des-
sa nova modalidade de esporte foi a final 
do campeonato mundial de  League of 
Legends, ocorrida em 2016. O jogo entre 
SKT e Samsung Galaxy superou a deci-
são da NBA em audiência. Enquanto 43 
milhões de espectadores assistiram à final 
do jogo eletrônico, 30,8 milhões assisti-
ram à da NBA. O grande número de teles-
pectadores chamou a atenção da SporTV, 
que adquiriu o direito de transmissão do 
Cblol (Campeonato Brasileiro de League 
of Legends). Tornou-se comum, tam-
bém, as emissoras dedicarem programas 
exclusivos aos jogos eletrônicos. Globo, 
Esporte Interativo, SporTV e ESPN são 
algumas das empresas que produzem con-
teúdo voltado aos games.

Com toda essa ascensão dos jogos 
eletrônicos, muitas empresas, personali-
dades e até clubes de futebol resolveram 
investir. A Samsung, potência internacio-
nal em eletrônicos, foi uma das pioneiras 
no  e-sport. Montou sua própria equipe 
de League of Legends, que conquistou um 
bicampeonato mundial, principal torneio 
da modalidade. No Brasil, Vivo, Kabum, 
Nike, Intel e Submarino são alguns exem-
plos. Ronaldo “Fenômeno”, bicampeão 
mundial, comprou parte da CNB e-Sports 
Club, tradicional equipe brasileira, tor-
nando-se sócio ao lado de André Akka-
ri, famoso jogador de pôquer e campeão 
mundial da modalidade, e Igor Trafane 
Federal, diretor-executivo da Brazilian 
Series of Poker (BSOP). Foi a primeira 
personalidade de esportes convencionais 
a ingressar no meio dos esportes eletrôni-
cos no Brasil.
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“Existe muito mercado para 
jornalista qualificado” 

Clara Menezes e Letícia Feitosa
Repórteres

O curso de Jornalismo da Universidade de Fortaleza (Unifor) completa 18 
anos no dia 1º de agosto de 2018. O segundo semestre é de comemoração 
pela maioridade e pela história consolidada na sociedade cearense, com 
dezenas de profissionais formados com competência, responsabilidade e 
ética profissional. As comemorações também abrem espaço para um tempo 
de reflexão sobre o mercado de trabalho e a formação profissional do jor-
nalista em meio à reconfiguração do mundo a partir das mudanças sociais 
e, principalmente, pela hiperconexão trazida pelas novas tecnologias. 

JornalismoNIC: Quais as principais mu-

danças ocorridas no curso de Jornalismo 

desde que você assumiu a coordenação?

 Desde a minha chegada aqui, em 2010, 

a gente propôs a mudança da matriz. O 

fato é que o nosso curso era um curso, ba-

sicamente, de impresso. O curso original 

é excelente, mas muito baseado em duas 

questões: na matriz das universidades 

públicas e ainda na estrutura de impres-

so, até porque nossos principais produtos 

eram impressos, como é o caso da revista 

A Ponte, do Sobpressão etc. A gente pre-

cisava atualizar três questões: a gestão, o 

jornalismo e o fato de que o jornalismo, 

inexoravelmente, ia se encaminhar para 

o digital. Por isso, hoje, temos um curso 

em que é formado um poliglota digital, ou 

seja, os estudantes têm que estar habili-

tados a trabalhar em qualquer platafor-

ma. Vocês [alunos] têm que ter a condição 

de serem empreendedores. Esse é outro 

problema no ensino de jornalismo, que 

ensinava a gente a ser empregado das 

empresas de comunicação. Assim, eu não 

posso ser empreendedor. A gente está 

ensinando e aprendendo a empreender. 

A gente é praticamente “montado” para 

trabalhar nas empresas. Mas a gente tem 

que aprender a não depender delas. Se 

eu tenho a vocação para essa empresa, 

eu vou fazer carreira dentro dela. Mas se 

eu não tenho, se eu quero montar minha 

própria empresa de comunicação, de as-

sessoria, por exemplo, eu tenho que saber 

empreender. Então, isso é uma caracterís-

tica do curso. O grande “barato” é que a 

gente começou a discutir isso logo na mi-

nha entrada aqui [2010], porém somente 

conseguimos implementar essa mudan-

ça em 2015. Mesmo assim, o jornalismo 

da Unifor é um dos primeiros a fazerem 

isso. É um dos primeiros já reconhecidos, 

Entrevista > Wagner Borges

“Eu acho que 
o jornalismo 
nunca esteve 
passando por 
um momento 
tão bom 
como agora”

