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Suzana Varjão
A jornalista fala sobre a atuação da comunicação na área dos direitos humanos. Página 9
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Fotografi a artística 
em destaque
“Rota JERI” foi um ensaio produ-
zido com o intuito de mostrar um 
pouco mais da beleza e da cultura 
de uma das regiões turísticas mais 
famosas do Brasil. Páginas 14 e 15

O fi m do namoro 
na era digital
O ghosting, que consiste em tratar pessoas como invisíveis 
nas redes sociais, cresce na era digital. Pesquisas mostram 
que 78% da geração Y foram vítimas, pelo menos uma vez, 
dessa prática.  Páginas 10 e 11

“Ghosting”

que consiste em tratar pessoas como invisíveis 
nas redes sociais, cresce na era digital. Pesquisas mostram 
que 78% da geração Y foram vítimas, pelo menos uma vez, 

Intolerância 
religiosa
Religiões de matriz africana são as 
principais vítimas de discriminação. 
O combate a essa intolerância por 
meio do estudo acadêmico é uma im-
portante iniciativa na luta contra o 
preconceito.  Páginas 16 e 17

Religião

50 Anos sem The 
Beatles 
São passados 50 anos desde o último 
show da banda britânica The Beatles, 
em Londres. Eles continuam infl uen-
ciando o cenário musical pelas diversas 
inovações no ramo musical e ainda são 
uma febre mundial. Páginas 12 e 13

Música

Insegurança

Mulheres 
motoristas
Nos últimos anos, o número de mulhe-
res motoristas aumentou. No entanto, 
ainda há muito medo e insegurança por 
parte das motoristas, além do machismo 
e outros preconceitos que existem den-
tro da profi ssão.  Página 4
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dolescência é a época em que a 
maioria das pessoas começa a 
se questionar sobre o mundo e o 

papel que exercem na sociedade em bus-
ca de um propósito de vida. Porém, nossa 
visão de mundo é bastante limitada pela 
cultura vigente e pela  educação recebida 
das nossas famílias. No Brasil, muitas fa-
mílias têm os princípios pautados no cris-
tianismo e costumam frequentar igrejas, 
concedendo a elas um poder avassalador 
sobre os costumes e comportamentos.

Um adolescente em busca de um pro-
pósito existencial cresceu seguindo os va-
lores da família – entre eles, o da religião. 
Naturalmente, ele começa a frequentar a 
igreja todo domingo, conhece algumas 
pessoas e, de repente, está se encontrando 
todo fi m de semana com o grupo de ora-
ção. A minha experiência pessoal mostra 
bem essa trajetória. Um dia você está pro-
curando o seu lugar na sociedade e, no dia 
seguinte, parece que, fi nalmente, deu tudo 
certo, pois pertence a um grupo de pes-
soas amigáveis.

No entanto, a busca pela identidade 
própria continua moldada constantemente 
pela observação da realidade, pelos dese-
jos e por nossas experiências. Basta ama-
durecer um pouco e perceber que o falado 
até então não  faz mais sentido para que o 
jovem se depare com uma primeira gran-
de barreira. Sentimo-nos acuados, pois, se 
fi zermos o contrário do que se tem como 
“modelo de vida”, vamos ser julgados. 

Opinião 
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Thomás Regueira, estudante de Jornalismo

Cruzando montanhasNIC Repórter destaca 
era digital

O NIC Repórter chega a sua oitava edição reunindo ma-
térias sobre saúde, empreendedorismo, cotidiano, redes 
sociais, cultura e educação. O destaque desta edição é o 

estilo de vida na era digital. Hoje, redes sociais e aplicativos são 
usados como ponte para relacionamentos. Também a prática do 
ghosting, que consiste em tratar pessoas como invisíveis nesses 
meios, é cada vez mais comum. Quem já passou por isso e pro-
fi ssionais no assunto falam sobre suas causas e consequências.   

Para falar de empreendedorismo, abordamos o crescimento 
na área da beleza.  Pesquisas apontam que o brasileiro já gasta 
mais com beleza do que com comida. A edição traz a valorização 
do maquiador no mercado de trabalho e o skincare – rotina de 
cuidados que promove a saúde da pele.

O combate à intolerância religiosa, na perspectiva de um es-
tudo acadêmico, é uma pauta importante deste número. Nossos 
repórteres foram conhecer o Laboratório de Investigação em 
Corpo, Cultura e Comunicação (LINCCC), da Universidade de 
Fortaleza (Unifor), que estuda as religiões de matriz africana e 
destaca a sua importância para o leitor. 

“A cara da Unifor” apresenta duas profi ssionais que se 
destacam em suas respectivas áreas de atuação. São elas Da-
nielle Coimbra, nova diretora do Centro de Ciências da Co-
municação e Gestão (CCG), e Hertenha Glauce, diretora do 
Grupo Mirante de Teatro Unifor. 

A entrevista desta edição é com a jornalista, escritora e pes-
quisadora Suzana Varjão, que fala ao Jornalismo NIC sobre a 
sua trajetória na comunicação. Temas como mídia e violência e 
o papel dos meios de comunicação na democracia brasileira são 
abordados na entrevista.   

Em colaboração com o Foto NIC, trazemos um ensaio foto-
gráfi co produzido pela estagiária Amanda Nogueira. O trabalho 
“Rota JERI” traz um pouco da beleza e da cultura de Jericoacoa-
ra, uma das regiões turísticas mais famosas do Brasil. Esperamos 
que desfrutem da leitura.   

por Isabella Campos

A A espiritualidade é algo particular de 
cada pessoa. Ninguém tem que se sentir 
preso ou viver infeliz com medo de ser jul-
gado ou excluído. As pessoas são livres para 
escolher o caminho das suas vidas e em que 
acreditar. Porém, nem tudo é perdido, pois, 
quando rompe com o que o oprime, aqueles 
que realmente se importam com você irão 
estar ao seu lado. Não só de pão vive o ho-
mem, mas de toda palavra e ensinamento 
que aprende ao longo de sua jornada.

A espiritualidade é 
algo particular de 

cada pessoa. Ninguém 
tem que se sentir 

preso ou viver infeliz 
com medo de ser 

julgado ou excluído
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o número de cigarros diários do usuário, 
como também elevou a taxa de pacientes 
que conseguiram largar o cigarro con-
vencional”, aponta. 

Contudo, segundo o médico, existem 
alternativas mais comprovadas para a ces-
sação do tabagismo. “Vale ressaltar que 
os cigarros eletrônicos não estão incluídos 
nos manuais brasileiros de cessação do ta-
bagismo e que existem várias alternativas 
terapêuticas com comprovação científica 
disponíveis para auxiliar as pessoas que 
desejam parar de fumar”, comenta. 

Motivação dos usuários

Os argumentos dos usuários do cigarro 
eletrônico são vários. Dentre eles, des-
tacam-se a saúde, a sensação posterior 
e o status. 

O estudante Matheus Accioly, 22, uti-
liza regularmente o vaporizador e alega 
alguns motivos para esse consumo. “O 
cigarro eletrônico me fez tirar de vez a 
vontade de fumar cigarro convencional, 
que possui bem mais substâncias tóxicas. 
Sei que é prejudicial, mas passa bem lon-

O hábito de fumar é constantemen-
te combatido por meio de cam-
panhas que visam a mostrar os 

danos do cigarro na vida dos usuários. 
As altas taxas de impostos e a publicida-
de negativa nas carteiras de cigarro con-
tribuem para a diminuição do número de 
fumantes no Brasil. Porém, o cigarro ele-
trônico, também conhecido como vapori-
zador, vem atraindo vários fumantes nos 
últimos anos pelo mundo – especialmente 
o público jovem. Este fato deve-se prin-
cipalmente à redução de danos que pode 
causar, embora existam questionamentos 
em relação aos benefícios que o uso do 
cigarro eletrônico pode trazer em compa-
ração com o cigarro convencional.

O cigarro eletrônico diferencia-se do 
tradicional em alguns aspectos. O con-
vencional utiliza a queima do tabaco e 
inclui monóxido de carbono em sua com-
posição. Já o eletrônico funciona a partir 
do aquecimento da nicotina líquida e não 
contém monóxido de carbono em sua 
composição. Além disso, pode-se utilizar 
essências aromáticas no vaporizador.

O médico pneumologista Ivo Antônio 
Mendes de Menezes, 28, explica que o 
cigarro eletrônico foi criado inicialmente 
como uma opção na terapia de reposição 
de nicotina, além de ser uma alternativa 
para a redução dos efeitos danosos dos 
fumantes. Ele alerta sobre a composição 
do dispositivo, pois “não existe uma fisca-
lização adequada sobre a sua composição 
e várias das substâncias presentes no ci-
garro convencional já foram flagradas na 
composição do cigarro eletrônico”. Além 
disso, ele também adverte quanto às con-
sequências na saúde. “O modelo eletrôni-
co traz  novas substâncias que não  se sabe 
que efeito causarão em seus usuários com 
o uso prolongado”.

