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Tino Freitas

Escritor, jornalista, músico e ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura. Páginas 6 e 7

A cara da Unifor

Arte embeleza
banheiros
Maria Alves da Silva é prestadora de
serviços de limpeza da Unifor que em
meio à correria do trabalho, arranja
tempo para embelezar alguns banheiros femininos da universidade com os
seus artesanatos. Página 17

Colorismo: uma meritocracia
a partir da cor de pele
O Brasil infelizmente possui diversos reflexos sobre sua colonização violenta. O preconceito e marginalização de pessoas
negras é algo recorrente no país. No entanto, pessoas negras

Ensaio

que possuem tons de pele mais claros acabam sendo mais
“aceitos” socialmente. Isso é o colorismo, sistema onde pessoas de peles mais claras têm mais privilégios. Página 13

Educação

Libras no ensino
superior
Cresce o interesse de estudantes universitários em aprender a Língua Brasileira
de Sinais. Páginas 8 e 9

Dança

Rolê na Praia
de Iracema
O ensaio mostra o prazer dos estagiários do FotoNic em fotografar.
As fotos foram produzidas durante
as férias não como um trabalho,
mas por diversão e como união dos
estudantes. Páginas 18 e 19

K-pop
Dificuldades, reconhecimento internacional e estilo de vida dos grupos covers
de k-pop em Fortaleza. Página 4
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Opinião
Editorial

Isabella Campos, estudante de Jornalismo

Eventos em
Fortaleza marcam o
NIC Repórter

A vida como ela é

N

esta edição do NIC Repórter, algumas matérias foram pautadas em função dos eventos que aconteceram na capital cearense e que tiveram repercussão na
mídia local e nacional. O grande destaque aborda o trabalho
de diversos profissionais, como bombeiros e fisioterapeutas,
que auxiliaram no resgate e reabilitação das vítimas do desabamento do Edifício Andréa, ocorrido no final de 2019.
Outro evento que marca esta edição do jornal é a XIII
Bienal Internacional do Livro do Ceará. O público infantil
foi o foco dentro do universo da literatura e, para falar sobre esse mercado, fizemos uma entrevista especial com o
escritor cearense Tino Freitas e uma outra matéria sobre
ilustradores de livros infantis.
Ainda dentro da esfera cultural, falamos sobre as danças
circulares. Elas exploram as relações de convivência pela arte
do movimento corporal. Também abordamos o surgimento dos
grupos cover de k-pop, fenômeno da música popular coreana.
No âmbito da saúde, alertamos sobre o perigo de estalar as
articulações e também sobre a importância do ato de doar órgãos.
Os jovens são nossos principais leitores. Dentro dessa
perspectiva, foram elaborados um texto sobre o aumento
do interesse dos estudantes universitários em aprender a
Língua Brasileira de Sinais (Libras) e, outro, que ajuda a
identificar e evitar um relacionamento abusivo, seja ele
amoroso ou não.
A coluna “Cara da Unifor” destaca Maria Alves da
Silva, prestadora de serviços de limpeza da universidade
que desenvolve seus dotes de artista, embelezando alguns
banheiros femininos da Unifor com seu artesanato.
O ensaio desta edição, produzido na Praia de Iracema,
mostra o prazer dos estagiários do FotoNic em fotografar.
por Thomás Regueira
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esde que a humanidade tomou consciência
da sua finitude, o conhecimento de um início,
meio e fim se tornou algo presente na vida das
pessoas. Quando deixamos o útero quente e escuro de
nossas mães, é o momento em que damos nosso primeiro suspiro e o universo nos oferece suas boas-vindas. O
homem acabou criando um apreço pela vida. Não é à toa
que existe na literatura histórias sobre heróis descobrindo maneiras para se viver para sempre, ou sátiras sobre
reis que se autointitulam deuses do universo.
Porém, a morte se tornou o maior medo do ser humano. Se analisarmos bem, boa parte das pessoas têm
dificuldade de lidar com a morte ou tentam ignorá-la.
Existem aqueles que não se conformam com o fato de
que, mesmo tendo consciência sobre a morte, a despedida não é um privilégio que se tem. Passamos a
vida inteira adiando o significado da morte, tornando-o banal e procrastinamos nosso entendimento sobre
a existência dela.
Talvez porque carregamos conosco as histórias de
vida eterna e aventuras fantásticas em busca da pedra
filosofal - e não apenas menciono os livros mágicos
de J.K Rowling. Não conseguimos, por mais que tentemos nos conscientizar de que a vida não é eterna
e que todos aqui têm seu propósito. É simplesmente
inevitável vivermos uma rotina em que a consciência
sobre a morte esteja sempre ativa, onde cada passo
que damos ou a cada escolha esteja vinculada a isso.
A consciência do início, meio e fim tornou-se uma
utopia, ao menos é o que queremos acreditar durante
nossa estadia neste mundo.
Quando a morte chega, as pessoas têm a tendência
de ativar a consciência sobre a morte, que antes estava
sendo ignorada. Por isso, quando pessoas queridas por
nós morrem, é de se esperar que o luto seja algo profun-

damente vazio. É de se esperar que toda a água de nosso
corpo vire lágrimas de tristeza que não conseguimos
parar. Isso porque não nos preparamos para ela e nem
muito menos trabalhamos nossos sentimentos sobre ela.
Em compensação, nos dias atuais vemos empresas com serviços fúnebres altamente preparadas para
atender àqueles que mais necessitam de um suporte
psicológico, tornando a morte de seu ente querido
mais confortável e fácil de aceitar. Acredito que as
pessoas passaram a se importar com o luto do outro
de uma maneira mais íntima, mesmo que seja desconhecido. É nesse momento em que passamos a refletir
sobre a nossa vida inteira, nos questionamos sobre
como estamos vivendo, sobre nossos erros e, principalmente, sobre nossas relações.
Será que, mesmo depois de uma vida inteira feita
de escolhas boas e ruins, nós conseguimos entender de
fato o que a morte significa? Enquanto conhecemos o
universo, ou parte dele, e ignoramos uns aos outros,
a morte nos aguarda de bom grado. Existe um ditado
que diz que “a morte despe-nos dos nossos bens para
nos vestir das nossas obras”. Talvez seja isso mesmo,
passamos a vida inteira conquistando coisas materiais,
usando de nossa ambição e desejos mais profundos
para ganhar pedaços de papéis que possuem mais poder sobre nós do que as vontades humanas.
Vivemos à mercê de objetos e não desfrutamos do
que a vida, em sua essência, pode nos dar em troca.
Se fizéssemos o mínimo por nossos corpos e mentes talvez o que precisassemos que fossem relações
construídas com amor e atenção, que possamos viver
entendendo nossas sensações e sentimentos, que todo
nosso conhecimento seja sobre quem somos, nosso
propósito no mundo e a morte. Porque ela é a única
certeza que temos e é a única que banalizamos.
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Pessoas que
praticam a
dança circular

Ana Maria Bezerra de Queiroz,
54 anos, contadora de histórias
Foi através de uma amiga que ela
conheceu a dança. “Os movimentos
da prática trazem equilíbrio ao nosso
corpo e a nossa mente.” A contadora de histórias se sente acolhida na
dança circular, pois é uma meditação
em movimento onde a energia de
cada pessoa é transmitida para a outra, dando um fortalecimento para o
indivíduo. Também serve como uma
terapia antiestresse. “O ato de dar as
mãos traz um sentido de conexão,
Terapia. Movimento das danças circulares visa acolher e ajudar a cultivar novas amizades. Foto: Gabriela Barroso

Danças circulares
prometem ação
transformadora
Transformação. A dinâmica
que a dança cria, produz um
convívio social saudável

Gabriela Barroso
Repórter

D

e acordo com a psicóloga e focalizadora, Ana Claudia Magalhães, 54 anos, o ser humano
tem ficado cada vez mais individualista.
Com o intuito de integrá-las, o movimento das danças circulares vem para acolher
e ajudar a cultivar novas amizades. Além
disso, colabora para uma vida com mais
integridade, gerando bem-estar e uma
sociedade mais solidária.
No decorrer da prática das danças
circulares, as pessoas dão as mãos,
criando um círculo energético que vai
causar melhorias no contato social com
a outra pessoa. De acordo com Ana
Cláudia, a dança permite uma comunicação amorosa, aumenta o senso de organização comunitária através da roda e
o senso rítmico pela música.