São muitos os desafios cotidianos para se manter o curso de Jornalis-
mo atualizado e adaptado às mais modernas demandas do mercado. 
A grade curricular passou por algumas mudanças durante os anos 
para poder se aliar às novas necessidades do mercado de trabalho. 
Para falar um pouco sobre as transformações e sobre as atualizações 
da profissão, o JornalismoNIC entrevistou o coordenador do curso, o 
jornalista e professor Wagner Borges, que há oito anos está à frente 
de um processo de mudança da matriz curricular.

inclusive. Tanto é que fomos eleitos o 

melhor curso de Jornalismo do Norte e 

Nordeste pelo jornal mais importante do 

Brasil, que é a Folha de S.Paulo. Então, é 

um dos primeiros cursos com ensino de 

jornalismo focado na gestão, além de ser 

um dos primeiros cursos a trabalharem 

completamente com plataformas digitais, 

que é o diferencial do nosso mercado. 

JornalismoNIC: O que diferencia o profis-

sional formado na Unifor?

 A gestão não é apenas empreender, mas 

é entender o processo. Não adianta mon-

tar uma empresa se você não trabalhar 

com números, com dados, e não entender 

que lá fora a vida é diferente. Eu tenho 

que me preparar para trabalhar com pú-

blico, entender cenários, que é entender 

meu próprio negócio e outros negócios. 

Se eu não consigo entender isso como 

uma realidade, eu não vou passar de um 

“dador” de notícia, de um mero mediador, 

quando, na realidade, o jornalista não é 

um mediador, é um intérprete. Porém, 

para interpretar, eu tenho que ter um alto 

conhecimento da minha profissão. É isso 

que distingue o jornalismo empresarial 

do jornalismo das redações. As empresas 

contratam jornalistas para serem profis-

sionais consultores de altíssimo nível. 

 Como você avalia o futuro 

da nossa profissão?

 Eu acho que o jornalismo nunca esteve 

passando por um momento tão bom como 

agora. Parece meio paradoxal. Mas, o que 

aconteceu? Com as novas tecnologias, as 

pessoas têm acesso a um monte de coi-

sas, inclusive informação. No meio da 

desinformação geral, as pessoas com um 

mínimo de juízo, compromisso e investi-

mento não vão trabalhar nem vão perder 

seu tempo com as chamadas fake news. 

Então, as empresas de comunicação pro-

fissionais, onde o trabalho do repórter é 

baseado em apuração, em ouvir, escutar, 

analisar e interpretar, nunca estiveram 

tão em voga como agora. As pessoas sa-

bem do tamanho do prejuízo moral, in-

telectual, financeiro e até institucional de 

uma fake news. E sabem que fake news 

não são a matéria prima do jornalismo. 

Ao contrário, o jornalismo é algo para 

que todo mundo está se voltando, por-

que se você tem uma dúvida, as pessoas 

procuram exatamente o jornalismo para 

fazer essa mediação. Inclusive, nas em-

presas também. Qual o paradoxo? É um 

momento muito bom, mas é um momento 

em que se exige cada vez mais do jorna-

lista, pois querem informação. Tem a ver 

com a creditação, com o investimento na 

sua educação, na sua formação. A gente 

percebe em alguns alunos prestes a se-

rem jornalistas uma certa dificuldade em 

entender que o compromisso jornalístico 

é um compromisso muito sério. Costumo 

dizer que um aluno de Jornalismo de-

veria estudar mais do que um aluno de 

Medicina e de Direito juntos. Embora o 

jornalismo, dentro desse processo de re-

juvenescimento, reconhecimento, esteja 

segmentando o mercado, que aliás é bom, 

esse mercado exige informação também. 

Eu não posso só fazer o jornalismo de que 

eu gosto. Se eu faço jornalismo só porque 

eu gosto, eu tendo a ficar na superfície. 

Então, eu tenho que me preparar bas-

tante para poder falar do que eu gosto 

baseado naquilo de que eu não gosto, do 

conhecimento, que é a base da pessoa. 

Isso significa estudar, teorizar, e esse é 

um desafio que a gente tem. Por isso que 

eu sempre digo: existe muito mercado 

para jornalista qualificado.