Sobre os benefícios do vaporizador, o 
médico fala que ele é eficaz para pacien-
tes que buscam reduzir o consumo de 
cigarro convencional. “Alguns estudos 
têm demonstrado que, em pacientes que 
já eram tabagistas, o cigarro eletrônico 
foi capaz de reduzir os sintomas de absti-
nência e assim teve benefício em reduzir 

Cresce uso de cigarro eletrônico, mas 
há dúvidas sobre seus efeitos

Gabriel Lopes
Repórter

ge dos problemas causados pelo cigarro 
[convencional]”, justifica.

O estudante Gabriel Teixeira, 22, diz 
ter sido influenciado por amigos próxi-
mos para iniciar o uso do cigarro eletrô-
nico. “Iniciei com a curiosidade, por ter 
amigos que tinham. Aí, você pede para 
ver como é que é, acha legal e tem  vonta-
de de comprar um para você. Eu comprei 
inicialmente o mais básico, o mais sim-
ples. Depois disso, ganhei de presente o 
que eu tenho hoje, que é melhor”, conta.

Buscando explicar o motivo pelo qual 
tantos jovens estão utilizando o cigarro 

Saúde. Apesar de ser 
aparentemente menos 
tóxico que o cigarro 
tradicional, seus riscos são 
desconhecidos.

eletrônico, a psicóloga Larissa Siqueira, 
31, diz que o conjunto de características 
do produto acaba atraindo mais pessoas 
deste nicho. “Acredito que a mais relevan-
te delas é o nível de menor prejuízo cau-
sado pelos cigarros eletrônicos se compa-
rados com os cigarros tradicionais. Então, 
de um lado temos jovens que em algum 
momento entraram em contato direta ou 
indiretamente com as sensações do cigar-
ro – alívio da tensão, convívio social com 
pares, entre outros –, somadas ao dano 
menor à sua saúde”, comenta.

Sobre o aroma agradável, que nor-
malmente faz parte da composição do 
dispositivo, a psicóloga fala que isso 
acaba tornando a convivência entre fu-
mantes e não-fumantes mais agradável, 
incentivando a expansão do uso do va-
porizador. Porém, Larissa também alerta 
para os malefícios do uso. “Não pode-
mos esquecer que o cigarro eletrônico 
é um dispositivo de controle da nicotina 
– nome da droga que causa dependência 
– e que os riscos à saúde ainda estão pre-
sentes”, alerta.

O modelo eletrônico traz  novas 
substâncias que não  se sabe que 
efeito causarão em seus usuários 
com o uso prolongado”

Ivo Antônio Mendes de Menezes
pneumologista

Saúde. O cigarro eletrônico é utilizado para reduzir os sintomas de abstinência em fumantes. Foto: shutterstock/Divulgação
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De acordo com a Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), 
a demanda feminina cresceu 

60,4% nos cursos voltados aos transpor-
tes de passageiros, produtos perigosos 
e transporte escolar do SEST/SENAT  
(Serviço Social do Transporte/Serviço 
Nacional de Aprendizagem no Transpor-
te) nos últimos cinco anos. Além disso, 
um estudo divulgado por uma empresa de 
transporte privado urbano por aplicativo, 
em 2017, informava que 27% de seus mo-
toristas eram do sexo feminino. Todavia, 
apesar dessas conquistas, o trabalho con-
tinua sendo um desafio diário e, muitas 
vezes, inseguro.

Grande parte das mulheres emprega-
das neste meio afirmam que já sofreram 
algum tipo de violência durante o proces-
so. A condutora Luciana Carneiro, 41, re-
corre a medidas preventivas para garantir 
a sua segurança. “Sempre questiono quem 

Alexandre Bessa
Repórter

Empoderamento. Nos últimos 
anos, a demanda feminina 
cresceu 60,4% nos cursos 
voltados aos transportes

solicitou a corrida. Não consigo deixar a 
pessoa entrar no carro se for algum nome 
diferente. Tenho muito medo do que pos-
sa vir a acontecer”, alega.

Para a motorista de aplicativo Rebeka 
Camurça, 30, o cuidado e atenção devem 
estar sempre presentes na realização do 
ofício. “É necessário sempre estar atenta à 
postura do passageiro, seu comportamen-
to durante a viagem e os locais de embar-
que e desembarque. Nós – eu e um grupo 
de amigas que também são motoristas – 

mulher.  “Acho importante ser capaz de 
proporcionar essa segurança. Acredito que, 
por causa da insegurança, muitas mulheres 
sentem medo de exercer essa profissão. É 
nesse sentido que o serviço [dos aplicati-
vos] ainda poderia melhorar. De alguma 
forma, oferece um pouco mais de seguran-
ça para as mulheres”, completa.

Serviço exclusivo para mulheres

Foi pensando na questão da insegurança 
sofrida pelas mulheres que duas empreen-
dedoras criaram o DivasFor, aplicativo de 
transporte privado voltado para o público 
feminino de Fortaleza. Iniciativa pioneira 
na Cidade, o aplicativo não impede o em-
barque de passageiros do sexo masculino, 
desde que estes estejam acompanhados de 
uma mulher. No momento, o aplicativo 
está passando por uma reformulação para 
melhoria de sistema e foi contratado por 
uma empresa terceirizada especializada 
no mercado, visando a uma elaboração 
mais completa. O DivasFor está aguar-
dando a liberação da Prefeitura para dar 
continuidade às atividades.

De acordo com Cibele Bezerra, 49, 
uma das criadoras do DivasFor, a ideia é 
que o serviço integre também corridas de 
motos, entrega e agendamento de corri-
das, além de serviços exclusivos para ido-
sos e pessoas com deficiência. “A ideia do 
aplicativo não é só fazer o transporte de 
pessoas, mas também outros serviços”, 
exemplifica.

Rebeka Camurça também é motoris-
ta do DivasFor e explica que o projeto 
surgiu em um grupo de uma rede social. 
As participantes trocavam sugestões do 
que poderia ser feito para melhorar a se-
gurança de pessoas do sexo feminino em 
viagens com motoristas de aplicativos de 
transporte. “O mercado existente ainda 
enfrenta muitos desafios, como o machis-
mo na profissão de motorista. Há pelo 
menos uma década, ele [o mercado] era 
destinado quase que apenas para homens. 
Atualmente, as mulheres têm conquistado 
esse espaço com muita resistência e o Di-
vasFor vem para fazer parte desse proces-
so”, contextualiza.Amara Gomes,

motorista

Cibele Bezerra,
uma das criadoras 
do DivasFor

Mulheres motoristas de 
aplicativos trabalham 
com medo

criamos um grupo para que possamos nos 
proteger”, comenta, ao ser questionada 
sobre precauções que costuma tomar em 
serviço.

Mesmo o trabalho de motorista ainda 
sendo associado à figura masculina  ao 
longo dos últimos anos, muitas mulheres 
vêm quebrando esse estereótipo e con-
quistando seu espaço dentro da profissão. 
Atualmente, segundo dados oficiais do 
Governo Federal, dos quase 2,2 milhões 
de profissionais do transporte no Brasil, 
17% são mulheres.

Presença feminina

A motorista Amara Gomes, 27, rela-
ta que ainda existe muito receio da parte 
do público masculino em estar num carro 
dirigido por uma mulher. Ela atua na área 
há 3 anos e obtêm sua renda unicamente 
deste trabalho. A motorista relata que o 
preconceito evidente de alguns passagei-
ros já chegou a causar certo desconforto 
no início da profissão. “Quando comecei, 
era constrangedor. Porém, hoje em dia, é 
tranquilo, me sinto mais confortável com 
a situação”, explica.

Ela considera ser motorista de aplica-
tivo uma profissão necessária. De acordo 
com Amara, as clientes gostam e se sentem 
seguras quando são conduzidas por uma 
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Ao longo dos últimos anos, o se-
tor da beleza cresceu de maneira 
exorbitante.  Segundo a empre-

sa Euromonitor Internacional, o Brasil 
detém o 3º maior mercado na área de 
beleza do mundo, ficando atrás apenas 
do Japão e Estados Unidos. Mesmo em 
tempos de crise econômica, os brasilei-
ros não abrem mão de cuidados pessoais 
com a aparência. 

Com essa grande evolução de merca-
do, surgem mais oportunidades de traba-
lho para profissionais dessa área e tam-
bém cursos profissionalizantes. Levando 
em consideração este cenário, o Jornalis-
mo NIC conversou com três maquiadoras 
para ouvir seus depoimentos como pro-
fissionais da área da beleza e quais suas 
perspectivas dentro desse mercado que 
tanto cresce.