A dinâmica corporal que a dança
cria produz um convívio social saudável. Nos locais de trabalho, esse tipo de
prática vem sendo usada para criar uma
harmonia entre as pessoas. Durante o
movimento, a pessoa consegue obter um
autocontrole, uma melhor consciência
do seu corpo e uma responsabilidade por
seus atos.
Segundo a psicóloga, os focalizadores são aqueles que se dedicam em guiar
os passos e contextualizar as danças, satisfazendo o bem-estar do grupo. A prática, nos dias de hoje, é coreografada pelos novos focalizadores e pesquisadores
a partir das tradições, inspiradas na cultura, na vida cotidiana, na religiosidade
dos povos e em temas contemporâneos,
que abrangem inúmeros assuntos nos
seus aspectos celebrativos e meditativos.
Pioneiro

A sua origem vem da ancestralidade.
Quem resgatou essa prática foi o bailarino e coreógrafo polonês, Bernard Wosien,
que viajou por vários países pesquisando outras culturas e tradições. Mostrou a
importância da preservação das danças de

roda, como forma de trazer de volta a cultura dos povos e a essência dessa vivência
de conexão com o sagrado.
O bailarino começou o movimento
das Danças Circulares na comunidade
espiritual Findorn Foundation, localizada no norte da Escócia, em 1976. No
Brasil, ela foi trazida pela escocesa Sara
Mariot, em meados dos anos 1980, na
comunidade Nazaré Paulista, atualmente chamada Uniluz, e depois espalhou-se
para outros estados. Essa prática já ocorre em Fortaleza há 21 anos.
Diante de um mundo permeado pela
competição e o individualismo, o movimento das danças circulares vem para
acolher e ajudar a cultivar novas amizades, integrar as pessoas. Confira a matéria completa no portal!

de força, apoio, solidariedade. Muito
importante para o emocional.”

Fernanda Guimarães, 37 anos,
advogada
Fernanda começou recentemente a
prática de danças circulares. “A nossa
focalizadora nos mostra as danças
dos indígenas, africanos, candomblé e
dos gregos. É muito rico culturalmente. Traz também temas de ecologia e
do feminino sagrado”. Um dos benefícios que trouxe para sua vida foi a
autoconfiança.
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Cypher Dance Group. Grupo cover de dança de k-pop, conhecidos por interpretarem o grupo BTS (Bangtan Sonyeondan). Foto: Denise Lopes

Lunah Lima Foto: Arquivo pessoal

Fãs do fenômeno k-pop criam
grupos covers em Fortaleza
Dança. Com a febre k-pop
ganhando força também na cidade
de Fortaleza, jovens decidiram criar
grupos de covers de dança para
alcançar um objetivo em comum, o
amor por esse gênero musical

Clariana Matias
Repórter

K

-pop é uma abreviação para Korean Pop (pop coreano, em tradução livre). O estilo musical,
originado na Coréia do Sul, fez muito
sucesso na Ásia e, com o poder de acesso que as redes sociais proporcionam, o
k-pop também vem sendo uma febre no
Ocidente. Devido às coreografias bem
elaboradas, músicas emocionantes e shows bem produzidos, os grupos musicais
sul-coreanos têm uma multidão de fãs em
diversas partes do mundo. Exemplos desses grupos são o BTS (Bangtan Sonyeondan), o EXO (Exoplanet) e o Blackpink.
Com o surgimento dos grupos de covers de dança do gênero, mais como um
hobby no início, muitos desses grupos se
consolidaram e começaram a competir
entre si, desde campeonatos regionais até
internacionais.
Grupos covers de dança

Formado por dez meninas de faixa etária
entre 15 a 26, o Primadonna surgiu em
dezembro de 2014, com o intuito de com-

petir nos campeonatos de coreografias
k-pop. A publicitária e criadora do Primadonna, Gabriela Rodrigues, 26, conta
que esse grupo é o segundo criado por
ela. O antigo grupo, criado em 2011, tentou competir duas vezes, mas não obtendo
uma classificação, então decidiu parar as
atividades. No entanto, Gabriela resolveu
retomar as atividades três anos depois e
selecionar mais integrantes para o Primadonna.
Já o Cypher, grupo cover dos Bangtan
Boys (BTS), reúne nove integrantes entre 18
e 15 anos, e está em atividade desde 2017.
De acordo com sua criadora, Lunah Lima,
23, o grupo surgiu a partir da sua vontade,
juntamente com alguns amigos, de aprender
a coreografia de uma música. “No início,
era só para dançarmos uma música mesmo.
Depois, nós acabamos criando o grupo. Escolhemos o nome, e foi”, explica.

ciais, conta que, no começo, havia um limite de idade para entrar no grupo. Com
o tempo, esse limite se expandiu e hoje o
Primadonna tenta lidar com as diferenças
de idades e os limites exigidos pelos pais.
“Geralmente, meninas mais novas têm algumas restrições, uma delas é o horário.
Além disso, às vezes, nós usamos uma
coreografia mais adulta, então não colocamos meninas muito novas para fazer
parte da dança”.
Reconhecimento

Ana Paula. Foto: Arquivo pessoal

Dificuldades

Tanto o Primadonna quanto o Cypher
passam por dificuldades financeiras, pois
os concursos de cover exigem figurinos
idênticos aos originais, fazendo com que
os custos de produção sejam elevados. “A
gente sempre depende das premiações
mas, quando não temos competições, temos que usar nosso dinheiro para cobrir
os custos dos figurinos”, diz Lunah, que
se dedica a fazer estampas idênticas para
ser possível participar de competições.
A integrante do grupo Primadonna,
Ana Paula, 25, formada em Ciências So-

Gabriela Rodrigues. Foto: Arquivo pessoal

O grupo Cypher coleciona 15 vitórias em
competições, inclusive, uma internacional: a K-pop World Festival, que aconteceu em Fortaleza no ano de 2017. Outras
duas conquistas bastante representativas
para o Cypher, de acordo com Lunah, foram as que aconteceram no Anima Recife
(evento de cultura pop de Recife). “Como
éramos um grupo iniciante, ir para outro
estado foi algo muito novo. Ganhar em
outro estado com 40 grupos para competir era maior ainda”, disse a criadora do
Cypher, grupo ganhador do 2º e 1º lugares
na competição de covers do Anima Recife
em 2018 e 2019, respectivamente.
Apesar da dificuldade financeira, Gabriela afirma que há um retorno pessoal
muito grande. O Primadonna acumula
nove premiações, entre elas, o 3º lugar no
EKP Fest, em 2016. O grupo também ficou com o 1º lugar em competições que
aconteceram no ano de 2019, o ACON e
Arena Gamer.
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Ilustração infantil
demanda certos cuidados

Arte. Recheada de histórias

Eduardo Azevedo. Ilustrador
cearense de livros infantis
responsável pelas ilustrações
de dezenas de livros. Foto: Lucas

mirabolantes e desenhos que
provocam a imaginação até de
adultos, a literatura infantil busca
trazer um universo diferenciado
para as crianças

Plutarcho

Sarah Viana
Repórter

A

s histórias contadas por meio
das palavras ganham uma nova
dimensão, quando acompanhadas de ilustrações, texturas e cheiros, tornando maior a interação da criança com
o livro. Porém, mesmo fazendo parte da
construção da leitura, muitos ilustradores são deixados em segundo plano em
relação ao autor do texto e perdem seu
espaço no mercado literário.
A literatura infantil é um dos universos
em que muitos ilustradores podem transformar o processo de ilustração em um
momento de experimentação e criação.
Para a ilustradora cearense, Luci Sacoleira, essa maneira de trabalhar é uma das
que mais utiliza no seu processo criativo,
além da leitura do livro e da imaginação
das cenas. A ilustradora revela também
que, geralmente, a produção nos trabalhos
acontece de forma rápida.