14  Agosto de 2018

Empresas esperam cada vez mais 
qualidades dos seus funcionários

O IBGE também divulgou dados 
de pesquisas sobre o crescimento 
de trabalhadores autônomos. Em 

2017, o número de pessoas que trabalham 
por conta própria ou em vagas sem carteira 
assinada superou pela primeira vez o daque-
las que têm um emprego formal. Mas ainda 
há quem prefi ra ter sua carteira assinada e 
busque um emprego formal. E um desafi o 
para quem está desempregado e pretende 
ingressar no mercado de trabalho é a tensão 
provocada pelos processos de entrevista.

O JornalismoNIC entrevistou duas 
profi ssionais que trabalham com Recursos 
Humanos (RH), para entender mais sobre 
as exigências do mercado, sobre o com-
portamento adequado em uma entrevista 
de emprego, como compensar a falta de 
experiências expressas no currículo e ou-
tros aspectos importantes para alguém que 
procura emprego ou estágio.

Christiane Sampaio, 32, atua como 
Gerente de Recursos Humanos em 
uma empresa de indústria e comércio 
de confecção. Ela é responsável por 
desenvolver e gerenciar planos de carreira, 
elaborar o recrutamento, seleção e 
treinamento dos empregados e estagiários. 
Ela frisa a importância de o entrevistado 
ter desenvoltura, calma e planos que 
coincidam com as perspectivas da empresa, 
pois seu desenvolvimento dependerá da 
identifi cação e dedicação que o profi ssional 
terá no ambiente de trabalho. “Quando a 
gente está entrevistando um estagiário, 
normalmente são pessoas inexperientes. 
Então, o currículo não é um fator 
determinante. Na entrevista, a gente analisa 
a questão comportamental. Fazemos 
perguntas referentes ao histórico e ao que 
ele pretende para o futuro, analisando se 
esse perfi l está de acordo com a vaga”, 
ensina. Além dessas características, ela 
relata que cada emprego ou estágio tem 
suas exigências e que isso se refl ete no 
perfi l da vaga disponível. “Na área do 
marketing, por exemplo, eu analiso sempre 
a criatividade, a forma de se relacionar, 

Levi Aguiar
Repórter

Mercado. O índice de 
desemprego no Brasil, 
atualmente, é de 12,2%, 
atingindo 12,7 milhões 
de pessoas em todo o 
País, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE)

seu estilo de vida e se este estilo coincide 
com o setor”, explica. A gerente de RH diz 
que não basta o interessado na vaga ser 
contratado. Ele precisa manter a postura 
profi ssional. Entrando em detalhes, essa 
postura, segundo ela, corresponde a ser 
pontual, manter um bom relacionamento 
com seus colegas, reagir bem sob pressão 
e corresponder às demandas do cargo que 
lhe foi confi ado.

Ketsia Oliveira, 23, psicóloga com es-
pecialização em Recursos Humanos e Psi-
cologia Organizacional, trabalha para uma 
empresa que lida com alguns estagiários 
— especifi camente, um grupo de estudan-
tes ligados aos cursos de Comunicação 
Social, Administração, Artes Cênicas e 
outras áreas conectadas à Comunicação e 
Gestão. Para Ketsia, em uma entrevista de 
emprego há fatores que contribuem posi-
tiva ou negativamente para a contratação. 
Ela destaca que “existem fatores na entre-
vista que implicam o objetivo do indivíduo 
e o seu interesse em buscar aquele estágio. 
Depois da análise, o entrevistador decide 
se o absorve ou não”. Ela traz o exemplo 
dos estudantes universitários que vão atrás 
de estágios apenas para preencher uma 
disciplina na faculdade, pois alguns cursos 
exigem que eles estejam envolvidos com o 
mercado de trabalho. “Quando o estagiário 
começa a falar sobre si, ele precisa real-
mente estar voltado ao desejo de ingressar 
na atividade profi ssional com foco em seu 
desenvolvimento”, pontua Ketsia.

Os fatores mais levados em conside-
ração dizem respeito a quanto o estagiário 
transmite da ideia de que ele almeja evoluir 
no campo profi ssional. Para Ketsia, a dispo-
nibilidade em aprender, mesmo com a inse-
gurança na entrevista de emprego, é o que 
realmente importa captar na entrevista. “Por 
se tratar de um candidato que está inserido 
em uma realidade de absorção de conheci-
mento e prática — a faculdade e o estágio 
—, ele recebe informações atualizadas so-
bre o mercado de trabalho. Essa é a diferen-
ça entre ele e o indivíduo que está parado no 
mercado há um certo tempo”. Essa é mais 
uma declaração da psicóloga justifi cando 
o interesse da sua empresa nos estagiários 
universitários, pois eles estão aprendendo a 
teoria e exercitando-a na prática.