Luana Gomes

Luana Gomes dos Santos, 19, é maquia-
dora e professora de inglês. Maquia pes-
soas para eventos sociais, como casamen-
tos e aniversários.

Algumas das principais razões que le-
varam Luana a começar a maquiar profis-
sionalmente foram o grande crescimento 
no mercado da beleza e a valorização do 
maquiador, embora, segundo ela, ainda 
não seja a ideal. “Conheço pessoas que 
largaram seus empregos para serem che-
fes do próprio negócio nessa área. Isso 
abriu meus olhos”, comenta. 

Raina Basttos e a Umakeup

Raina Basttos, 23, é graduada em publici-
dade, empreendedora e maquiadora. Sua 
trajetória como maquiadora profissional 
começou há mais ou menos dois anos, 
quando não estava satisfeita com seu tra-
balho. Seu pai sugeriu que fizesse um cur-
so de maquiagem, já que era algo de que 
sempre gostou. 

Além de maquiadora, ela também 
é criadora de uma startup (empresa jo-
vem), a Umakeup, empresa de serviços 
de maquiagem voltada para pessoas com 
deficiência visual e impacto social. Esse 
projeto começou quando descobriu que 
sua avó estava com Alzheimer e perdendo 
progressivamente a visão.

Depois, ela decidiu que queria fazer 

Thomás Regueira
Repórter Fo
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Maquiadora Luana Gomes.  
Fotos/montagem: Arquivos Pessoais

Maquiadora Raina Basttos. 
Fotos. montagem: Thomás Regueira

Maquiadora Ana Paula Gomes. 
Fotos/montagem: Thomás Regueira

 Beleza. O mercado de trabalho 
está valorizando a profissão de 
maquiador

Valorização do maquiador 
possibilita realização de sonhos 

um trabalho voluntário em alguma asso-
ciação para cegos, o que levou Raina à 
Associação de Cegos do Estado do Cea-
rá (ACEC). Começou então a visitar o 
local durante a semana, para conhecer as 
vivências dessas pessoas com deficiência 
visual. Lá, Raina ensinou mulheres cegas 
a se maquiarem e percebeu 
uma grande melhora na au-
toestima delas. A Umakeup 
surgiu como uma forma de 
extensão desse trabalho.

A “Senhorita Chic”

Ana Paula Gomes, ou “Se-
nhorita Chic”, 44, está há 
15 anos atuando na área de 
maquiagem e cabelo e é pre-
sidente da Associação de Ma-
quiadores do Ceará (AMC). 
Desde sempre foi obcecada 
pelo mundo da beleza. “A 
área da beleza não era vis-
ta com os [bons] olhos com 
que é vista hoje. Esse sonho 
de trabalhar com o glamour, 
autoestima e beleza ficou adormecido por 
muitos anos”, comenta.

Ela fez curso de maquiagem profissio-
nal no Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) e na Associação dos 

Cabeleireiros. Viajou o mundo fazendo 
cursos e perseguindo seus ídolos. “Nesse 
segmento, capacitação nunca é demais”.

Ela comenta que no Estado existe um 
grande potencial para o mercado da be-
leza. “Aqui no Nordeste nós ainda somos 

profissionais que precisam fazer múltiplos 
serviços, mas, em contrapartida, onde 
quer que cheguemos, temos portas escan-
caradas para profissionais cearenses. O 
mercado de festas e eventos no Ceará tem 
um potencial enorme. Igrejas e buffets são 
lotados de segunda a segunda. Isso pro-
move uma grande procura por serviços de 
maquiagem nos salões de beleza.”
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Rotina de 
cuidados 
com a pele 
promove 
saúde e 
autoestima

O skincare – cuidados com a pele, 
em tradução livre do inglês – é 
uma rotina que promove o em-

belezamento e a saúde da pele. Cada vez 
mais comum no mercado da beleza, este 
tipo de “ritual” pode ser usado em todo o 
corpo e visa a melhorar a saúde e aparên-
cia da pele. No mundo, um dos maiores 
investidores neste setor é a Coreia do Sul, 
país amplamente conhecido por seus pro-
dutos inovadores e pela eficácia de seus 
tratamentos. 

As mulheres sul-coreanas tornaram-se 
referência de skincare no Brasil a partir 
da rotina de beleza sul-coreana baseada 
em 10 passos (ver infográfico na página 
ao lado). Porém, essa rotina tem gerado 
questionamentos sobre os seus efeitos na 
pele de mulheres brasileiras, visto que 
os dois países – Brasil e Coreia do Sul – 
possuem fatores diferentes, como clima, 
temperatura e umidade, que influenciam 

Sarah Viana
Repórter

Saúde. Mulheres sul-coreanas 
tornaram-se referência em 
termos de pele saudável

diretamente no modo como a pele vai se 
comportar.

A estudante Gabriely Oliveira, 18, 
teve seu primeiro contato com o skinca-
re quando teve problemas com disfunção 
hormonal e acne. “Eu consultei primei-
ro uma ginecologista e depois fui para a 
dermatologista. Comecei com o básico do 
básico: sabonete, ácido e... só”, explica. 
Ela comenta que, devido à disfunção e ao 
aparecimento de acne por causa de reações 
alérgicas aos produtos, sua autoestima fi-
cou fragilizada.

Gabriely relata que a sua adaptação à 
rotina de skincare sul-coreana tem aconte-
cido aos poucos. A estudante comenta que 
os benefícios deste método de beleza são 
melhores do que os dos métodos utilizados 
no Brasil, mas que existem alguns obstácu-
los para utilizar esse tipo de tratamento. “O 
clima não favorece, bem como a falta de 
tempo e, de verdade, os preços”, explica.

O médico residente em Dermatologia 
Márcio Sousa explica que a rotina de dez 
passos sul-coreana não é algo necessaria-
mente obrigatório para todos e que o mais 
importante “é adaptar a rotina de cuidados 
ao seu dia a dia, de acordo com a necessi-
dade de sua pele e com indicações adequa-
das por parte de um bom dermatologista”.
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Estética. A rotina 
de cuidados ajuda 
a combater o 
envelhecimento da  
pele. Foto: Iara Pereira

In
fo

gr
af

ia
: H

al
le

yx
on

 A
ug

us
to

“A mulher, às vezes, não tem 
conhecimento do tipo de pele, então 
acaba comprando qualquer coisa e 
não se informa adequadamente com 
profissionais especializados na área”
Aline Barbosa
Coordenadora do curso de Estética e 
Cosmética da Unifor

Acompanhamento profissional

A coordenadora do curso de Estética e 
Cosmética da Unifor, Aline Barbosa, 
comenta que a pele da mulher brasilei-
ra tende a ser mais ressecada em função 
da falta de hidratação, o que causa uma 
perda hídrica significativa na epiderme. 
Devido a esta questão, 
a rotina de uma mu-
lher brasileira difere 
da rotina das mulheres 
sul-coreanas, princi-
palmente pela diver-
gência entre os produ-
tos cosméticos. 

Atualmente, exis-
tem produtos no Brasil 
que oferecem multifun-
cionalidades em suas 
fórmulas. No entanto, 
a coordenadora afirma 
que é necessário acom-
panhamento profissional para adquirir os 
produtos adequados. “A mulher, às vezes, 
não tem conhecimento do tipo de pele, en-
tão acaba comprando qualquer coisa e não 
se informa adequadamente com profissio-
nais especializados na área”, alerta. 

Uma problemática que Aline Bar-
bosa traz é a incidência de câncer de 

pele no Brasil, que tem crescido nos 
últimos anos. De acordo com a estima-
tiva de 2018 do Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(INCA), consideram-se aproximadamen-
te 165.580 novos casos de câncer de pele 
no Brasil entre homens e mulheres desde 
o ano da pesquisa.

1. Remoção de maquiagem e impurezas: 
Deve-se utilizar um bom demaquilante para a retirada da 
maquiagem. Caso contrário, ela pode ocasionar oclusão 
dos poros e, assim, levar a uma pele mais oleosa e acneica. 
Indicam-se produtos aquosos ou solução micelar.

3. Esfoliação: 

A esfoliação ajuda na renovação do tecido da pele, além de 
limpar mais profundamente e aumentar a capacidade de 
absorção dos produtos utilizados na rotina. Ela também pode 
ser agressiva, pois retira a camada superficial de células 
mortas, que serve para a proteção da pele. 

4. Tonificação: 

Os tônicos regulam o pH da pele e removem resíduos 
profundos, além de deixarem a pele mais macia e a 
prepararem para a aplicação de outros produtos. 