Luci Sacoleira.Ilustradora
cearense de livros infantis,
autora de “Caçadora de
Borboletas”. Foto: Lucas Plutarcho

Sacoleira começou a entrar no universo infantil logo depois de ter seu filho,
fortemente influenciada pelo artesanato
e pela literatura. “Eu tinha muito a coisa
do boneco de pano, tinha uns blogs portugueses que eu seguia e acompanhava, que
eram a Ervilha Cor de Rosa, tinha a Ana

Ventura, que eram tipo mães portuguesas
artesãs, que viviam em casa e costuravam
para os filhos. Isso me pautava muito a
forma como eu queria conduzir a maternidade”, conta.
Luci explica que o desenho se tornou
mais forte, logo depois que teve a oportunidade de publicar o seu primeiro livro
infantil somente com imagens, “Caçadora de Borboletas”, pela Edições Dummar.
Ela nunca teve essa ambição de se tornar
ilustradora e conta que as coisas tomaram seu rumo sozinhas. “Era tudo meio
que acontecendo ao mesmo tempo. Acabou que chegou a um ponto em que os
bonecos foram sendo deixados de lado e
os desenhos foram tomando mais força”,
completa.
O espaço da ilustração infantil, mesmo
oferecendo grande liberdade criativa, exige do profissional um trabalho que consiga atender tanto à criança quanto ao adulto que vai estar mediando a história. Os
desenhos precisam trazer a interpretação
para os dois públicos, contribuindo para
uma contação de história mais produtiva.
Eduardo Azevedo é ilustrador, cearense e com dezenas de livros infantis ao
longo de sua carreira, incluindo capas de
cordel para a Editora Tupynanquim, ilustrações para coleções de livros do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) e
para a Editora IMEPH. “O meu primeiro
livro infantil foi ‘A Festa no Céu’. O texto
era do Klévisson Viana e eu fiz as ilustrações, foi um dos livros mais difíceis que
eu fiz, porque desenhar para criança não
é fácil”, revela.
Azevedo comenta que o trabalho de
ilustração para livros infantis demanda
alguns cuidados, “para não colocar coisas
que a criança, de repente, não vá entender”. Ele argumenta que, para livros infantis, é necessário saber para qual público é direcionado e qual a faixa etária. O
processo criativo começa logo depois de
conversar com o autor e da leitura do texto. “Eu separo o que vai ser das cenas, geralmente eu já converso com o autor quais
são as cenas que a gente vai trabalhar no
texto”, explica.
As dificuldades da profissão no Ceará

Eduardo Azevedo conta que um dos empecilhos para a profissão é o mercado
cearense, onde “as editoras grandes ou
algumas editoras que trabalhavam aqui
fecharam as portas. E era o que mantinha
muita gente aqui, os contatos”. Grande
parte das editoras, atualmente, usam seus
próprios ilustradores ou recebem indicações dos autores.
Luci Sacoleira acredita que o mercado
interno limita muitos ilustradores cearenses, em parte tirando a liberdade de criar
no espaço da literatura infantil. “De um
modo geral, eu acho muito fraco [o mercado]. É tanto que você vê as autopublicações como um lugar em que se explora
a potência do que se pode ser feito com
mais liberdade. Eu acho que pode evoluir
muito”, acredita.
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Entrevista > Tino Freitas

Foto: Thais Mallon

“Ler é uma sensação
divertida e emocionante”

Tino Freitas é escritor, jornalista formado pela UFC (Universidade Federal do Ceará) e músico que vive em Brasília há mais
de 20 anos. Possui a experiência de 22 livros infantis publicados nos últimos 10 anos, o tempo que trabalha como escritor.
Entre seus principais reconhecimentos estão o Prêmio Jabuti
de Literatura e o Selo Altamente Recomendável para Crianças,
da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). O
livro que ganhou o Jabuti chama-se “Os Invisíveis” e trata das
pessoas que os adultos normalmente “não veem”, como garis,
porteiros e tantas profissões desvalorizadas pela sociedade.
As temáticas dos seus livros são voltadas para fortes
questões sociais e são de caráter de formação de valores para
crianças. Seu último livro publicado, “Leila”, feito em parceria
com a ilustradora Thais Beltrame, conta a história de uma baleia jubarte que sofre abuso sexual. Apesar da temática delicada de “Leila”, a abordagem do livro é bastante sutil tanto no
texto quanto nas ilustrações de Thais, mas, mesmo assim, é
bastante impactante.
Em 2006, criou com Ana Paula Bernardes, a Organização
Não-Governamental (ONG ) em Ceilândia, região administrativa
do Distrito Federal, chamada “Roedores de Livros”, que trabalha com incentivo à leitura e mediação para crianças. O Jornalismo NIC conversou com Tino sobre seus últimos trabalhos, sua
participação na XIII Bienal Internacional do Livro de Fortaleza,
cenário de literatura infantil e sobre seu processo criativo.

Jornalismo NIC: De onde veio a ideia de

o tema, de dar voz àquilo que está inco-

abordar a temática do abuso sexual in-

modando, que não se permite que façam

fantil utilizada no seu mais novo traba-

com a gente. A “Leila” nasce desse mo-

lho, “Leila”?

mento, e isso estamos falando do final

A maioria dos livros que eu escrevo

do ano de 2014. E em 2015, eu encontro

tem uma inspiração muito forte no co-

esse mundo submarino, onde a persona-

tidiano, nas coisas que observo e com

gem é uma baleia jubarte de longos ca-

“Leila” não foi diferente disso. Eu viajo

belos e tem um polvo como antagonista.

bastante com meu trabalho em literatura,
são muitos eventos. Numa visita escolar,

Jornalismo NIC: Por que tratar de temas

numa escola no sul do país, eu fui abraçar

sociais em livros infantis? As crianças

uma criança, comentei alguma coisa que

conseguem compreender melhor que os

não me recordo agora o que foi e essa

adultos, dependendo da abordagem feita?

criança me repeliu. Ela veio como as ou-

A literatura reflete um tanto do que é a

tras crianças que vão abraçar o escritor,

vida da gente, a humanidade se reconhece

todas felizes, mas ao mesmo tempo me

através das histórias, elas carregam o mun-

largou e se escondeu atrás da professora.

do pra gente. Eu posso saber de coisas que

Eu senti que aquilo que falei - pode

nem eu sabia sobre mim quando eu perce-

ter sido um elogio - remeteu essa criança

bo que alguma outra pessoa escreveu so-

a uma sensação ruim e me veio a impres-

bre aquilo e permita me transformar.

são de que pudesse ser alguma coisa que

Isso não pode ser diferente na litera-

tivesse relação com abuso sexual. Eu co-

tura infantil. A Adélia Prado, poeta, diz

muniquei isso à professora e segui, mas

que a diferença de escrever pra criança e

aquela sensação ficou na minha cabeça e

pra adulto é a mesma diferença de fazer

me veio a necessidade de escrever sobre

um vestido para uma mulher e para uma
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menina: os tamanhos são diferentes, mas

nos entendem como uma coisa difícil de

res e de publicações de livros com temá-

o tecido é o mesmo. Assim como a gente

ser feita. Em Fortaleza, eu posso citar o

ticas mais diferentes.

trata de temas difíceis como morte, abu-

pessoal do Curió, que possui a Biblioteca

Também costumamos dizer que litera-

ção que se quer dar a essa história. Eu

so sexual e gênero no universo adulto, a

Comunitária Livro Livre. Anitta Moura faz

tura é resistência Tem tido o surgimento

tenho um livro em que escrevi um roteiro

gente também precisa apresentar isso pra

um trabalho muito bacana de semear li-

de novas editoras, além das grandes que

mas não tem palavras, foi desenhado por

esses leitores crianças, mas com um “cor-

vros pela cidade.

já existem. Essas editoras vão trabalhar

um colega, Romont Willy, que se chama

A ilustração e o desenho têm o papel
significante, é importante na comunica-

te que sirva bem”, que trate a criança com

Antigamente, dizíamos que não tinha

temas mais difíceis e mais sensíveis. No

“Faz de Conta”, livro sem texto mas todo

inteligência e apresente pra ela o mundo.

biblioteca, mas há um movimento muito

Ceará, isso acontece com o PAIC, um pro-

ilustrado. O livro ilustrado parte da pre-

Não adianta esconder isso, porque

grande no Brasil onde os livros estão se

grama de governo que distribui livros

missa que pelo menos vai ter ilustração.

uma hora elas vão pro mundo, e é muito

espalhando por meio das bibliotecas co-

para escolas públicas e nisso vem se

Como eu escrevo a maioria dos livros,

melhor que a gente converse em casa ou

munitárias, esse excesso tem transforma-

aperfeiçoando numa seleção de histó-

tenho só esse caso de livro que não tem

nas escolas sobre esses temas, que são

do tanto crianças quanto jovens. A litera-

rias, autores e ilustradores para compor

texto dos meus 22 publicados, mas eu

ambientes seguros, do que essa criança

tura transforma e a mediação de leitura é

esse cenário. Espero que, no futuro, ele

procuro deixar na minha escrita espaços

cresça e descubra sozinha sem o amparo

uma ferramenta para essa transformação.

sobreviva sem a necessidade da compra

para que coisas sejam ditas pela ilustra-

do governo.