Já na questão do currículo, o interessa-
do na vaga nunca deve esquecer de pôr a 
data de início do seu curso e o período de 
formação em que se encontra. Se ele tiver 
outras experiências, é necessário informar 
sua trajetória (início e fi m desse trabalho e 
alguns detalhes da função que ele desem-
penhava) e, principalmente, dados pessoais 
como telefone, nome completo e endereço.

“Quando o estagiário começa 
a falar sobre si, ele precisa 
realmente estar voltado ao 
desejo de ingressar na atividade 
profissional com foco em seu 
desenvolvimento” 

Ketsia Oliveira

EXIGÊNCIAS DO MERCADO
 DE TRABALHO

Currículo
Um bom currículo é um fator muito importante na hora da entre-

vista de emprego, pois seu histórico poderá contribuir para identificar 
seu perfil como preenchedor de vagas. 

Vontade de aprender
Um aspecto considerável para quem trabalha na área de contrata-

ção é quando o entrevistado tem vontade de aprender, pois isso está 
ligado ao interesse do empregado em crescer na empresa.

Pontualidade
A pontualidade pode demonstrar interesse e responsabilidade 

com a função que o funcionário desenvolve na empresa.

Calma
A calma é necessária, pois em alguns empregos o indivíduo vai 

precisar saber lidar sob pressão.

Planos para o futuro
Quem trabalha com RH sabe que um provável bom empregado é 

aquele que possui metas e que trabalha para alcançá-las.

Bom relacionamento
Manter um bom relacionamento com os outros funcionários é im-

portante, pois fortalece a integração da empresa e traz mais harmonia 
ao local de trabalho.

Comportamento
O empregado é avaliado, principalmente, pelo comportamento 

que desenvolve no local de trabalho. Corresponder às exigências da 
vaga de emprego é significativo para construir um bom histórico curri-
cular. Exemplo de comportamentos positivo é quando o funcionário é 
focado e possui desenvoltura.
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Bancas 
de jornais 
resistem à era 
digital

A principal fonte de renda das ban-
cas de jornais são, principalmen-
te, os colecionadores. “As bancas 

vivem, além de chocolates, balas e recar-
gas (de créditos de celular), de colecio-
nadores, tanto de revistas de super-heróis 
quanto de miniaturas e álbuns, como o da 
Copa, que é o ‘carro-chefe’ da gente ago-
ra”, conta o jornaleiro Valderli Oliveira 
Batalha, 52. Popularmente chamado de 
Louro, apelido que ganhou quando ainda 
trabalhava como ajudante de gazeteiro, 
aos 14 anos, Valderli trabalha no ramo há 
30 anos e relata as mudanças ocorridas ao 
longo do tempo em relação à resistência 
das bancas de jornais na capital cearense. 
Ele mantém seu negócio na praça Otávio 
Bonfim, localizada em uma das aveni-
das mais movimentadas de Fortaleza, a 

Sabrina de Souza
Repórter

Resistência. A reportagem fala 
sobre a realidade dos jornaleiros 
ativos até hoje e como eles 
conseguem se manter no ramo 
com a chegada da internet

Bezerra de Menezes. “Tínhamos quatro 
bancas aqui na praça [do Otávio Bonfim], 
mas a mudança das paradas de ônibus 
para o centro da avenida limitou o público 
que realmente se interessa e vem até aqui 
[a banca]”, aponta Valderli. Ele comenta 
que o principal fator na queda das vendas 
é a internet. Mas, segundo o jornaleiro, 
“apesar dos benefícios da rede, não tem 
coisa melhor do que pegar um jornal ou 
uma revista para ler”.

Em relação à venda de jornais diários, 
“quando sai uma notícia quente — por 
exemplo, a prisão do ex-presidente Lula —, 
é certeza ter uma semana de boas vendas”. 
Porém, quando não, “o que sustenta o ganho 
são as vendas dos fins de semana com rela-
ção ao placar do Brasileirão [campeonato de 
futebol brasileiro], por exemplo”.

Quanto ao futuro do jornalismo im-
presso, “no meu ponto de vista, aquelas 
pessoas que têm o prazer de ter o jornal 
em mãos para ler [...] ainda vão resistir a 
migrar para o jornalismo online”, comen-
ta Valderli. 