5. Máscaras: 

As máscaras podem ser utilizadas com a finalidade de reduzir 
os poros, combater a oleosidade e hidratar a pele. Esse passo 
pode ser utilizado para intensificar o efeito desejado de outros 
produtos utilizados na rotina, sendo realizado de uma a duas 
vezes na semana, de acordo com a necessidade individual.

2. Limpeza: 

Para a pele mais oleosa e acneica, recomenda-se um 
produto que a deixe mais seca; já para a pele mais 
sensível, um sabonete apropriado para tal fim. Os 
sabonetes em barra costumam ter um pH mais básico, 
que difere do pH da pele (levemente ácido).

6. Essências:

As essências são líquidos aquosos com a função 
de hidratar levemente e ajudar a levar para as 
camadas mais profundas da pele os produtos que 
serão utilizados a seguir. Funcionam como uma 
“pré-hidratação”. 

7. Tratamento:

Este passo é o mais pessoal, pois cada pele 
possui necessidades diferentes. Aqui serão 
utilizados tratamentos para acne, rosácea, 
melasma, anti-idade, entre outros.

8. Área dos olhos: 

A região das olheiras requer um cuidado 
especial, pois a pele deste local é mais fina 
e, portanto, mais sensível. 

9. Hidratação:

A hidratação é um passo importantíssimo para 
manter a pele saudável. Porém, em climas 
quentes e úmidos, a pele costuma ser mais oleosa 
e lubrificada, devido à produção aumentada de 
sebo. Nesses casos, a hidratação pode ser apenas 
necessária em indivíduos de pele seca e sensível.

10. Proteção solar: 

Os raios UV têm efeito oxidante e promovem 
a liberação de radicais livres pela pele, 
causando envelhecimento precoce e, até, 
câncer de pele. A proteção solar é indicada 
para todos. 

Dr. Márcio Sousa, médico residente no Centro de Dermatologia Dona Libânia.
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Os diversos fatores por trás da 
compulsão alimentar

Ariadna Medeiros
Repórteres

Saúde. Ingestão exagerada de 
alimentos está bastante associada 
a fatores psicológicos.

Segundo pesquisa realizada em 2017 
pela Associação Americana de Psi-
quiatria, 2 a 4% da população mun-

dial sofrem de compulsão alimentar. A 
compulsão alimentar é um distúrbio men-
tal causado pela ingestão exagerada de 
alimentos, não necessariamente em mo-
mentos de fome, e  pode ser impulsionada 
por diversos fatores, como predisposição 
genética e traumas de infância. 

Ao contrário do que muitos pensam, 
seguir dietas talvez não seja a melhor so-
lução para esse problema. A nutricionista 
Ana Paula Queiroz, 31, atua como coor-
denadora do programa ProNutra – um 
programa de abordagem nutricional, psi-
cológica e psiquiátrica para tratamento de 
diversos transtornos alimentares realizado 
pelo Núcleo de Atenção Médica Integrada 
(NAMI), da Unifor –, que atende em mé-
dia 30 pessoas por pelo menos seis meses, 
sendo o tratamento desse e outros trans-
tornos alimentares feito de maneira inter-
disciplinar. “O uso de dieta é contraindi-
cado para transtorno alimentar. É um dos 
fatores mantenedores do problema. Não é 
de dieta que os pacientes precisam. Eles 
precisam melhorar o relacionamento com 
a comida”, defende. 

A abordagem utilizada no ProNutra  é 
originada da nutrição comportamental, 
na qual são utilizadas técnicas de mindful 
eating (ver box) e aconselhamento nutri-
cional. “O intuito é que o paciente se per-

ceba e perceba sua alimentação, perceba 
por que está comendo dessa forma. A 
gente traça estratégias para que ele refli-
ta o porquê disso”. Algumas estratégias 
usadas são: realizar diário alimentar, co-
mer com atenção e  ter metas frequentes. 

A decisão 

O estudante de Jornalismo Igor Thawen, 
23, sofreu durante muito tempo com este 
transtorno alimentar. Ele via a comida 
como refúgio ou recompensa. “Se estava 
triste, comia para me animar. Se estava 
feliz com algo, celebrava comendo”, con-
fessa. Thawen chegou a pesar 155 quilos, 
e tinha dificuldade em lidar com situações 
rotineiras. 

Após conversar com um amigo, ele per-
cebeu que precisava de ajuda profissional e 
decidiu realizar o procedimento bariátrico, 
indicado para pessoas que estão em pro-
gressão para a obesidade. Hoje, pesando 88 
quilos, o futuro jornalista conta quais preo-
cupações não enfrenta mais. “Não tenho 
mais a preocupação se caberei ou não numa 
cadeira, se ela irá me aguentar. São várias 
coisas simples, mas que, somadas, viram 
algo bem significativo”, relata, alegre. 

Estar acima do peso quer dizer não 
ser saudável?

Segundo dados do Ministério da Saú-
de, a obesidade no Brasil cresceu cerca 
de  60% ao longo dos últimos dez anos 
e o excesso de peso subiu para 56,3% 
no mesmo período. A má alimentação 
não é o único motivo para desencadear 
a obesidade, já que esta pode ser cau-
sada por diversos fatores – dentre eles, 
alterações endócrinas ou algum trauma 
sofrido na infância, por exemplo. 

Muitas pessoas julgam aqueles que 

estão acima do peso como não saudáveis 
e desleixados,  mas a professora Ana 
Paula explica que não é bem assim. “É 
preciso analisar a história clínica, fazer 
exames, pra saber como aquela pessoa 
está. Ela pode estar acima do peso e 
não necessariamente doente”, explica. 
Segundo a profissional, a pessoa pode 
estar acima do peso e ter uma alimenta-
ção saudável, unindo práticas saudáveis, 
como exercício físico.

A mudança nos padrões de saúde do 
brasileiro já estão acontecendo. De acor-
do com pesquisa realizada com 2.406 
brasileiros pela Associação Brasileira de 
Defesa do Consumidor (Proteste), 80% 
das pessoas têm a consciência de que pre-
cisam mudar os seus hábitos alimentares. 
Esse tipo de transição no cotidiano pode 
estar relacionado ao aumento da expecta-
tiva de vida do brasileiro, que chegou a 72 
anos e 5 meses para os homens e 79 anos 
e 4 meses para as mulheres. 

 Outro destaque no programa é o 

acompanhamento dos familiares dos 

pacientes que sofrem de compulsão 

alimentar. A coordenadora explica 

que a assistência familiar é impor-

tante no tratamento da compulsão 

alimentar “para [os familiares] perce-

berem o que reforça o transtorno ali-

mentar e o que ajuda a combatê-lo”, 

reforça Ana Paula. 

BOX MINDFUL 
EATING

Transtorno. Igor Thawen passou pelo 
procedimento bariátrico. Foto: Arquivo pessoal

Mindful Eating

É o ato de comer conscientemente, saboreando e percebendo o nível de 
saciedade ou fome que realmente está sendo sentido naquele momento. 

Estar presente: 

Desligue a 

televisão, 

afaste-se 

do celular; 

enquanto 

comer, apenas 

coma.

Saborear: 
Sinta o aroma, 

a textura e 

o sabor (é 

crocante, doce, 

salgado?)

Não julgar:

Note quando a 

culpa surgir em 

sua mente

Observar:

Repare no seu 

corpo (roncar 

do estômago, 

satisfação, 

empachamento)

Infografia: Halleyxon Augusto
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“Se nós não tivermos um 
olhar crítico, acabamos 
colocando automaticamente 
mecanismos de dominação” 

Jornalista, escritora e pesquisadora, Suzana Varjão também é mestre em Cultura e Sociedade 
pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Suzana recebeu 27 prêmios 
de reportagem e 28 distinções concedidas por organizações locais, nacionais e internacionais, 
como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

O Jornalismo NIC conversou com a jornalista sobre sua trajetória na comunicação, quando 
participou da palestra “Mídia e Direitos Humanos para a Infância e Juventude: um olhar para a 
cultura de paz”, na última quarta-feira (13), na Universidade de Fortaleza (Unifor).

Jornalismo NIC: Em 2003, você deixou o 

jornal “A Tarde” para focar na relação en-

tre mídia e violência. O que foi que des-

pertou o seu interesse em aprofundar a 

reflexão sobre direitos humanos e mídia?