ção. Eu escrevo, deixo aquele espaço,

de pessoas que se confia. Acho que é por
isso que precisamos tratar de temas mais

Jornalismo NIC: Qual é a importância da

Fico torcendo para que surjam mais

converso com o ilustrador, ele conver-

sensíveis ou difíceis de forma adequa-

leitura e da contação de histórias para as

editoras no Ceará que trabalhem com li-

sa comigo, a gente vai construindo. No

crianças e adultos?

vros de qualidade e consigam emocionar

“Leila”, por exemplo, quando eu pensei

Acho que de certa forma já respondi.

os leitores, fazer disso um mercado, que

no Barão, o antagonista da história, pen-

Mas são importantes em hábitos distin-

é nosso maior desafio [se sustentar com

sei ele como um tubarão, mas quando

tos a narração de histórias e a mediação

arte]. A gente espera que esse caminho

isso chegou para a ilustradora, a Thais,

de leitura. As duas comportam esse lugar

ocasionado pela falta de incentivo do go-

ela disse que não podia ser um tubarão

da gente se reconhecer como um ser que

verno possa mudar.

porque na cabeça da gente ele já é um

da no sentido de linguagem e a criança
encontrar um lugar para essas histórias.
Ela vai precisar ouvi-las para se encontrar nelas, como acontece com a gente no
mundo adulto.
Jornalismo NIC: Você e Ana Paula Ber-

animal feroz e o Barão é de multifaces.

vive histórias que foram vividas outras
vezes em diversos lugares. Nos livros,

Jornalismo NIC: Como é feita essa parce-

Ela me sugeriu que fosse um polvo, por-

vros. Qual é a missão do projeto? O que é

onde são retratadas, a gente se identifi-

ria entre você (o escritor) e o ilustrador?

que ora ele é uma coisa mais legal, ora

mediação de leitura? Existem iniciativas

ca e reconhece nelas, aprende a ser ético,

Qual o processo criativo de vocês para

ele pode ser assustador.

ser pai, ser uma criança criativa, ser es-

elaborar as ilustrações?

nardes atuam na ONG Roedores de Li-

parecidas em outros locais do Brasil? Em
Fortaleza existe?
O projeto Roedores de Livros foi criado pela Ana Paula Bernardes em 2006.

Na construção do Barão, sugeri tam-

perto, essas histórias nos dão vidas e nos

A construção de um livro se dá das

bém que ele tivesse cinco tentáculos

tornam mais humanos. Esse é o grande

formas mais diversas possíveis. Mas, a

ao invés de oito, para representar uma

prêmio por vivenciá-las.

que eu gosto e costumo fazer nos meus

mão. A gente vai construindo o livro aos
poucos, desde que a gente tenha tempo

As histórias têm o poder de nos fazer

livros, é uma construção de diálogo. En-

livros e hoje oferecemos ao público uma

perceber o mundo de um jeito mais cole-

tender que a mídia que eu trabalho, o

e que tenha um link de parceria com os

biblioteca comunitária com mais de 5000

tivo, pois são nossas histórias. É preciso

livro para crianças, é o livro ilustrado.

ilustradores. São 10 anos de literatura

livros infanto-juvenis. Fica na Ceilândia,

ter o outro para que ela aconteça, só cria

Essa leitura não se dá só para crianças

infantil, 10 anos de construção de livros
com ilustradores. Acredito que meu livro

Começamos com uma caixinha com 30

próximo ao plano piloto de Brasília, e lá
a gente trabalha muito com a mediação

transformado por ela. O mundo não é só

nós. No adulto, ela pode estar mais laten-

ganha muito e o leitor ainda mais quando

de leitura, que é você ser um porta-voz

meu, o mundo é nosso. Faltam leitores no

te ou mais guardadinha.

conseguimos fazer esse diálogo.

da leitura. Pode ser de apenas você ler

Brasil, e acredito que a gente tem vivido

para uma criança que não possui domínio

um mundo muito egoísta. Estamos nessa

estético da leitura.

batalha para fazer as pessoas percebe-

Além disso, você pode debater em uma
conversa. Pode pegar três livros que falam

Foto: Thais Mallon

vida se encontra o leitor e ele se sentir

e sim para a infância, que habita todos

rem que somos plural e somos melhores
juntos. O mundo é nosso.

sobre a seca ou sobre a chuva, você vai ler
essas histórias e debater sobre elas, ouvir o que as crianças têm a dizer. A gente
pode falar sobre a relação de netos e avós,
e perguntar pras crianças: ‘e aí, como é seu
avô/avó?’, ‘eles brincavam de quê quando
eram crianças?’. Estender para além da leitura do livro, virar uma conversa.
Quando as histórias viram conversas,
elas começam a habitar no nosso cotidiano, se tornam mais afetivas para quem
lê e quem ouve, se cria esse laço afetivo, essa criança vai querer imitar a forma que eu leio. A partir do afeto e das
lembranças em conjunto, vamos transformando aquela criança num leitor, e
quando nos transformamos em leitores,
nos tornamos conscientes do nosso papel
no mundo como cidadãos. É nisso que a
gente acredita.
A mediação de leitura é uma fórmula para tornar as crianças mais leitores
conscientes e conscientes do seu papel
como cidadão, algo que muitos gover-

Jornalismo NIC: Como está o cenário da
literatura infantil no Brasil e no Ceará?
Na literatura infantil tem um link muito próximo da linha pedagógica, e por ser
destinada às crianças, vai estar muito nas
escolas. Tenho um amigo escritor, Leo
Cunha, que brinca dizendo que os livros
dele são “órfãos” e precisam ser “adotados” pelas escolas nas listas de material
para serem lidos. Ler é uma sensação
divertida e emocionante, apesar de não
passar nada de conteúdo de sala de aula,
passa essa sensação gostosa de ser feliz
através da leitura.
A gente está em um momento político em que as compras de livros para as
escolas públicas estão quase que estagnado, não se tem pensado muito em levar essa literatura de qualidade para as
escolas públicas, e o mercado sofre um
tanto com isso. Essas compras de acervo
diminuem desde 2015, influenciando o
mercado no surgimento de novos auto-

“A literatura
reflete um
tanto do
que é a vida
da gente. A
humanidade
se reconhece
através das
histórias, elas
carregam o
mundo pra
gente”.
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Libras atrai o interesse de
estudantes do ensino superior
Educação. Apesar de não ser
obrigatório, alunos estão cada
vez mais interessados a aprender
Libras na universidade

Marcos Viana e Nataly Rodrigues
Repórter

A

Libras (Língua Brasileira de
Sinais) é a forma de comunicação
e expressão que tem como base
um sistema linguístico do tipo visualmotor com uma estrutura gramatical
própria. Desde 2002, a língua de sinais é
reconhecida por lei no Brasil. O Decreto
Nº 5.626 regulamenta a Libras como
disciplina curricular obrigatória nos
cursos de licenciatura e como optativa nos
demais cursos de educação superior, e na
educação profissional.
Na Universidade de Fortaleza (Unifor), a disciplina de Libras é ofertada
como obrigatória para os cursos de Fonoaudiologia e Educação Física. Os demais cursos têm a disciplina disponível
como optativa. Apesar de não ser obri-

gatória para a maioria das graduações,
percebe-se que existe uma grande procura
por parte dos estudantes, com turmas que
chegam a lotar em alguns turnos. Mas o
que será que tem atraído o interesse desses alunos por esta língua?
Para o professor Willer Cysne, docente da disciplina de Libras, o interesse em
participar das aulas resulta da propaganda dos alunos que já fizeram a matéria
e que compartilham a experiência com
seus colegas. “Eles entram na disciplina,
passam a cursar e o interesse cresce, não
só por obrigatoriedade, mas a maioria
que faz como optativa vai pela influência
dos colegas”.
O estudante de Publicidade e Propaganda, Lucas Plutarcho, 21, conta que o
interesse por Libras veio na infância. “Eu
achava legal a datilologia (o alfabeto em
Libras). Antes, eu pensava que a língua
era somente isso, falar com as letras”,
lembra. Lucas que se apaixonou pela disciplina. Ele percebeu a necessidade que
os surdos têm vivendo em um país grande como Brasil e com uma língua que
lhes parece difícil. “Eles não se sentem

“Eu achava legal
a datilologia
(o alfabeto em
Libras). Antes,
eu pensava que
a língua era
somente isso,
falar com as
letras”
Lucas Plutarcho,
estudante de
Publicidade e
Propaganda
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parte da nossa cultura. Eu penso muito
em como eles se sentem em relação a
isso. É muito mais fácil eu aprender Libras para integrá-los e ter acessibilidade
para eles, do que eles aprenderem o português para eu poder entendê-los”, conta
o estudante, que revelou interesse de se
tornar intérprete.
A língua

Libras é uma língua e não uma linguagem. O decreto aprovado em 2002 regularizou que as escolas ofereçam uma edu-

cação bilíngue. Assim, além da Língua
Portuguesa, é necessário ensinar também
a Língua Brasileira de Sinais.
Libras é como qualquer outra língua,
tem suas diferenças dependendo de cada
cultura e região. Um exemplo é a língua
de sinais na França, ela é diferente da língua de sinais no Brasil. No nosso país ainda há a variedade de sinais dependendo
das regiões. Cada estado possui uma cultura ,assim alguns sinais se diferenciam.
Podemos comparar com os diferentes sotaques que existem nas línguas faladas.