Para Gilberto Barros Oliveira, jorna-
leiro desde 1990, “da década de 90 para 
cá, 50% das bancas fecharam”. Barros 
compartilha da mesma opinião que Louro 

sobre a web: “hoje é muito difícil [ven-
der]. Com a internet, tudo é muito prá-
tico, o que acaba dificultando as nossas 
vendas”. Segundo ele, para conseguir 
resistir ao mundo mobile, “a gente busca 
viver das variedades que a Prefeitura per-
mite, como cigarros, bombons etc.”. Por 
se localizar na Avenida Virgílio Távora, 
próximo de um colégio, Gilberto conta 
que ainda garante alguns especiais, como 
“Guia do Estudante”, que é uma coletânea 
de matérias voltadas para vestibulares.

Internet

Conforme os relatos, com o surgimento 
da internet e com a chegada do jornalis-
mo online, por volta de 1995, tem sido 
cada vez mais acirrada a competição en-
tre o impresso e o webjornalismo. A ins-
tantaneidade das redes, tendo em vista 
o grande número de informações que se 
pode extrair delas de maneira rápida, é um 
importante fator da nova geração.

Com esse fato, as bancas buscaram 
manter-se ainda presentes no cotidiano, 
inovando com revistas, apostilas pré-u-
niversitárias, livros em geral, ou até com 
sorvetes, açaí, bombons etc. Porém, a 
venda de produtos alimentícios só pôde 

ser feita depois do decreto nº 40.184, de 
26 de dezembro de 2000, que passou a 
permitir a venda de alguns produtos co-
mestíveis embalados industrialmente, de 
forma que esses produtos incentivassem a 
venda dos artigos principais das bancas. 
Muitos também fazem recarga de celula-
res e venda de chips de operadoras para 
complementar a renda.

Um pouco de história 

Com a vinda de Dom João VI, em 1808, 
surge o primeiro jornal impresso do País, a 
“Gazeta do Rio de Janeiro”, que tratava sobre 
o governo lusitano e sua política no Brasil. 
Na época, quem fazia o serviço de entrega 
das publicações e sua venda nas ruas eram os 
escravos de ganho. Já em 1888, com a abo-
lição da escravatura, quem passou a ocupar 
esse papel eram crianças e jovens que faziam 
o trabalho em troca de algumas moedas.

Os pontos fixos de venda de jornal sur-
giram ainda em 1876. O primeiro foi na ci-
dade do Rio de Janeiro, com o italiano Car-
mine Labanca, de cujo nome surgiu o termo 
“banca”. Ele utilizou tábuas sustentadas por 
caixotes para poder exibir os jornais no seu 
quiosque. No ano de 1950, as bancas ganha-
ram estrutura de metal.

Jornaleiro. Valderli trabalha no ramo há 30 anos. Foto: Sabrina de Souza
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A difícil jornada do autocontrole

Letícia Serpa
Repórter

Tricotilomania Algumas pessoas costumam arrancar os pelos da sobrancelha Foto: Sarah Viana

Saúde. A Tricotilomania 
é uma das consequências 
do transtorno de 
ansiedade, podendo 
também manifestar-se por 
hereditariedade ou outros 
motivos
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A ansiedade pode ser considera-
da como o começo de transtor-
nos psicológicos mais graves 

e possíveis mudanças na percepção de 
situações do dia a dia. “Para o ansioso, 
praticamente tudo pode ser motivo para 
uma preocupação extrema”, é o que 
explica a psiquiatra Maria Gardênia 
Amorim, 57. A profissional revela que 
são muitas as ocorrências de distúrbios 
mais sérios que podem ser criadas a par-
tir de um transtorno de ansiedade. Um 
dos mais frequentes é a tricotilomania, 
doença compulsiva que leva a pessoa a 
um desejo incontrolável de arrancar os 
pelos do corpo. “A tricotilomania pode 
levar a áreas de rarefação de pelos e de 
cabelos, o que a torna muito eviden-
te”, explica. Porém o ato de arrancar 
os pelos do corpo pode se transformar 
em um distúrbio mais sério. A doença, 
que é conhecida por tricotilofagia, leva 
a ingestão dos pelos arrancados e pos-
síveis criações de bolos no estômago, 
chamados de tricobezoares. “O tricobe-
zoar pode levar a anemia e, às vezes, é 
preciso até operar para tirar o bolo de 
cabelo”, fala Amorim.

