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Editorial

O tempo e o espaço na 42ª edição
A facilidade proporcionada pela internet, 
que nos insere em uma realidade que hoje 
chamamos de “mundo virtual”, permite 
que nos informemos com rapidez, instan-
taneidade e praticidade. Como sabemos, 
hoje as notícias se propagam acelerada-
mente pelas redes a qualquer hora do dia e 
desde qualquer lugar do planeta. 

Mas, como em tudo, existe um lado 
positivo e um negativo. A migração das 
notícias para os vários sites, veículos, pla-
taformas digitais, proporciona ao leitor 
um fácil acompanhamento dos fatos, po-
rém, ao mesmo tempo, cria uma obsessão 
pela momentaneidade. O que faz com que 
muitos leitores limitem-se a ler somente 
os títulos das notícias, elaboradas estrate-
gicamente para prender o olhar e provo-
cá-los para lerem a matéria por inteiro.  
Mas, afinal, eles querem verdadeiramente 
se informar ou só “saber por saber”? Este é 
um questionamento válido que nos leva a 
muitas nuances de discussões críticas acer-

ca do jornalismo contemporâneo, cada vez 
mais fragmentado e padronizado. Obser-
vamos com muita clareza como a socieda-
de, de uma forma geral, entende que tudo 
deve se adequar às tecnologias e, se não o 
faz, está ultrapassado. Isso, obviamente, 
tem impactos em muitos aspectos da vida, 
inclusive, no jornalismo, e, em especial, 
no impresso.  Esse tipo de pensamento faz 
com que o jornalismo que usa o papel como 
plataforma seja cada vez mais desvalori-
zado, criando no imaginário das pessoas 
que o seu fim está cada vez mais próximo. 
É de suma importância entendermos o 
papel que ainda o jornal impresso desem-
penha na atualidade. Como estudantes 
de jornalismo, nos debruçarmos em seus 
processos, características, linguagem, di-
ferenciais, construção, suas dificuldades e 
suas mudanças ao longo dos anos, desde 
o seu surgimento. Percebemos que, pela 
sua tradição, ainda desfruta de enorme 
credibilidade, em especial os impressos 

mais antigos e de maior alcance territorial. 
São a eles que as pessoas recorrem quando 
duvidam de uma informação que circula 
pelas redes sociais digitais. 

É por acreditar que o jornal impres-
so ainda tem muito a contribuir para as  
sociedades de hoje, que a turma 21.1 da 
disciplina de Jornalismo Impresso publica 
mais uma edição do jornal SOBPRESSÃO, 
apostando em reportagens que despertem 
o interesse dos nossos leitores porque tra-
zem, além de informação, curiosidades e 
entretenimento. Esta edição de número 
42 retoma as publicações do jornal-labo-
ratório que ficaram temporariamente sus-
pensas por causa da pandemia. Embora a 
sua circulação seja em formato digital, ele 
foi pensado ainda para ser uma versão im-
pressa. Contamos que seja do seu agrado. 
Boa leitura!

Resenha
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Artigo

A minha sensibilidade 
não me define
Quando era mais nova, sempre me 
foi dito que ser sensível é um defeito, 
uma falha a ser corrigida, algo não 
tão bacana, socialmente falando, 
para alguém que deseja destaque 
no âmbito profissional. Ser sensível 
representa para muitas pessoas um 
sinal de fraqueza.

No mundo individualista  e capita-
lista em que vivemos, em que  o ter 
é quase sempre mais priorizado do 
que o ser, a sensibilidade se tornou 
um traço que deve ser corrigido. Mas, 
por quê? Talvez porque sentir as coi-
sas com mais intensidade nos deixe 
vulnerável às situações e às pessoas. 
Discordo. 

Eu precisei de muitas sessões de 
terapia para reconhecer e admirar a 

mulher sensível que sou. O proces-
so de autoconhecimento é árduo e 
constante. Mas, aprender sobre e 
com você mesmo é magnífico. Sim, 
eu sou sensível, mas não, eu definiti-
vamente não sou mais vulnerável em 
razão disso.

Eu gosto de entender os meus pro-
cessos e o porquê deles existirem, as 
minhas falhas e os meus acertos. Co-
lho, hoje, bons frutos de me ver com 
olhos mais singelos do que antes fa-
zia. Eu me enxergava pela ótica de 
outras pessoas e isso me inquietava. 
Descobri que o equilíbrio é o cerne da 
questão. Não quero mais me descul-
par por sentir muito as coisas deste 
mundo, isso faz parte de minhas vi-
vências e da pessoa que sou.