 A partir do assassinato de Maristella 

Bouzas, uma colunista de teatro que tra-

balhei junto, comecei a ver a interação en-

tre policiais e comunicadores dessa área 

que trata de violência e criminalidade. Foi 

uma relação que me deixou assustada por 

ser altamente promíscua e desrespeitosa 

para com os direitos das pessoas. Come-

cei a investigar e, atualmente, tenho al-

guns projetos envolvendo direitos huma-

nos. Posso resumir na palavra mídia esse 

Entrevista > Suzana Varjão

Letícia de Medeiros
Repórter

tro desse campo, nós identificamos um 

modelo de comunicação que não vem fa-

zendo bem à democracia brasileira. Mas 

isso não tem a ver com o jornalismo. Na 

verdade, não é com o jornalismo que de-

vemos nos preocupar. Ele vem cumprin-

do bem o seu papel. O problema está nos 

programas policialescos na rádio e na TV, 

que tratam de violências e criminalida-

des, agindo em nome do jornalismo.

Jornalismo NIC: No seu livro “Micropode-

res, macroviolências”, você narra sobre a 

“guerra de lugares” e a “guerra de raças” 

da sociedade brasileira a partir de com-

parações de coberturas policiais no jorna-

lismo. Como você acredita que acontece 

essa hierarquia de conteúdos dentro de 

cada jornal?

 O livro é sobre um estu-

do meu, feito com os três 

maiores jornais impressos 

em circulação da capital 

baiana, falando do jorna-

lismo na área de violência 

e criminalidade. Sem per-

ceber, os jornais podem 

praticar mecanismos de 

preconceito, de racismo 

em geral. Michel Foucault 

já dizia que a especifici-

dade do racismo não está 

ligada a ideologias ou 

mentiras do poder. Está 

ligada à técnica e tecno-

logia, a partir de escolhas 

ou silêncios. Se nós não 

tivermos um olhar crítico, acabamos co-

locando automaticamente mecanismos de 

dominação, perpetuando o racismo.

Jornalismo NIC: Você fez parte da produ-

ção do “Guia de monitoramento de viola-

ções de direitos na mídia brasileira”, pro-

duzido pela ANDI, que coloca a revolução 

tecnológica como um contexto para a al-

teração da mídia. Como surgiu o interesse 

em falar sobre o monitoramento na mídia?

 Neste guia, nós fomos chamados pelo Mi-

nistério Público e a sociedade civil para in-

vestigar o fenômeno de mídia sobre os pro-

gramas policialescos, porque ele briga com o 

jornalismo para ser protegido pelas regras, 

mas age contra essas normas. Uma pesqui-

sa feita no terceiro volume do guia mostrou 

mais de 4.500 violações graves de direitos 

em apenas um mês. Coordenei esse proces-

so e escrevi sobre ele. A obra foi dividida 

em três volumes. O primeiro fala sobre esse 

monitoramento dos meios de comunicação 

de massa, não somente do jornalismo. O se-

gundo entra no debate sobre regulação de 

mídia, e o levantamento de pesquisa apon-

tou que nós já somos regulados. No terceiro 

volume realizamos uma pesquisa com 28 

programas de rádio e TV policialescos, o mo-

delo de comunicação problematizado.

trabalho de reflexão, investigação, crítica, 

produção de conhecimento e relação do 

campo simbólico da comunicação com o 

campo físico.

Jornalismo NIC: Atualmente você trabalha 

como consultora da Agência de Notícias dos 

Direitos da Infância (ANDI). Como você co-

nheceu o trabalho da ANDI e como foi o seu 

processo de trabalho dentro da Agência?

 Preocupados exatamente com essa rela-

ção entre o campo simbólico e o físico-so-

cial, a Unicef, a ANDI e o jornal “A Tarde”, 

representado por mim na época, criaram 

o movimento “Estado de paz”, além de 

um núcleo de estudo sobre comunicação 

e violência na Faculdade de Comunicação 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

A ANDI fez parte desse trabalho e acabei 

indo para Brasília depois desse estudo. 

Dentro da ANDI, trabalhei coordenando 

os núcleos de pesquisa, monitoramento e 

qualificação de mídias. Lá nós falamos so-

bre racismo, escrevendo publicações, mo-

nitorando pesquisas e realizando oficinas.

Jornalismo NIC: Em uma entrevista na TV 

Brasil, em 2015, você falou que os meios 

de comunicação trabalham contra a de-

mocracia brasileira. Pra você, o que é pre-

ciso para os meios de comunicação atua-

rem mais alinhados com a democracia?

 As pessoas tratam a mídia como se fos-

se apenas o jornalismo, por causa do sen-

so comum. Nós trabalhamos com o campo 

da comunicação de massas e, dentro dele, 

existem jornalistas. Mas existem também 

o entretenimento e a publicidade. Den-

“não é com o jornalismo 
que devemos nos 
preocupar. Ele vem 
cumprindo bem o seu 
papel. O problema 
está nos programas 
policialescos na 
rádio e na TV, que 
tratam de violências e 
criminalidades, agindo 
em nome do jornalismo”
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Em uma época em que relaciona-
mentos começam por meio de si-
tes e aplicativos, aumenta a prática 

de  ghosting (palavra derivada de ghost, 
que signifi ca fantasma, em inglês). Esse 
fenômeno é visto em plataformas de men-
sagens e nas redes sociais, e consiste em 
ignorar, bloquear e tratar outras pessoas 
como se fossem invisíveis. Essa prática 
continua aumentando entre os millennials 
– nascidos entre 1979 e 1995, também 
chamados geração Y.

De acordo com o artigo publicado pela 
revista Fortune, em 2014, 78% da geração 
do milênio já foram vítimas de ghosting, 
pelo menos uma vez. Outro estudo recen-
te, publicado em 2018 pela BankMyCell, 
distribuidora de telefones celulares nos 
EUA, mostra que entre os millennials, o 
principal motivo apontado para as pes-
soas praticarem ghosting é a facilidade 
para evitar  confl itos com o parceiro. 

A pesquisa também apresentou uma 
comparação entre homens e mulheres, 
visto que 82% do público feminino já se 
envolveram com ghosting, contra 71% do 
público masculino. O objetivo do estudo 
é examinar a popularidade dos fantasmas 
e os motivos mais comuns pelos quais as 
pessoas transformam alguém em ghost. 

Causas 

Alessandra Oliveira, 35, professora mes-
tre em Comunicação da Universidade de 
Fortaleza (Unifor), explica os motivos 
por trás desse comportamento. Ao contrá-
rio do que acontece nos relacionamentos 
reais, nos virtuais é mais facil entrar e sair. 
“Indivíduos aderem ao processo de um tér-
mino pelas redes sociais, porque a relação 
visual é custosa. Se o indivíduo tiver uma 
reação negativa, ele vai ter que responder 
na hora. Enquanto nas redes sociais você 
tem ali uma malha que separa as pessoas 
e te protege”.

A professora aponta que, nesse caso, 
muitos cometem essa prática para se dis-
tanciarem e não gerarem a sensação de 

Cadu Vasconcelos
Repórter

Internet. O fim de 
relacionamento pelas redes 
sociais continua aumentando na 
também chamada geração Y

comprometimento. Como consequência, 
as relações acabam se tornando mais efê-
meras – tanto as relações amorosas quanto 
as relações de amizade. “As relações são 
mais fáceis de serem dissolvidas, o que 
nos deixa sempre solitários, por mais que 
temos uma lista enorme de pretendentes 
ou pessoas que podemos dar um match ou 
descartar”, observa. 

Consequências do dano

Elias Candéa, estagiário do último semes-
tre em psicologia, atende no Programa de 
Apoio Psicopedagógico (PAP) da Unifor 
e esclarece como o comportamento de ser 
ignorado nas redes sociais afeta a mente. 
(Confi ra o vídeo acessando o QR Code 
abaixo.)

“Uma forma de se proteger”

Para Thais Rodrigues, 26, estudante, a 
vontade de stalkear – palavra deriva-
da de stalker, que signifi ca perseguidor 
em inglês – alguma foto ou perceber se 
a pessoa está “fi cando” com outras pes-
soas pode ser evitada com o ghosting. “A 
gente se sente meio triste quando vemos 
que estamos bloqueados por outra pessoa. 
Fiquei meio sem entender de início, mas 
depois compreendi. Foi uma forma da 
outra pessoa se proteger e 
não se magoar”, relata. 

Ela também diz que a 
prática de ghosting a ajudou a não 
ter contato com a realidade da outra 
pessoa. “Com o tamanho de coisas que 
as outras pessoas postam na internet, fi ca 
difícil não se magoar com algo. As redes 
sociais facilitam essa prática. Você acaba 
fi ltrando pessoas das quais você não gos-
ta”, confessa a estudante.