Veja abaixo os números na
lingua de sinais (Libras)

Projeto de documentação do Nordeste brasileiro
por meio da fotograﬁa e do vídeo
Um projeto do CCG
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Colaboração. Fisioterapeuta Cláudia Gomes reunida com os bombeiros responsáveis pelos resgates. Foto: Arquivo Pessoal

A onda de solidariedade, após o
desabamento do Edifício Andréa
Social. Pessoas que moravam
em prédio que desabou em
Fortaleza, em 2019, contaram
com a ajuda de voluntários
comovidos com a tragédia

Ariadna Medeiros
Repórter

T

erça feira, 15 de outubro, era para
ser mais um dia normal para os
moradores do Edifício Andréa,
localizado no Dionísio Torres, um dos
bairros nobres de Fortaleza. Mas, para a
infelicidade de muitos, não foi assim. O
relógio marcava exatamente 10 horas e
28 minutos quando o edifício desabou e a
tragédia aconteceu.
Os grupos de mensagem instantânea
começaram a receber enxurradas de infor-

mações sobre o acontecimento por meio
de vídeos e fotos. Era real. Além disso,
houve desabamento também emocional,
onde as pessoas do entorno e as que viviam naquele prédio precisavam de toda a
ajuda possível.
Foi quando a bombeira Hellen Belarmino, 23, logo após finalizar um turno de
24 horas de trabalho, decidiu voltar ao dever e ir até o local para ajudar os ‘irmãos
de farda’, como ela gosta de denominar
seus colegas de trabalho, e as pessoas que
ainda estavam soterradas nos escombros.
“A primeira impressão que a gente tem
quando é bombeiro, é a do dever. Eu pensei: ‘eu tenho que estar lá’”, relata.
Apesar do sentimento de dever, Hellen confessa que sentiu empatia por todas
aquelas vidas afetadas, direta ou indiretamente. “Foi o sentimento mais forte em
mim. Se fosse minha família, eu iria que-

rer 100 por cento dos profissionais efetivos naquele lugar”.
A onda de voluntariado

Além de bombeiros, também chegaram
ao local fisioterapeutas, psicólogos, médicos, enfermeiros e os vizinhos do entorno
se mobilizaram para ajudar a todos que se
dedicavam em salvar as vidas que estavam tão frágeis naquele momento.
A fisioterapeuta Cláudia Gomes movimentou uma equipe voluntária para
atender a quem quer que precisasse de
algum cuidado. “Pessoas [voluntários]
estavam se queixando de dor cervical,
na lombar e pés porque ficavam muito
tempo em pé fazendo o resgate. Elas não
podiam parar”, conta.
Cláudia relata que o sentimento, ao
chegar no local de desabamento, foi de
um nó na garganta e vontade de chorar.

“Eu não acreditava que aquilo era verdade. Tive vontade de chorar porque, naquele momento, eu vi uma laje sobre a outra
e pensei: ‘como pode ter pessoas ali dentro?’. Foi muito difícil”.
“Eu estava organizando os atendimentos, até a alimentação das pessoas que
estavam lá.” Além de prestar atendimento às equipes de resgate, a fisioterapeuta
também coordenava as equipes que iam
chegando, assim como fazia contato constante com os profissionais da enfermagem
que estavam ali presentes, caso alguém
precisasse da ajuda deles.
Vizinhança amiga

“Eu até me arrepio. Nunca tinha visto
um cuidado daquele. Tanto alimento que
chegou naquelas horas, equipamentos
que a gente precisava, chegando não se
sabia de onde”. O trabalho dos bombei-
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beira em quatro anos de serviço. O fato
de não saber muito bem as condições
do solo em que ela e seus companheiros
estavam trabalhando dia e noite, Hellen
chegou a entrar em um buraco onde só
cabia o seu corpo, mas, na hora, ela não
conseguia pensar em riscos, apenas em
salvar vidas. “Aquilo pode desabar a qualquer momento em cima de você. Na hora,
a gente não pensa muito nisso, depois é
que a gente vai pensar nas situações que a
gente se coloca”, narra.
Tecnologia aliada ao trabalho animal

Em desabamentos, o tempo é um fator
chave para achar o máximo de pessoas
com vida. As equipes de salvamento utilizaram a tecnologia de drones equipados
com raios infravermelhos para reconhecer pontos de calor (pessoas) em meio
aos escombros do prédio. Em seguida,
cachorros treinados eram soltos no perímetro para confirmar esses pontos a fim
de direcionar as equipes na busca pelas
vítimas nos locais indicados, sem estar
às escuras. “Existiram alguns equipamentos essenciais: drones com infravermelho
encontravam pontos de calor e os cães de
busca e resgate confirmavam - ou não esses pontos, muitos eram confirmados”,
explica a bombeira.

pessoas afetadas pelo desabamento, para
oferecer apoio psicológico a quem precisasse. Durante dois dias, os profissionais
da Unifor estiveram presentes prestando
apoio. Mas o trabalho não acabou por aí,
a universidade continua oferecendo Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) para
as pessoas que foram atingidas pela tragédia. “A Unifor, sensibilizada com o desabamento e com as vítimas e
familiares, solicitou que os
coordenadores dos cursos
de saúde poderiam contribuir com as equipes
que já estavam ajudando no local”, menciona.

Conforto psicológico

A coordenadora do curso de Psicologia, da Universidade de Fortaleza, Ana
Karinne, se reuniu com os demais professores do curso para ir até a Praça da
Imprensa, onde estavam familiares e

Infografia: Halleyxon Augusto

ros era ininterrupto. A bombeira Hellen
relata que acontecia revezamento de
equipes a cada duas horas, para que todos pudessem descansar um pouco e recuperar o fôlego para continuar salvando
vidas. É com muita gratidão que reconhece o trabalho dos civis ali presentes,
doando comida, alimentos e até mesmo
materiais. Segundo ela, o apoio solidário
foi genuíno e vital para o bom trabalho
dos profissionais de resgate no local.
Lembrando de todo o esforço feito
para retirar o concreto e encontrar as vítimas, a fisioterapeuta Cláudia Gomes destaca como uma das coisas mais marcantes
foi ver a expressão daqueles profissionais,
de cansaço extremo e tristeza. Presenciar
essa cena, a deixou muito comovida. “A
gente via que estavam passando do limite
físico e emocional deles. Estavam sentindo dentro deles todo o sofrimento que as
vítimas estavam ali passando, e isso me
marcou muito”.
Hellen e sua equipe estavam presentes
no momento em que o jovem David, que
ficou famoso por compartilhar uma foto
embaixo dos escombros, foi retirado. Ela
conta que a técnica utilizada foi parecida
com um trabalho de “formiguinha”, onde
o jovem foi passado em sua maca de mão
em mão na fila formada pelos bombeiros
até chegar à viatura do SAMU.
Essa é a frase que os bombeiros proclamam quando entram para a corporação. Hellen diz que o sentimento de estar
ali, naquela situação tão adversa, resumiu
bem essa frase. Trabalhar nessa ocorrência foi um dos maiores desafios da bom-

Serviço. A fisioterapeuta Cláudia Gomes em atendimento. Foto: Arquivo Pessoal
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Psicológico. Saiba como
identificar sinais de relações
abusivas, que podem provocar
sintomas como depressão e
ansiedade