Laura Beatriz
Estudante de  

Jornalismo

Luiza Ester
Jornalismo 4º  Semestre

Nós destilamos 
melanina e mel
Mario Quintana já dizia que “um bom 
poema é aquele que nos dá a impressão 
de que está lendo a gente e não a gente 
a ele”. Quem lê “Eu destilo melanina e 
mel”, da escritora e socióloga malauiana 
Upile Chisala, vive exatamente o que o 
poeta brasileiro descreve. 

Publicado no Brasil em 2020 pela 
editora Leya, com tradução para o por-
tuguês por Izabel Aleixo, o conjunto de 
poesias de Upile é a salvação em tem-
pos de tanta brutalidade. Em inglês, o 
livro leva o nome de Soft Magic. Essa 
magia suave só pode ser percebida e 
sentida por quem se abre para enten-
der o fenômeno de ser uma mulher ne-
gra e todas as suas desdobraduras. 

Passando por traumas, feridas e 
amadurecimentos, as teias de signifi-
cados que Upile nos oferece são sem-
pre cheias de lembretes de como não 
fomos feitas para quebrar. A autora 
fala também sobre amor. Amor próprio, 
amor materno, amor romântico. Amor, 
de maneira tão delicada, que faz com 
que seus leitores ultrapassem a barrei-
ra da sensibilidade alcançando o pata-
mar mágico da suavidade e da leveza. 

Ela é uma escritora contemporânea. 
Está aqui no século XXI e estar no sé-
culo XXI é sinônimo de buscar suavida-
de. Ser suave é ler Upile, e reler, e inter-
pretar e reinterpretar. Que, quem aqui 
também esteja, aceite suavizar.

Julia Meira
Jornalismo 4º  Semestre
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Crônica

O gosto da saudade
Algumas pequenas coisas me trazem memórias dolorosas. Uma palavra, um ges-

to ou um copo de refrigerante fazem meu peito apertar de saudade.
Saudade de um mundo mais fácil, de poder sentar em uma mesa de bar e ob-

servar a rua.
De olhar os restaurantes em volta e ver tantas histórias se formando, tantos 

caminhos se cruzando. De me cercar de pessoas tão absortas em suas próprias 
realidades, que não se dão conta do que acontece ao redor.

Havia um casal em uma mesa do outro lado da rua, rindo muito e conversando, 
apaixonado. Havia um casal na mesa ao lado da minha, se aproximando demais, 
sussurrando, tensão e desejo pairando no ar.

Os estabelecimentos vizinhos são absurdamente contrastantes: um bar ligado ao 
pecado, um café acolhedor, uma hamburgueria familiar; e eu, do outro lado da rua, 
parte da cena e, ainda assim, apenas uma espectadora.

A lua desce cada vez mais no céu, e se eu não estivesse tão cansada poderia 
passar a noite aqui, torcendo para chover e tornar tudo mais perfeito.

As luzes do trânsito se misturam às luzes dos letreiros e a do meu celular quando 
olho aquela mensagem e sorrio de novo. A fumaça dos escapamentos se mistura à 
fumaça do churrasco, que sei que ficará impregnada na minha roupa, que se soma à 
fumaça dos cigarros, dando aroma ao vento.

Por uma vez não ligo para meus cabelos, cada vez mais desarrumados, não ligo 
para a minha roupa amassada e suja de tinta, não ligo para os barulhos, para as 
buzinas e os gritos e nem para o lixo ou para os cheiros.

Eu ligo para as risadas, para as conversas, para a comida que me leva de volta a 
distantes lembranças, para o sorriso dos meus acompanhantes, para o desenrolar 
das histórias e para meu próprio riso.

Fazia tempo que eu não ficava tão feliz quanto fiquei naquela cadeira bamba de 
madeira, daquela mesa, daquele bar, daquela esquina, daquela cidade...

Agora, inspiro o ar frio da noite até meus pulmões doerem. O vento sopra em meu 
rosto, me lembrando por um segundo a tão longínqua sensação de liberdade que um 
dia experimentei. As grades da janela marcando meu rosto, me lembram de como 
ainda não posso sair e criar memórias das quais sentirei falta.

Eu sinto falta de estar absorta em histórias, de observar o mundo. De ver mais do 
que uma mensagem.

Desejo que eu pudesse me agarrar àquele fragmento de memória, mesmo agora, 
com ela ainda tão fresca, queria que tivesse durado mais.

Levo o refrigerante aos lábios, o doce do líquido deixa um gosto amargo irônico 
na minha boca. O gosto da saudade.