“A gente se sente meio triste 
quando vemos que estamos 
bloqueados por outra pessoa. 
Fiquei meio sem entender de 
início, mas depois compreendi. 
Foi uma forma da outra pessoa se 
proteger e não se magoar”

Thais Rodrugues
Estudante

Ghosting: o fi m 
de relacionamentos 
na era digital

comprometimento. Como consequência, 
as relações acabam se tornando mais efê-
meras – tanto as relações amorosas quanto 
as relações de amizade. “As relações são 
mais fáceis de serem dissolvidas, o que 
nos deixa sempre solitários, por mais que 
temos uma lista enorme de pretendentes 
ou pessoas que podemos dar um match ou 

Elias Candéa, estagiário do último semes-
tre em psicologia, atende no Programa de 
Apoio Psicopedagógico (PAP) da Unifor 
e esclarece como o comportamento de ser 
ignorado nas redes sociais afeta a mente. 
(Confi ra o vídeo acessando o QR Code

“Uma forma de se proteger”

Para Thais Rodrigues, 26, estudante, a 
vontade de stalkear – palavra deriva-

que signifi ca perseguidor 
em inglês – alguma foto ou perceber se 
a pessoa está “fi cando” com outras pes-
soas pode ser evitada com o ghosting. “A 
gente se sente meio triste quando vemos 
que estamos bloqueados por outra pessoa. 
Fiquei meio sem entender de início, mas 
depois compreendi. Foi uma forma da 

Ela também diz que a 
 a ajudou a não 

ter contato com a realidade da outra 
pessoa. “Com o tamanho de coisas que 
as outras pessoas postam na internet, fi ca 
difícil não se magoar com algo. As redes 
sociais facilitam essa prática. Você acaba 
fi ltrando pessoas das quais você não gos-

“A gente se sente meio triste 
quando vemos que estamos 
bloqueados por outra pessoa. 
Fiquei meio sem entender de 
início, mas depois compreendi. 
Foi uma forma da outra pessoa se 
proteger e não se magoar”
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71% 43% 

42% 58% 

36% 57% 

49% 61% 

Top 3 causas para se transformar 
alguém em fantasma

Apresentações 
populares em selfi es 

nos aplicativos de 
encontro

50%

17%

10%

38%

28%

16%

Transformam alguém em fantasma 
para evitarem confl itos

Admitem usar fotos antigas ou fi ltros

Mentem sobre seu número de 
parceiros anteriores

Inventam informações para 
parecerem mais legais

Fingem ter os mesmos interesses

Transformam alguém em fantasma 
por não mostrar ser de acordo com 

a foto do perfi l

Transformam alguém em 
fantasma por causa de carência 

afetiva do parceiro

18% 29% 

26% 20% 

27% 

82% 71% 

36% 

29% 15% 

São livres de fantasmas

Transformaram alguém em fantasma

Tanto já foram fantasmas quanto 
transformaram alguém em um

Já se envolveram com ghosting

Já foram fantasmas de alguém

Quando quem, sem qualquer aviso 
prévio, corta toda a comunicação

Relacionamento. O principal 
motivo apontado para as 
pessoas praticarem ghosting 
é a facilidade para evitarem  
conflitos com o parceiro. 
Foto: Halleyxon Agusto e Thomás Regueira
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50 anos não são suficientes 
para esquecer os Beatles

Formada na Inglaterra, a banda 
britânica de rock ficou famosa 
em todo o mundo e influenciou 

uma geração inteira. O seu impacto na 
indústria musical criou o que a impren-
sa britânica denominou de Beatlemania, 
termo usado para descrever o delírio 
causado pelos fãs da banda, principal-
mente entre garotas adolescentes dos 
anos 1960. Anos depois, a palavra ga-
nhou um significado mais abrangente e 
passou a se referir ao interesse pelo Fab 
Four – quarteto fabuloso, em tradução 
livre do inglês.

Durante os quatros anos de forma-
ção, a banda de John Lennon, Paul Mc-
Cartney, George Harrison e Ringo Starr 
acumulou 13 discos e continua influen-
ciando o cenário musical mesmo após 
cinco décadas.  

Inovações 

A banda ficou conhecida por trazer ino-
vações para o cenário musical como, 

Laís Maia
Repórter

Banda. Há 50 anos, os 
integrantes da banda The Beatles 
faziam o seu último show no 
terraço do edifício do escritório 
da sua gravadora, a Apple, em 
Londres. O evento-surpresa 
acabou por se tornar a mais 
conhecida e icônica apresentação 
de suas carreiras. Depois de 
quase três anos fora do palco, 
aquele seria o último show dos 
garotos de Liverpool, como 
também eram conhecidos.

Vídeo do show

por exemplo, a criação dos videoclipes. 
Eles perceberam a necessidade deste su-
porte cinematográfico após a forte de-
manda de shows e entrevistas na época. 
Assim, eles poderiam enviar o material 
para as emissoras e garantir mais tempo 
em suas agendas. (Confira outras inova-
ções da banda no infográfico na página 
ao lado.) 

Beatlemania

Este termo expressava a paixão de mi-
lhões de jovens pela banda que se tor-
nou febre mundial. Mesmo com o fim 
do grupo no ano de 1970, os Beatles não 
caíram no esquecimento. Seus discos 
ainda registram números históricos de 
vendas, com mais de 1 bilhão de cópias 
vendidas em todo o mundo. No Brasil, 
este número tem o alcance de 500 mil 
cópias. 

Se, na época, os Beatles eram uma 
afronta aos pais, atualmente o gosto pe-
las músicas da banda é passado de ge-
ração a geração. Beatriz Irineu e Clara 
de Carvalho, ambas universitárias do 
curso de Jornalismo, fizeram tatuagens 
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Programa. 
Nelson Augusto, 
no comando 
do “Frequência 
Beatles” há 29 
anos  Foto: Laís Maia

Rádio. “Frequência Beatles” existe há 29 anos. Foto: Laís Maia

como forma de expressar o sentimento 
em relação à banda. “Essa tatuagem sig-
nifica muito pra mim, porque Blackbird 
é a minha música preferida. Quando eu 
e meu irmão estávamos crescendo, a 
minha mãe colocava essa música para 
tocar”, comenta Beatriz. 

A estudante revela que escuta o pro-
grama “Frequência Beatles” desde os 
10 anos de idade, e foi a partir dele que 
descobriu o significado da música.

“A minha tatuagem dos Beatles re-
presenta tudo o que eu sou desde os 
meus 10 anos de idade e ela é uma prova 
de que a Beatlemania é uma coisa atem-
poral”, revela Clara. 

“Frequência Beatles”

“Eu acho que eles estavam no local cer-
to na hora certa”, diz Nelson Augusto, 
jornalista que comanda o programa de 
rádio cearense “Frequência Beatles” há 
29 anos. O projeto é destinado às mú-
sicas da banda. O interesse de Nelson 
pelos cantores britânicos surgiu logo 
na infância, a partir de um disco de or-
questra dos Beatles comprado pelo pai. 
“Aos domingos, ele reunia os amigos 
pra ouvir música e tomar umas cervejas, 
e eu, ainda criança, ficava lá pelo meio 
brincando, ouvindo aquelas músicas. 
Depois que ele comprou essa coleção 
que veio com essa orquestra tocando a 
música dos Beatles, foi um pouco dife-
rente”, relembra. 

Ao se mudar para Fortaleza, o 
beatlemaníaco se interessou por músi-
cos cearenses, mas sempre em paralelo 
com a música da banda britânica. Nesse 

contexto, ele conheceu Vera Santiago, 
atual colaboradora do programa. “A 
partir daí, foi uma paixão maior porque 
a gente se reunia para ouvir só música 
dos Beatles”, comenta. 

Após terminar a sua participação no 
programa “Música de Todo Mundo”, 
das Casas de Cultura da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), o jornalista 
teve a ideia de preencher o horário com 
discos representantes de diversos paí-
ses. Logo depois, surgiu o “embrião” do 
que viria a ser o “Frequência Beatles”, 
após sua sugestão de usar apenas músi-
ca dos Beatles. 

O atual nome veio depois do primei-
ro show de Paul McCartney no Brasil, 
em 1990. A ideia foi de um amigo, para 
que o programa tivesse uma conexão 
com o conteúdo apresentado. “Quando 
ouvi esse nome, eu achei uma coisa má-
gica”, acrescenta.

Atualmente, o programa também con-
ta com Francisco Parente, responsável 
pelos quadros “Carreira Solo” e “Beatles 
Cover”, e Carlos Roberto, que comanda 
o quadro “Beatles Bootlegs”, constituído 
de gravações alternativas que não foram 
lançadas oficialmente. Além disso, há 
Fábio Parente, responsável pelos textos 
do quadro “O Foco da Semana”, e Char-
les Lennon, que faz as artes gráficas e 
captura sons e imagens raras da banda na 
internet. O programa ainda conta com a 
colaboração da professora de Inglês da 
Universidade Estadual do Ceará (UECE) 
Vera Santiago, que apresenta o quadro 
“Letras Comentadas”, no qual traduz as 
canções do grupo. 