Marcelo Teixeira
Repórter

O

relacionamento abusivo muitas
vezes começa de forma sutil e
afeta a capacidade da vítima de
reconhecer a situação violenta. É a relação
que machuca, que fere, emocional ou fisicamente, e nela predomina o excesso do
poder sobre o outro, o desejo de controlar
o parceiro, “tê-lo para si”. A pessoa fica
presa em um vínculo danoso e destrutivo.
Renata Rocha, 40, é doutora em Psicologia pela Universidade Autónoma de
Lisboa, Portugal e explica algumas características importantes para se identificar
esse tipo de relação. “Uma pessoa está em
um relacionamento abusivo quando sente,
com frequência, medo, constrangimento
ou insegurança, diante de outra pessoa
com quem vive uma relação afetiva importante e íntima. Comumente, o medo de
contrariar o outro é tão grande que a pessoa se distancia de ‘si mesmo’ A grosso
modo, deixa de ser ‘quem é’, para garantir
a manutenção do relacionamento”.
A psicóloga cita alguns casos e soluções para que haja um aprimoramento

da relação quando esta se torna abusiva.
“Alguns relacionamentos deste tipo envolvem relações que dificilmente podem
ser terminadas. É o caso da alienação parental, onde [por exemplo] uma criança é
pressionada pela mãe para não amar ou
odiar o pai que deixou a família. Outro
caso complexo seria de uma amizade longa e afetiva entre pessoas que trabalham
juntas, sendo que uma delas ‘não permite’ outros vínculos afetivos da outra no
ambiente de trabalho e para evitar isso,
fragiliza a autoestima ou manipula suas
emoções”. Nesses casos, como também
no caso das relações de casais, o diálogo é
um recurso fundamental para evitar conflitos destrutivos. “É importante dizer que
nem todo conflito é negativo. Ele pode ser
construtivo e trazer grande crescimento
para o relacionamento”, ressalta.
Este tipo de relação pode acontecer
em qualquer relacionamento, seja amizade, família, trabalho. No infográfico a
o lado, o Jornalismo NIC trouxe alguns
sinais que correspondem a uma relação
abusiva. Aprenda a reconhecê-los.
Um caminho para buscar o diálogo é,
inicialmente, entrar em contato com a sua
dor para, em seguida, exercitar a escuta da
dor do outro. “Criar situações que favoreçam uma escuta autêntica, sem pressa
ou interrupção, é fundamental. Se a outra pessoa não costuma fazê-lo, é possível
tentar ensiná-la, oferecendo o seu ato de
escuta como exemplo”. Visto que as rela-

ções afetivas e sociais são essenciais para
o ser humano, anomalias podem desencadear problemas, disfuncionalidades nos
relacionamentos podem provocar sofrimento intenso e provocar psicopatologias
como depressão, ansiedade, transtornos
do comportamento alimentar, dismorfia corporal, dentre outros quadros que
podem evoluir para doenças crônicas ou
agudas, de difícil manejo.
Alguém que sai de um relacionamento abusivo deixa para trás o impedimento da livre experiência dos afetos,

FOTO: Sarah

Relacionamento
abusivo: um assunto
que você precisa
entender

inclusive do amor próprio. A psicóloga
orienta uma série de ações para que
uma pessoa possa se reconstruir emocionalmente ou psicologicamente após
sofrer esse tipo de relação. “Resgatar
tudo o que foi perdido na relação, como
os hobbies que teve que abandonar, os
grupos sociais dos quais se distanciou,
as amizades calorosas que esfriaram e
rever aquela pessoa ou aquele lugar que
foi impedida de visitar por insegurança
ou medo, pode ser um bom começo para
a reconstrução de si”.
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Vanessa Kelly. Estudante de Publicidade e
Propaganda. Foto: Amanda Nogueira

Colorismo: paleta
de cores que define
a aceitação social
Desigualdade social. O Brasil,
país com grande miscigenação,
ainda apresenta reflexos do racismo
que vem da época da colonização

Viviane Ferreira
Repórter

I

nfelizmente, o Brasil ainda possui reflexos de uma colonização injusta e violenta. O preconceito e a marginalização
de pessoas negras é frequente no país. No
entanto, é nítido que alguns negros acabam
sendo mais “aceitos” socialmente do que
outros e isso ocorre por alguns possuírem
o tom de pele mais claro, e estereótipos que
remetem menos a negritude.
O nome disso é colorismo, uma meritocracia a partir da pele, em que pessoas negras de tons mais claros, são mais
privilegiadas socialmente do que as de
pele mais escura. Essa situação também
é consequência histórica. No passado,
os filhos dos escravos que nasciam mais
claros - por ser também filhos de colonos
brancos -, adquiriam mais privilégios.
As políticas de embranquecimento do
século 19 também reforçaram essa cultura, pois tinham como objetivo clarear a
sociedade brasileira.

“Quando a gente pensa nessa paleta de
cores, seria exatamente isso: pessoas que
se aproximam de uma branquitude sofrem
‘menos’ com o racismo, ou sofrem de
uma forma diferente”, esclarece Iara Andrade, graduada e mestre em psicologia
pela Universidade de Fortaleza (Unifor).
A psicóloga dá como exemplo algumas situações cotidianas. “Em relação
à morte e às prisões, se vê que pessoas negras retintas são mais assassinadas do que pessoas com tons
mais claros. Até em relação
a estudo, é visto que pessoas
com pele mais retinta percebem
mais o racismo. Enquanto isso
ocorre, a saúde mental pode ser
mais prejudicada do que negros de
tons mais claros”, explica.
Como o Brasil é um país com grande
miscigenação, muitas pessoas acabam
não sabendo como se identificar. Porém,
quando ficam em dúvida, elas tendem a
se considerar pardas. “Tem pessoas que
nós podemos denominar negras, mas
elas se consideram pardas. Isso está permeado por relações racistas da nossa
sociedade, o quanto é difícil se reconhecer como negra”, afirma Iara a respeito
dessa autodenominação de uma grande
parte dos brasileiros.

Apesar de existir o preconceito e a
dificuldade que alguns enfrentam em se
declarar negro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
em seis anos, 12 milhões de pessoas passaram a se reconhecer negras no Brasil.
Já o número de brasileiros que se autodeclaram brancos diminuiu em quase 2,5
milhões. Por isso, os negros passaram de
53,1% da população do País para 56,4%
no período. O IBGE, classifica as pessoas
em negros e não negros. Ou seja, aqueles
que se autodeclaram pardos, são associados ao grupo de negros.
Processo de aceitação

Assumir uma identidade negra em uma
sociedade racista não é fácil. A aluna de
Publicidade e Propaganda da Unifor, Vanessa Kelly , conta das dificuldades que enfrentou durante seu processo de aceitação.
“Foi complicado para mim. Eu comecei a
tomar conhecimento do colorismo, da negritude, depois que eu passei pela transição
capilar. Eu comecei a estudar, pesquisar e a
entrar em conflito. Eu sempre fui considerada morena”.
Outro momento complicado foi depois
da sua aceitação, pois tinha que sempre
estar se autoafirmando para as pessoas, já
que muitos não a viam como uma mulher
negra. “Eu lembro da primeira vez, depois
da transição, eu comecei a me autoafirmar
e a minha mãe começou a dizer que eu não
era negra e sim morena. Hoje, ela já aceita.”
Para Vanessa, a melhor coisa que
aconteceu com ela foi passar por esse processo de aceitação, pois foi a partir disso
que ela conseguiu reconhecer sua identidade na sociedade. “Eu me sinto uma
mulher mais empoderada, porque dá uma
força, traz uma responsabilidade pra si.
Você sabe que está aqui carregando uma
história, o que estou fazendo atualmente
vai servir para outras meninas.”
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Ceará é
referência
na doação e
transplante
de órgãos
Solidariedade. Ser um doador
de órgãos pode salvar a vida de
uma pessoa que enfrenta uma
enfermidade

Nataly Rodrigues
Repórter

C

admo Oliveira, de 70 anos, iniciou o tratamento no fígado após
ser diagnosticado com cirrose,
em 2011. No mês de maio deste ano, ele
entrou na lista de espera para transplante
hepático e, no último sábado (31) de agosto, fez a cirurgia. “Eu estava esperançoso,
mas não sabia que seria tão próximo. Sexta eu me internei, sábado de manhã fiz o
transplante e já estou aqui me recuperando. Eu não andava mais e, logo em seguida, estou andando. Agora estou dando os
primeiros passos novamente.”
O transplante foi um dos 130 realizados
pelo Hospital Geral de Fortaleza (HGF)
apenas neste ano, destes, 23 são transplantes de fígado, como no caso de Cadmo, e
os demais são de rim e pâncreas. No Ceará,
o número de transplantes chega ao dobro
em dez anos. No ano de 2009 foram 760
procedimentos efetuados, já no ano passado (2018) dobrou para 1.535.
Apesar do crescimento de transplantes ser notório, a não efetivação de doações ainda é preocupante. Segundo o
Registro Brasileiro de Transplantes, de
janeiro a março deste ano, o estado do
Ceará listou 139 potenciais doadores,
mas apenas 69 doadores efetivaram o
procedimento. Um dos fatores principais
que ocasiona essa redução é o fato da família não autorizar a doação.
Doação