Em outros casos, a pessoa com trico-
tilomania não necessariamente precisa 
arrancar os cabelos do couro cabeludo. 
Como fala a psiquiatra, “os pelos do 
corpo todo estão envolvidos”. Por isso, 
“a pessoa, ao arrancar os cílios, por 
exemplo, pode levar à inflamação da 
pálpebra, a chamada blefarite. Pessoas 
com tricotilofagia podem danificar os 
dentes, ao morder com muita força os 
cabelos, e até os próprios dedos às vezes 
criam manchas roxas, de tanto se pres-
sionarem os fios na tentativa de arrancá-
-los. [...] O transtorno psicológico não 
tem causa única. Algumas vezes, o dis-

túrbio surge por natureza heterogênea, 
outras por ser algo advindo da genéti-
ca ou também por consequência de al-
gum Transtorno Obsessivo Compulsivo 
(TOC)”, explica a médica. Segundo ela, 
a doença costuma aparecer com mais 
frequência em mulheres, e os primeiros 
indícios que devem ser identificados são 
as áreas rarefeitas de pelo.

A profissional afirma que, na maioria 
das vezes, o ato se inicia em casa e depois 
se torna recorrente em lugares públicos. 
“Às vezes a pessoa começa e ninguém per-
cebe. Geralmente, no início, não costuma 
fazer em público, e sim em casa. Os pais ou 

familiares podem perceber que isto ocorre 
em momentos descontraídos, como ao as-
sistir televisão ou ler. Então, onde primeiro 
se percebe é em casa, o lugar onde mais a 
pessoa vai fazer”, ressalta.

Caso de Tricotilomania

“Começou quando eu ainda estudava 
no colégio. Devia ter em torno de dez 
anos. Hoje, faço tratamento psicológico 
e já tomei remédios para controlar a an-
siedade”, é o que conta a corretora de 
moda Patrícia (nome fictício), 23, quan-
do fala sobre sua experiência com o 
transtorno. “Uma amiga do colégio, na 
época, puxou alguns fios do meu cabelo 
dizendo serem fios ‘defeituosos’ e que 
deveriam ser arrancados. Com pouco 
tempo, já passei a arrancá-los natural-
mente”, narra.

O caso de Patrícia está relacionado à 
tricotilomania gerada pelo distúrbio da an-
siedade. Segundo ela, em épocas de muito 
nervosismo, arranca seu cabelo sem perce-
ber o dano que está causando a si mesma. 
“Não sinto dor, mas às vezes sangra”, conta.

Além de arrancar os fios, Patrícia afir-
ma comer o bulbo, parte da estrutura in-
terna do cabelo que produz células para o 
crescimento do fio. Por isso, a psiquiatra 
Gardênia Amorim afirma que o caso de 
Patrícia já pode ser considerado uma tri-
cotilofagia, por incluir o ato de ingestão.

Patrícia diz ser muito reservada sobre 
o assunto, por sentir vergonha de assumir 
o seu vício. “Cabelo é um dos símbolos 
de vaidade da mulher. Então, por mais 
que fisicamente seja prazeroso, psico-
logicamente é triste saber que você não 
tem domínio sobre suas emoções. Geral-
mente, ando de cabelo preso para escon-
der as falhas”, conta.

A psiquiatra Amorim afirma que, em 

muitas situações, a família e os amigos 

devem intervir com uma conversa mo-

tivacional, nunca com discursos desa-

gradáveis, obrigando a pessoa a parar 

de arrancar os pelos, pois isso só viria 

a agravar o distúrbio. Além disso, cita 

que “geralmente, os melhores resulta-

dos são com psicoterapia e com psico-

farmacologia, que são medicações an-

tidepressivas” e diz que a família pode 

ajudar no processo levando a pessoa a 

um profissional. “A doença precisa ser 

tratada adequadamente”, explica. 

Como ajudar
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O poder profissional das mulheres

Uma vida repleta de 
livros

“Eu curto o prazer do 
percurso” 

Nesta edição, “A cara da Unifor” gira em torno das histórias de vida de duas mulheres. Uma é a bibliotecária da Universidade, Leonilha Lessa, 
61. Com quase quatro décadas de trabalho na biblioteca,  ela se considera uma profissional realizada, mas ainda tem planos que deseja 
realizar antes de se aposentar. A outra mulher é a jornalista de economia Neila Fontenele, 49. Hoje, cursa Psicologia na Unifor e encara novas 
realidades. O que as duas têm em comum é simples: a realização profissional e o poder de representar uma mulher bem-sucedida no mercado.