“A minha tatuagem dos Beatles 
representa tudo o que eu sou 
desde os meus 10 anos de 
idade e ela é uma prova de 
que a Beatlemania é uma coisa 
atemporal”

Clara Carvalho
Estudante de Jornalismo

Inovações The Beatles

A transmissão global ao vivo pela 
TV também foi uma ideia inovadora, 
decorrente do episódio de Julho de 1957 
em que o programa “Our World” usou 4 
satélites diferentes para disponibilizar o 
sinal do show da banda.

O famoso álbum conceitual (Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967) 
foi o primeiro no qual músicas aleatórias  
formavam uma narrativa no disco.

As letras impressas foram 
criadas para que os fãs 
pudessem aprender a letra 
junto com a música.
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Mosaico. Galeria com fotos dos Beatles Foto: Reprodução
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Rota 
JERI

O ensaio “Rota JERI” é uma ideia para uma coleção de 
Moda Praia com o intuito de mostrar um pouco mais 
da beleza e da cultura de uma das regiões turísticas 
mais famosas do País. Muito mais do que a coleção 
praia, o ensaio foi adaptado a um conceito mais neutro 
e elegante. O ensaio foi produzido a partir  de uma 
demanda da disciplina Fotografia de Moda e o processo 
de criação contou com a modelo francesa Emeraude 
Osakanu. “O mais incrível foi misturar a moda regional 
e autoral a alguém que, até então, não conhecia muito 
de nossa cultura”, explicou Amanda Nogueira, fotógrafa 
responsável pelo ensaio, sobre o desafio do projeto.     

Foto NIC. Amanda Nogueira
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Cadu Vasconcelos e Fayher Lima
Repórteres

Discriminação. As religiões de 
matriz africana são as principais 
vítimas de preconceito no País

O Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos (MDH) 
– a partir das ligações que foram 

efetuadas ao Disque 100 – divulgou resul-
tado da pesquisa que aponta registro de 
210 denúncias de intolerância religiosa no 
Brasil somente no primeiro semestre de 
2018. As religiões de matriz africana são 
as principais vítimas de discriminação. A 
umbanda liderou o ranking com 34 de-
núncias, seguida do candomblé, com 20.

Mas essas não são as duas únicas re-
ligiões afro-brasileiras. Além delas, exis-
tem outras menos conhecidas, como ca-
timbó, macumba, tambor de mina, dentre 
tantas. A principal diferença entre as duas 
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Estudo acadêmico auxilia no 
combate à intolerância religiosa

religiões que mais sofrem preconceito no 
Brasil é que, no candomblé, os médiuns 
incorporam os orixás – deuses maiores 
da religião, abaixo apenas de Deus – e, na 
umbanda, são incorporadas entidades em 
posição subsequente aos orixás, mas que 
também os representam.

Os números relacionados ao precon-
ceito religioso justificam a importância 
da existência do Laboratório de Investi-
gação em Corpo, Cultura e Comunicação 
(LINCCC) da Universidade de Fortaleza 
(Unifor). O grupo de estudo pesquisa as 
religiões de matriz africana, a partir da 
manifestação de interesse dos alunos. 

Sob orientação da professora Kalu 
Chaves, doutora em Comunicação e Se-
miótica pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (PUC-SP), estudantes 
dos cursos de Comunicação da Unifor 
realizam encontros para debater, pesqui-
sar e escrever artigos científicos sobre as 
religiões afro-brasileiras. 

A professora fala sobre o surgimento e 

Umbanda. 
A intolerância 
contra a religião 
é histórica. 
Foto: Iara Pereira.
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estudos do grupo. “Nosso grupo se reúne 
há bastante tempo e temos trabalhos bem 
legais. A ex-aluna Elita Cavalcante de-
fendeu na Universidade Federal do Ceará 
(UFC) uma dissertação de mestrado sobre 
a performance da Pomba gira. Nosso gru-
po não fi ca só no campo da religiosidade, 
mas sempre é voltado para a questão das 
culturas afro-brasileiras”.

Kalu Chaves relembra o caso de uma 
estudante que desconstruiu o preconceito 
acerca das religiões de matriz africana a 
partir dos estudos feitos pelo grupo. “Na 
universidade existem várias investigações 
que combatem a intolerância religiosa. 
Uma ex-aluna minha revelou sempre ter 
ouvido falar que ‘essas religiões eram 
coisa do demônio’, mas após ter lido o li-
vro ‘Encruzilhadas da cultura’, de Tadeu 
Mourão, entendeu que essas entidades 
eram sujeitos marginalizados, da borda da 
sociedade”.

Rebeca Dodt, graduanda em Publi-
cidade e Propaganda da Unifor, revela a 
experiência de participar do grupo. “Você 
tem a oportunidade de debater os olhares. 
Se eu possuir um olhar mais fi xo nas artes 
plásticas ou na antropologia, vai existir 
alguém mais focado na performance ou 
na própria religião, e isso é muito interes-
sante. Mudei minha percepção enquanto 
pessoa e entendo a importância desses 
estudos”. 

A origem e a persistência do 

preconceito religioso 

O preconceito contra a umbanda é históri-
co. Segundo Elita Cavalcante, mestre em 
Comunicação pela UFC, a intolerância 
existe antes  de a umbanda surgir ofi cial-
mente como religião. “Vem do preconcei-
to racial e escravocrata. A umbanda não 
nasceu da elite social, não era represen-
tada pela camada branca, rica e escolari-
zada. Ela nasceu nos quintais dos negros 
que não podiam se expressar fora de suas 
casas. Os que não a aceitavam a associa-
vam com o mal e com o demônio”, conta. 

Ao responder sobre a persistência da 
intolerância, a pesquisadora afi rma que 
um dos motivos é o desconhecimento 
acerca da religião. “Relaciono a questão 
da ignorância com [o fato de] não se per-
mitir conhecer além do que se ouviu falar. 
Ainda existe a associação da umbanda 
com o mal, mas o ser humano é quem vai 
ditar o [tipo de indivíduo] religioso que é. 
Existem pessoas boas e ruins em todas as 
religiões. O que não se pode, em religião 
alguma, é generalizar”.

A pesquisadora produz textos que 
apresenta em congressos e debates, com 
o objetivo de esclarecer mais pessoas por 
meio da publicação de livros e artigos 
sobre a umbanda. Nestes estudos, ex-
plica quais atitudes seguir para superar 
o preconceito contra matrizes afro-des-
cendentes. “A partir de estudos, divul-
gação e apresentações da religião em 
ruas e eventos governamentais, [os fre-
quentadores de] terreiros de pais e mães 
de santo mostrariam para o mundo que 

a umbanda é maior que a fama histórica 
que ganhou. Quanto mais gente ouvir fa-
lar sobre  ela, mais forte fi ca o combate à 
intolerância religiosa”.

Menos estigmas

Cíntia Martins, integrante do grupo de 
pesquisa LINCCC, foi premiada em pri-
meiro lugar no XXIII Encontro de Inicia-
ção à Pesquisa da Unifor, com o artigo 
“Quando homens incorporam as Pom-
ba Giras: sobre a performance ritual na 
umbanda”. Ela, que também é estudante 
de Jornalismo da Unifor, conta sobre o 
estudo. “Nosso objetivo, desde o ínicio, 
era abordar a religião dentro de uma pers-
pectiva menos estigmatizante para esses 
homens”.

Iara Pereira, estudante de Publicidade 
e Propaganda da Unifor, a convite de Eli-
ta Cavalcante, fotografou um evento no 
terreiro Centro Espírita de Umbanda Rei 
Dragão do Mar. A foto intitulada “O Ata-
baque de Ogã” foi premiada na Exposição 
de Pesquisa Experimental em Comunica-
ção (Expocom), em 2017.  A fotógrafa re-
lata o reconhecimento do trabalho religio-
so na premiação. “Estou muito feliz de ter 
levado a beleza da umbanda para o Brasil. 
O ritual e a fotografi a são comunicação e 
história. Eu queria marcar, de uma forma 
mais sensível, por meio do artístico, todo 
o festejo e movimento do ritual”.

“Existem pessoas boas e ruins em todas as religiões. O que não se pode, 

em religião alguma, é generalizar”
Elita Cavalcante  
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O Portal NIC é um site de notícias 
produzido pelos estudantes do curso de 
jornalismo da Unifor, com o auxílio de 

professores supervisores, 
para a criação de conteúdo.