Existem dois tipos de doador: doador vivo
e doador falecido.
Doador vivo é qualquer pessoa saudável que concorde com a doação, desde

que não prejudique a sua própria saúde. O
doador vivo pode doar um dos rins, parte
do fígado ou do pulmão e medula óssea.
Doador falecido é a pessoa em morte
encefálica cuja família pode autorizar a
doação de órgãos e/ou tecidos.
O processo de doação é feito por
meio da Central Nacional do Transplante
(CNT), responsável pela logística e distribuição de órgãos. Cada estado possui
uma central que gerencia cadastros técnicos dos candidatos a receptores de órgãos
e tecidos, e as informações referentes aos
doadores. São submetidas à Central Estadual de Transplante (CET) as notificações de morte encefálicas das comissões
intra-hospitalares. Após a autorização da
família, a CET recebe toda a documentação e, assim, começam os testes de compatibilidade entre o potencial doador e os
potenciais receptores em lista de espera.
A coordenadora da Central de Transplante do Ceará, Dra. Eliana Barbosa explica como funciona o processo. “A CET,
através de um sistema informatizado, gera
uma lista de potenciais receptores para cada
órgão e comunica aos hospitais (equipes de
transplantes) onde eles são atendidos. As
equipes de transplante, junto com a Central
de Transplante, adotam as medidas necessárias para viabilizar a retirada dos órgãos”.
A lista de espera é estabelecida com
base nos critérios de cada órgão e, a partir de uma avaliação, é definida a posição
do paciente de acordo com a gravidade de
seu estado de saúde. As situações de mais
urgências ocupam as primeiras posições
na lista. “Essa lista é única e o paciente é listado online. Existe um sistema do
Ministério da Saúde, onde nessa lista vai
o CPF e o Cartão Nacional de Saúde. O
próprio paciente tem acesso ao seu cadastro na lista, ele mesmo pode auditar. Isso
faz com que o sistema seja o mais transparente e seguro possível”, elucida Dra.
Ivelise Brasil, coordenadora da Unidade
de Transplante Hepático no HGF.

Destaque. O Ceará alcançou o segundo melhor resultado, ao longo de 20 anos, na
realização de transplantes de órgãos e tecidos . Foto: Filipe Dutra

Família. Cadmo Oliveira se recuperando de um transplante e seu filho Cadmo Jr. Foto Filipe Dutra

Dra. Ivelise Brasil. Coordenadora da
Unidade de Transplante Hepático no HGF.
Foto. Foto: Arquivo Pessoal

HGF. É destaque em transplante de
órgãos no Brasil, sendo o maior centro
transplantador do Nordeste. Foto: Arquivo Pessoal
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gratuita, incluindo exames preparatórios,
cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. “Esses processos de doação e do transplante são bem
organizados pelo SUS, todo procedimento passa obrigatoriamente pelo controle
do Ministério da Saúde. Não existe doa-

Sistema único de Saúde (SUS)

Segundo o ministério da saúde, o Brasil possui o melhor sistema público de
transplante do mundo, cerca de 96%
dos procedimentos são financiados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS). Os pacientes contam com assistência integral e

ção sem a intermediação do SUS”, relata
a cirurgiã Ivelise Brasil.
Campanhas

Neste mês de setembro é comemorado o
dia do doador e em todo país são realizadas campanhas de conscientização sobre

a importância da doação de órgãos. Segundo a Dra. Eliana, além das campanhas
governamentais e nas mídias, é importante também realizar “palestras em universidades, escolas, fábricas e em outros
lugares, cujas mensagens devem focar a
natureza altruística da doação e o efeito
benéfico do transplante.”
Doe de coração
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2000

1998-2018

1.874

1800
1600
1400

1.295

1.269

1.361

1.399

1.518

1.430

1.535

1200
1000

559

600
420

400
200

De 2 a 30 de setembro
de 2019 - Realização:
Fundação Edson Queiroz
https://www.unifor.br/
web/doedecoracao/-/
movimento-doe-decoracao-2019-comecadia-2-de-setembro

872

800

173

190

1998

1999

272

2000

654
519

742

760

2008

2009

446

296
202

2001

2002

www.saude.ce.gov.br

2003

2004

2005

2006

2007

2010

Movimento
Doe de Coração

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

A Universidade de Fortaleza (Unifor) realiza sua 17ª edição do movimento “Doe de
Coração”, que tem como objetivo informar
e encorajar a população para ampliar o número de doações. O movimento iniciou este
ano sua programação no dia 2 de setembro
e se estende até o último dia do mês, tendo
como atividades fóruns com especialistas
em transplantes de órgãos e tecidos.
Campanha

A taxa de transplantes no Ceará dobrou
nos últimos 10 anos, mas ainda assim
o número de doação é baixo. No dia 27
desse mês, é celebrado o Dia Nacional de
Doação de Órgãos e Tecidos. Quer saber
como se tornar um doador e como todo
processo de doação e transplante é realizado? O Jornalismo NIC te informa. Confira a matéria completa no portal.
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Locais perigosos
Pescoço: Muitos especialistas
relatam o risco de estralar a
região cervical. Uma das grandes
preocupações é a possibilidade
real de ocasionar um AVC, além
de ser arriscado gerar uma fratura no local.
Costas: Ao estalar a coluna, há
uma chance de, com o movimento, forçar as vértebras erradas,
o que pode ser extremamente
perigoso. O ato pode piorar um
quadro já existente de alinhamento postural.
Dedos: Um movimento brusco,
repetitivo, inconsciente e desequilibrado nas juntas dos dedos
pode promover além de um desgaste nas articulações, também
fissuras nos ossos.

Estralar articulações pode gerar lesões
compartilhada por parte da
população traz riscos, muitas
vezes desconhecidos

Layo Lucena
Repórteres

O

hábito, ou mania de estalar os
dedos, pescoço, ombros, pé, tornozelos, até mesmo as costas, articulações e juntas em geral pode causar
malefícios a curto e a longo prazo, segundo um estudo publicado no site de notícias G1, em agosto passado. De fraqueza
nos dedos à possibilidade de um Acidente
Vascular Cerebral (AVC), dependendo da
região do corpo.
Em uma definição mais específica,
ao estalejar as juntas, provocamos o movimento rápido de um líquido chamado
sinovial que se encontra nas articulações,
e o resultado dessa ação é o som que conhecemos como estalo. O líquido sinovial
é um fluido transparente e viscoso das cavidades articulares e bainhas dos tendões,
tem a função básica de revestimento.
Diego Felipe Silva, 23, estudante de
administração na Universidade Federal
do Ceará, admite ter essa mania desde a
infância. “Sempre tive o hábito de estralar
os dedos e, todas as vezes, a minha mãe
me chamava a atenção, mas, por enquanto, nunca tive problemas”.
De acordo com o fisioterapeuta, osteopata e quiroprático Dr. Albino Gomes, a
mania voluntária e rotineira, prejudica as

articulações e juntas. O ato pode resultar em um complexo de subluxação. “A
subluxação, na quiropraxia, é designado
como uma redução da mobilidade ou, até
mesmo, um desarranjo articular que interfere na transmissão de impulsos nervosos”, explica o quiroprático.
“O ato de estalar é capaz de levar a
uma ‘frouxidão’ das articulações”, afirma
o Dr. Ismael Pontes, ortopedista. Ainda
segundo ele, por um período prolongado
e de forma intencional, o costume se torna prejudicial, pois há a possibilidade de
acarretar uma lesão degenerativa.

uma ajuda especializada. “O ato de estalar os dedos, muitas vezes, está associado a uma mania relacionada à ansiedade,

logo o tratamento junto a um psicólogo/
psiquiatra pode eliminar o costume”, esclarece o Dr. Ismael.