Leonilha Maria Brasileiro Lessa é bibliotecária da Universi-

dade de Fortaleza há 37 anos. Com 61 anos, afirma que não 

tem como separar seu trabalho de sua vida pessoal. Para 

ela, é um orgulho ter acompanhado tantas mudanças na área 

da Biblioteconomia — desde a falta de organização dos li-

vros  até a utilização da internet para ordenar as obras.

Em 1978, Leonilha ingressou no curso de Biblioteco-

nomia da Universidade Federal do 

Ceará. Seu sonho era simples: queria 

conseguir um diploma universitário. 

Para isso, a bibliotecária precisava se 

profissionalizar. Diferentemente do 

que é esperado, Leonilha não tinha o 

hábito de ler e de usar a biblioteca. 

No entanto, isso nunca a impediu de 

ser uma profissional de sucesso no 

seu ramo. “Há pessoas que podem ter 

feito Biblioteconomia e não ter con-

seguido alcançar seu objetivo. Eu me 

sinto muito realizada”, aponta.

Um dos projetos que a bibliote-

cária sonha em realizar  é  melhorar 

as bibliotecas prisionais. Leonilha pretende trabalhar com o 

Curso de Direito da Unifor para realizar esse plano. Segundo 

o artigo da lei de remição de pena, se o preso ler um livro 

em um prazo de 22 a 30 dias, ele terá sua pena reduzida em 

quatro dias. O limite é de, no máximo, 12 obras. Porém, essa 

determinação não é cumprida nos presídios brasileiros. Para 

ela, quanto mais informadas as pessoas estão, menos têm 

tendências a tomarem decisões ruins. 

Além desse projeto, Leonilha tem outro desejo mais sim-

ples e pessoal: descansar.

Coragem e determinação são fundamentais para enfrentar 

desafios. A jornalista de economia Neila Fontenele encara 

mudanças na vida de forma realista. Aos 49 anos, a cea-

rense acredita na evolução constante e que o processo de 

aprendizado não se restringe apenas à infância. Nascida em 

14 de novembro de 1968, em Viçosa do Ceará, a 348 km da 

Capital, é filha de funcionários públicos. A família veio para 

Fortaleza quando Neila tinha cinco 

anos de idade. No segundo semestre 

de 1986, conseguiu ingressar na Uni-

versidade Federal do Ceará (UFC). “Já 

comecei a me envolver. Meu primeiro 

estágio foi na UFC, na assessoria de 

imprensa”, fala.

Atualmente, Neila é editora executi-

va do O POVO no Núcleo de Negócios e 

já conquistou diversos prêmios, como 

o “Profissional da Imprensa”, em 2011. 

Neila também foi destaque no Prêmio 

RioMar Mulher, em 2017, na categoria 

de Comunicação. A jornalista ressalta o 

privilégio de representar a profissão e 

a importância de haver mulheres den-

tro dessas premiações, por acreditar na 

falta de espaços dedicados ao gênero. 

Hoje, Neila voltou para a faculdade e cursa o 5° semestre 

de Psicologia na Universidade de Fortaleza (Unifor). É colega 

de faculdade da própria filha e se mostra empolgada com 

as possibilidades que essa nova profissão promete. “Eu me 

sinto em processo de transformação. Eu não sei onde vai dar 

ainda, mas estou tentando fazer sem pressa para não perder 

o prazer do caminho. Eu curto o prazer do percurso”, afirma.

A cara da Unifor 

“Há pessoas que 
podem ter feito 
Biblioteconomia e 
não ter conseguido 
alcançar seu objetivo. 
Eu me sinto muito 
realizada”

“Eu me sinto 
em processo de 
transformação. Eu 
não sei onde vai dar 
ainda, mas estou 
tentando fazer sem 
pressa para não 
perder o prazer do 
caminho”   

por Clara Menezes  e Melissa Carvalho
Repórteres
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Pau de Arara: Cabaceiras
FotoNIC. Everton Lacerda, Iara Pereira e Jamia Figueiredo

Com o intuito de registrar a cultura do interior do Nordeste, 
o FotoNIC foi à cidade de Cabaceiras, na Paraíba, conheci-
da como a “Roliúde Nordestina”. Localizada no semiárido 
nordestino, a região foi cenário de mais de 30 produções 
de cinema, sendo muito visada por causa de suas belezas 
naturais. Em outras palavras, é uma região, de fato, mui-
to atraente para amantes da fotografia. Os integrantes da 
equipe do “Foto” registram o que veem a sua volta: a geo-
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grafia, a cultura, o regionalismo, a história. Tudo isso com 
um olhar único e sensível, que pensa em levar cada clique, 
cada momento registrado de volta para a Capital. Assim, 
mostram, para quem está nas bolhas das grandes cidades, 
a riqueza que o interior do Nordeste nos tem a oferecer. O 
objetivo do ensaio é captar o que está perto de nós, não o 
que está longe, em outro país ou continente, onde muitos 
pensam que é a única forma de se ver beleza.
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Social. Voluntários realizando atendimento a criança assistida pelo Iprede. Foto: Iara Pereira

Evento. Premiados e Orientadores exibem troféus do Intercom Nordeste 2018. Foto: Luiz Sérgio.