Dentre os produtos que podem ser 
encontrados no Portal estão o 5+, o Jornal 

de Bandeja, NIC Repórter e diversos 
outros, podendo ser acessados 

no QR Code abaixo.
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Liderança feminina

Conseguimos fazer o 
que amamos

A experiência dos 
recomeços em cena 

A Universidade de Fortaleza abriga diversas pessoas que desempenham papéis de liderança, e entre elas estão várias mulheres. Nesta edição 
do NIC Repórter, conversamos com Danielle Coimbra, diretora do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão (CCG), e Hertenha Glauce, 
diretora do Grupo Mirante de Teatro da Unifor. No exercício da gestão de pessoas, possuem caráter bastante humanizado, impactando a vida 
daqueles ao seu redor. Confira abaixo um pouco da histôria dessas duas líderes.

Danielle Batista Coimbra, 43, é a nova diretora do Centro 

de Ciências da Comunicação e Gestão (CCG) da Universidade 

de Fortaleza (Unifor) e tem uma história de vida repleta de 

momentos marcantes no ambiente universitário. Graduada 

em Administração pela Unifor, ela tem como referência o 

seu pai, o ex-reitor Carlos Alberto Batista Mendes de Sousa, 

principalmente a partir de 2001, quando tornou-se profes-

sora da Universidade de Fortaleza.

Uma das principais características de Danielle Coim-

bra é a curiosidade, a vontade de aprender. A professo-

ra acredita que o primeiro conta-

to com o mundo profissional nem 

sempre corresponde às expectati-

vas impostas e, desde então, reco-

menda aos alunos que não desani-

mem, não desistam.

Sua personalidade curiosa e co-

municativa a levou a participar de 

diversos projetos importantes. Um 

deles foi o da pós-graduação em 

parceria com a companhia de ener-

gia do Ceará (Enel), cujo foco principal era incentivar 

a troca de resíduos por desconto na conta de energia 

elétrica. O projeto até hoje está em vigor.

Na Unifor, além da sala de aula, Danielle Coimbra fez 

parte por quase 11 anos – quatro deles como coordenadora 

– do Colegiado de Avaliação Institucional (COAVI). Em 2014, 

aceitou o posto de coordenadora do curso de Administra-

ção da Unifor, realizando um trabalho classificado por seus 

colegas como proativo e dinâmico.

A diretora conta que o maior obstáculo do novo ofício é 

consolidar a integração geral dos cursos do CCG.  Ela relata 

que a “conversa entre cursos” é fundamental para o mo-

mento presente. 

O Grupo Mirante de Teatro Unifor surgiu como um recurso didá-

tico para as aulas e acabou se tornando um “oásis” em meio à 

vida acadêmica. O coletivo cria produções que ficam em cartaz na 

Universidade de Fortaleza e demais teatros da Cidade. Em 2019, 

o  Grupo Mirante de Teatro Unifor comemora 35 anos de forma-

ção. Quem está no comando é Hertenha Glauce, diretora do Grupo 

desde 2015. 
A vida de Hertenha é feita de recomeços. Nascida e criada em 

Fortaleza, ela iniciou a trajetória no teatro ainda na faculdade, 

quando conciliou o curso de extensão de artes cênicas com a gra-

duação em História pela Universidade 

Federal do Ceará (UFC). A então estu-

dante passou dois anos conciliando o 

curso e a sua profissão de professora. 

Hertenha fez especialização em 

Arte e Educação pelo Instituto Fede-

ral de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará (IFCE) e mestrado em Arte e 

Educação pela Universidade Aberta de 

Lisboa.  O seu nome, Hertenha, é a mis-

tura dos nomes de seu pai, HERmano, 

que era cantor de rádio, e de sua mãe, 

TEreziNHA, de quem afirma ter puxado, respectivamente, o lado 

artístico e o jeito de “ir atrás e conseguir”. 

Quando questionada sobre o cenário artístico cearense, Her-

tenha destaca que existe um trabalho árduo de grupos de teatro. 

“É uma batalha diária. É preciso entender que você precisa correr 

atrás, que viver de bilheteria é quase impossível. Você pode viver 

de teatro, mas não dá para viver sendo atriz ou diretora”, discorre. 

Nas poucas folgas que tem, Hertenha se reabastece em seu lar. 

Casada há 10 anos, a diretora é mãe de Sofia, de 8. A menina a en-

che de orgulho, e as duas mantêm uma relação de muita proximi-

dade. “A gente nutre muito afeto na relação, de dizer e demonstrar 

diariamente que se ama”, conta.

A cara da Unifor 

“Eu dizia para os 
meus alunos: se vocês 
não gostarem, não 
desistam; a aparência 
não quer dizer nada”

“Não é o bem, nem o 
mal. É o percurso, a 
travessia” (Hertenha 
Glauce, diretora do 
Grupo Mirante de 
Teatro Unifor)

por Ariadna Medeiros e Lara Montezuma
Repórteres
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Evento. Célula do NIC realiza bloquinho 
no bloco T. créditos: Luana Alves

Congresso. Alunos da Unifor no congresso regional Intercom Nordeste 2019. foto: divulgação

Comunic / Notas 

A célula de Eventos do Núcleo Integrado 

de Comunicação realizou a segunda edição 

do “Mostraí”  em frente ao bloco T, no dia 

22 de maio. O evento teve como objetivo 

colocar em exposição os talentos dos estu-

dantes da Universidade de Fortaleza, ex-

plorando os trabalhos artesanais e a cria-

tividade. A ação, que se assemelha a uma 

feira de artesanato, promove a integração 

dos alunos e abre oportunidade para com-

partilhamento de seus trabalhos.

“A feira Mostraí foi muito importante, 

pois ela traz uma visibilidade enorme para 

quem está começando a exibir suas artes. 

O mais interessante é observar a mobiliza-

ção dos amigos apoiando, ajudando e di-

vulgando o seu trabalho. A troca de ideias 

com outros expositores é uma ação mara-

vilhosa, pois as pessoas conhecem mais o 

nosso trabalho, trazendo mais visibilida-

de”, relata Iara Pereira, estudante do curso 

de Publicidade e Propaganda da Unifor.

Os alunos da Unifor obtiveram sucesso 

em mais uma edição do Intercom Nor-

deste, sendo premiados em 10 catego-

rias. A Agência NIC foi contemplada, mais 

uma vez, na categoria de “Agência Jr. de 

Publicidade e Propaganda” e a aluna Iara 

Pereira, estagiária do Foto NIC, ganhou 

o prêmio de melhor fotografia artística.

A célula de Eventos do Núcleo Integrado 

de Comunicação realizou o primeiro blo-

quinho com a temática “Back to 2000”. 

O evento ocorreu no Bloco T às 9h, no 

dia 20 de fevereiro. O evento teve o 

objetivo de divulgar o pré-carnaval e a 

célula do NIC.

O ano, que ficou marcado como a 

virada do século, teve sua música pop 

marcada por um cenário bastante ino-

vador e cheio de novos artistas, como 

Destiny’s Child, Britney Spears e Jenni-

fer Lopez. Esse cenário contribuiu para 

o lançamento dos MP3 players, que tor-

naram os downloads de músicas cada 

vez mais frequentes.

A programação do evento contou 

com músicas e fantasias referentes à 

sua temática. Além disso, incluiu dinâ-

micas com os participantes, disponibili-

zando recompensas e cortesias para os 

vencedores.

“O congresso, para mim, foi incrível, 

pois mostra que os nossos projetos fei-

tos na Universidade podem representar 

o Nordeste. Foi interessante ver o su-

porte que a Unifor proporcionou para 

os alunos participantes”, relata Amanda 

Nogueira, aluna premiada na categoria 

de Fotografia Publicitária.

Congresso Regional

Arte Nostalgia

Evento. Célula de eventos realiza a feira 
Mostraí. Créditos: Luana Alves

Premiados no Intercom Nordeste 2019

Segunda edição do Mostraí evidencia 
talentos no artesanato e gastronomia

Eventos NIC realizou a primeira edição do 
bloquinho “Back to 2000”

bit.ly/mostrai2019

Em frente ao bloco T

Exponha seus talentos em
uma feira artística feita por

alunos para alunos.
Inscreva-se já!
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Encerramento. Jovens voluntários no Arraiá do NIC. foto: Iara Pereira

A célula de Assessoria, em parceria com 

a de Eventos, realizou mais uma edição 

do Arraiá do NIC. O evento marcou o en-

cerramento das atividades do semestre 

2018.2 e promoveu integração e diálo-

go entre os jovens voluntários do NIC. 

A programação do evento contou 

com comidas típicas, brincadeiras, mú-

sicas juninas, quadrilha improvisada, rei 

e rainha do NIC e brindes para os volun-

tários do Núcleo. 

Com o objetivo de promover a in-

tegração ao Núcleo, cada célula ficou 

responsável por levar um prato para o 

evento, além de indicar dois voluntários 

para a competição de rei e rainha do 

NIC, que teve como jurados alguns dos 

gestores.

Arraiá do NIC promove integração