Falange Distal

Falange média

Falange Proximal

Contradição

O doutor Donald L. Unger, do estado da
Califórnia, Estados Unidos, foi responsável
por um estudo que buscava comprovar a ligação entre o hábito de estalejar os dedos
com problemas nas articulações, como,
por exemplo, artrite. Como parte da pesquisa, passou 50 anos estralando apenas os
dedos de sua mão esquerda, ao menos duas
vezes por dia. De acordo com Unger, no
total, suas articulações da mão esquerda
foram estaladas em 36.500 ocasiões.
Como resultado, Unger não constatou
nenhum sinal de artrite ou dano em suas
articulações. O experimento de Unger foi
vencedor do prêmio IG Nobel de 2009.
Mesmo com a pesquisa, o assunto ainda
ganha atenção no mundo científico.

Metacarpo

cartilagem

Líquido
Sinovial

Como evitar

Segundo os doutores Albino e Ismael,
esse hábito pode ser evitado com alongamentos e exercícios diários, além de

Articulação

Infografia: Halleyxon Augusto

Hábito. Essa mania
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A cara da Unifor

Artesã embeleza banheiros do
campus com sua arte
Viviane Ferreira e Julia Xavier
Repórteres

M

aria Alves da Silva, mais conhecida como Maria das Flores, é a artista por trás dos

arranjos decorativos em alguns banheiros femininos da Universidade
de Fortaleza (Unifor), onde trabalha
como prestadora de serviço de limpeza. Mesmo enfrentando dificuldades para conciliar o trabalho regular
com a confecção dos arranjos, sempre consegue um tempinho para colocar em prática suas criações.
Cimento, gesso, argamassa e madeira são matérias-primas para alguns
vasos e outros objetos de decoração.
Com grande apreço à decoração de
festas, ela visita lojas no centro da
cidade à procura de inspiração para
criar seus artesanatos. “Tenho muita
vontade de montar um ateliezinho, a
questão é tempo. Eu amo decoração,
pretendo trabalhar com decoração de
festas”, conta.
Enquanto esse sonho não se realiza, algumas professoras têm sido
presenteadas com a sua arte e também os banheiros femininos de alguns blocos do campus. Para a artesã,
realizar essas decorações pela universidade é uma forma de espalhar
seu trabalho. “Quero que as pessoas
reconheçam e gostem. Quero que se
espalhe, porque, quando eu tiver o
meu próprio negócio, já quero estar
um pouco conhecida, essa é a minha
intenção”, disse.
Seu

trabalho

chama

muita

a

atenção das pessoas. A professora
e coordenadora do curso de moda
da Unifor, Ana Claudia, é uma delas.
Para ela, o trabalho da artesã torna
o ambiente mais alegre e divertido,
além de admirar a forma como Maria
concilia a rotina do seu trabalho com

Arte. Apesar de trabalhar bastante, Maria
sempre consegue tempo para deixar a
vida das pessoas mais coloridas com seus
artesanatos e arranjos de plantas pelo
campus. Foto: Lucas Plutarcho

seus trabalhos manuais. “Eu acho
encantador isso porque, no meio da
correria do trabalho, ela dá um jeitinho de arranjar um tempo para tudo
isso e deixar nossa vida mais bonita,

da universidade, pois acaba sobrando

mais cheia de cor”, relata.

muitas madeiras. Ela também aproveita

Maria ressalta que a maioria das

algumas plantas do campus para fazer

produções dos seus trabalhos arte-

suas decorações. Desde a sua infância,

sãos é reciclado. Alguns desses mate-

ela aprendeu a cuidar de plantas, daí

riais são aproveitados da carpintaria

vem o prazer por esse trabalho.
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Rolê na Praia
de Iracema
Fotos: FotoNIC

O ensaio “Rolê na Praia de Iracema” surgiu da própria iniciativa dos estagiários do FotoNic, célula de fotografia do Núcleo Integrado de Comunicação
(NIC). Para além do trabalho do dia a dia, eles decidiram começar a sair para
“rolês” em lugares de Fortaleza e no interior do estado para fotografar, se
divertirem e conviverem, ampliando a atuação e aplicando conhecimentos
para além das paredes do NIC. Nesse ensaio, eles saíram às 4 horas da manhã em um dia nas férias de final de ano para fotografar o nascer do sol na
Praia de Iracema.
A intenção das fotos é mostrar o prazer dos estudantes em registrar momentos
e o laço de amizade presente entre eles. Além disso, todo o material produzido
por eles nesse momento de diversão está sendo aproveitado como portfólio
pessoal de cada um e repercutindo positivamente nas redes sociais, como afirma Raquel Galiza, estagiária do Fotonic.
“A Foto transcedeu qualquer enquadramento dentro da universidade, porque o que foi observado durante as férias foi que, mesmo não estando no
período de trabalho, estivemos em sintonia. A fotografia foi um meio que
nos uniu”, afirma Amanda Nogueira, estudante de Publicidade e Propaganda
e estagiária bolsista do Fotonic.
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Unifor bate recorde de trabalhos
submetidos no Intercom Nacional

RádioNIC lança aplicativo durante evento
no Teatro Celina Queiroz

Com um número inédito de participa-

ta com a participação de grandes pro-

ção, alunos dos cursos de Comunicação

fissionais da Comunicação e estudantes

foram selecionados para representar a

universitários de todo o Brasil.

Unifor no 42º Congresso Brasileiro de

“Participar do Intercom, para mim que

Ciências da Comunicação, evento que

tenho interesse em uma carreira acadêmi-

ocorreu no mês de setembro na Univer-

ca, é algo muito importante e estou muito

sidade Federal do Pará, em Belém.

feliz em representar a Unifor. Espero que

Com a temática “Fluxos comunicacio-

possamos cada vez mais representar com

nais e crise da democracia”, o congresso

bons trabalhos e crescer cada vez mais

reúne trabalhos e são divididos em duas

como instituição”, relata a aluna do curso

categorias: IntercomJR e Expocom. Con-

de Jornalismo da Unifor, Beatriz Irineu.

Lançamento. Evento de lançamento do aplicativo da RádioNIC. Foto: Pedro vidal

A rádio do Núcleo Integrado de Comunica-

de e a história do rádio foram alguns dos

ção da Unifor realizou, no dia 12 de setem-

assuntos abordados na roda de conversa.

bro de 2019, o lançamento do seu aplica-

O evento foi idealizado pelas coorde-

tivo “Rádio NIC”, no Teatro Celina Queiroz.

nações dos cursos de Jornalismo e Pu-

Foram convidados para o evento o re-

blicidade e Propaganda para celebrar os

pórter esportivo Bruno Balacó, da Rádio O

14 anos de existência da rádio. A plata-

Povo CBN, a apresentadora Ian Gomes, da

forma digital traz mais proximidade aos

Rádio Assembleia e Liana Ribeiro, editora

usuários dos 13 programas semanais

do núcleo de rádio do Sistema Verdes Ma-

da Rádio Nic e está disponível na Apple

Congresso. Alunos da Unifor em Congresso de Comunicação Nacional. Foto: Divulgação

res. Os conteúdos radiofônicos, a atualida-

Store e no Google Play.

CONFRATERNIZAÇÃO

ANIVERSÁRIO

Assessoria e Eventos promoveu mais uma
edição do IntegraNIC

AgênciaNIC comemora 20 anos em 2019

A AssessoriaNIC, em
parceria com a célula
de eventos do Núcleo
Integrado de Comunicação, promoveu mais
uma edição do IntegraNIC, momento de
acolhida para os novos
estagiários do núcleo.
O evento aconteceu no
dia 13 de setembro, na
quadra C do ginásio da
Unifor, das 14h às 17h.

Comemoração. Jovens voluntários da Agência NIC do semestre 2019.2. Foto: FotoNIC

A acolhida contou
com vários jogos e

A célula de agência de Publicidade do Nú-

vez consecutiva, a categoria de “Me-

dinâmicas, como carim-

cleo Integrado de Comunicação comple-

lhor Agência Júnior de Publicidade e

ba, jogos de tabuleiro,

tou, em agosto de 2019, 20 anos desde a

Propaganda”, no Congresso Nacional

entre outros. Para en-

sua criação. Em comemoração a essa data,

da Intercom 2019. Esse triunfo veio

cerrar a tarde, ocorreu

os estagiários da célula elaboraram uma

após a conquista da Expocom Regio-

um coffee break, no

série de celebrações, eventos e ações no

nal, em São Luís, na qual concorriam

qual cada célula ficou

campus ao decorrer do semestre.

apenas universidades do Nordeste e

responsável por contribuir com lanches.

Dando destaque ao vigésimo aniversário, a célula conquista pela sexta

quem vencesse se qualificaria para a
edição nacional.