Evento. Estagiários e Gestores do NIC no encerramento do semestre 2018.1. Foto: Sarah Viana.

Comunic / Notas 

NIC realiza Planejamento de Comunicação 
para o IPREDE

Pau de Arara

O Núcleo Integrado de Comunicação reu-

niu todas as células para estudar, avaliar 

e planejar a comunicação do IPREDE-Insti-

tuto de Promoção da Nutrição e do Desen-

volvimento Humano.

O objetivo da ação foi desenvolver 

um planejamento de comunicação inter-

na e externa com ênfase na divulgação 

dos projetos realizados pelo IPREDE e 

disseminar portfólio para incrementar 

ações de doações, bem como desvin-

O Centro de Ciências da Comunicação e 

Gestão da Unifor realizou a 12ª edição 

do projeto Pau de Arara. O projeto de 

extensão é coordenado pelo professor 

Jari Vieira e faz parte do calendário 

semestral dos cursos de Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda.

A última edição do Pau de Arara 

aconteceu em Cabaceiras, na Paraíba, 

conhecida também como a “Roliúde 

cular a imagem, construída ao longo do 

tempo, de que o Instituto está intima-

mente ligado à  desnutrição.

A próxima fase do processo, que deve 

acontecer em agosto de 2018,  inicia-se 

com a apresentação do planejamento 

para os representantes do IPREDE.  Nes-

ta fase, o NIC realizará treinamentos com 

a equipe de comunicação do Instituto e 

confeccionará os produtos de comunica-

ção destacados no planejamento.

Intercom Nordeste 2018

Encerramento do semestre: Arraiá do NIC

A Universidade de Fortaleza foi pre-

miada em 16 categorias do Intercom 

Nordeste 2018. Em 13 delas, os pre-

miados são alunos que passaram pelo 

Núcleo Integrado de Comunicação ou 

que atualmente fazem parte dele.

Com o objetivo de reunir os jovens volun-

tários do Núcleo Integrado de Comunica-

ção (NIC), as células de Assessoria e Even-

tos realizaram a terceira edição do Arraiá 

do NIC como parte final das atividades do 

semestre 2018.1.

A atividade foi recheada de brincadei-

ras em alusão à época festiva, como sor-

teios de brindes, desfile do rei e rainha do 

milho, além de ambiente decorado, músi-

cas e comidas típicas de São João. 

A AgênciaNIC foi premiada pela nona 

vez na categoria de “Agência Jr. de Publi-

cidade e Propaganda” e o programa Rádio 

em Destaque, produzido pela RádioNIC, 

recebeu premiação em “Produção em Au-

diojornalismo e Radiojornalismo”.

Com a temática “Uma Tarde em Mos-

cou”, inspirada na música “Pagode Russo”, 

de Luiz Gonzaga, compositor, instrumen-

tista e intérprete nordestino, o Arraiá do 

NIC fez alusão também à Copa do Mundo 

2018, realizada na Rússia, que também é 

cenário do sonho vivido pelo Rei do Baião 

na música “Pagode Russo”.

A ação foi comandada pelos estagiários 

da célula do RádioNic e contou com a par-

ticipação de todo o Núcleo.

Nordestina”, a cerca de 640 km de 

Fortaleza.

O Projeto já passou por mais de 14 

municípios e quatro estados, realizou ex-

posição no Museu da Fotografia de For-

taleza e ganhou destaque na revista Veja 

e nos portais dos jornais Diário do Nor-

deste, G1 (Portal de Notícias da Globo) e 

Tribuna do Ceará, além de ser premiado 

na categoria de Fotografia no Intercom.

INTEGRAÇÃO PROJETO

PLANEJAMENTO

CONGRESSO

Extensão. Os participantes do Projeto em frente ao letreiro “Roliúde Nordestina” ponto 
turístico de Cabaceiras.Foto: Jari Vieira.