Gabriela Guasti
Estudante de  

Jornalismo - 3º Semestre
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Pobreza menstrual atinge uma 
entre quatro mulheres no Brasil  

Beatriz Freitas e Pedro Gehm

Segundo um decreto publicado em 
2014 pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), o acesso à higiene 
menstrual se tornou um direito das 
mulheres, pelo fato de ser uma questão 
de saúde pública e direitos humanos. 
Entretanto, no Brasil, o acesso a itens 
básicos, como os absorventes, não fa-
zem parte da realidade de muitas pes-
soas que menstruam. De acordo com 
dados da própria Organização, uma 
em cada quatro mulheres brasileiras 
já teve que faltar à aula por não ter 
acesso a absorventes e, que, aproxi-
madamente, metade delas já mentiu 
sobre o motivo da falta e tiveram seu 
rendimento escolar afetado.

A pobreza menstrual é um pro-
blema de saúde pública, muitas vezes 
invisível, que afeta, principalmente, 
mulheres e homens trans de baixa 
renda ou em situação de rua, que não 
possuem condições financeiras de ob-
ter itens de higiene íntima. As mulhe-
res representam 20% da população de 
rua (aproximadamente 44 mil), que, 
apesar de estar em crescimento desde 
setembro de 2013, teve um aumento 
significativo na última pesquisa divul-
gada pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), em 2020.

Pelo fato de terem uma renda li-
mitada ou inexistente, há relatos de 
pessoas que utilizaram diversos méto-
dos precários, como pedaços de pão, 
folhas de jornal e sacolas plásticas 
para conter o sangue menstrual, o que 
pode ocasionar o desenvolvimento de 
patologias na região vaginal.

“O problema não é só menstruar, 
são os problemas advindos da mens-
truação”, observa a vereadora Isabella 
Gonçalves (PSOL), co-autora do Pro-

Falta de acesso a 
absorventes é uma 
realidade que instiga 
a discussão sobre o 
direito à higiene e 
direito à dignidade

jeto de Lei 99/2021, em Belo Horizon-
te (MG), que visa a fomentar debates 
sobre a precariedade da saúde femi-
nina. “A quantidade de doenças, in-
clusive que a gente tem associadas ao 
ciclo menstrual, é muito grande. Hoje, 
a gente tem uma visibilidade enorme 
em relação à endometriose, que é uma 
doença incapacitante para as mulhe-
res”, explica.

A falta de higiene ou o mau cui-
dado com esta região do corpo estão 
relacionados ao surgimento de infec-
ções bacterianas e à proliferação de 
fungos que, se não tratadas, podem 
evoluir para doenças inflamatórias 
pélvicas e até evoluir para complica-
ções mais severas. É exatamente no 
período menstrual, no qual ocorre 
queda da imunidade, que se está mais 
suscetível ao desenvolvimento de in-
fecções nessa área. Além disso, o uso 
de absorvente influencia na tempe-
ratura local, umidade e pH da região 
vaginal. O aumento dessa temperatu-
ra e umidade, somado ao material do 
absorvente e ao atrito de substâncias 

da sua composição, podem ocasionar 
também reações alérgicas ao produto.

A representante comunitária Simo-
ne Maria da Penha Oliveira, da Vila 
Cemig, em Belo Horizonte (MG), de 
40 anos, relata, em depoimento, o pe-
ríodo em que foi afetada pela pobreza 
menstrual. “Eu sofri muito. As toalhi-
nhas de rosto que eram meus absor-
ventes, manga de blusa também usava, 
papel higiênico nem adiantava colocar 
porque não segurava, foi um período 
muito complicado na minha vida e 
por isso sinto na pele, por isso sei o 
quanto é difícil para uma mulher es-
tar menstruada e não poder comprar 
os absorventes. Também precisei usar 
maizena, farinha de trigo. Fico imagi-
nando como é se sentir limpa, confor-
tável e não sentia isso, eu sentia raiva 
da menstruação. Hoje tenho prazer 
em falar da menstruação”.

Em 2013, o governo federal isentou 
a cobrança de impostos em produtos 
da cesta básica, o que inclui alguns 
itens de higiene básicos, entretanto, o 
absorvente, um item de primeira ne-

cessidade para muitas mulheres, ain-
da não foi incluído nesta lista e acaba 
tendo seu valor afetado pelas taxas. A 
taxação dos absorventes é pauta de di-
versos movimentos nacionais e inter-
nacionais, que reivindicam o direito 
de adquirir o item por um preço mais 
acessível. No Reino Unido, devido à 
pressão imposta pelos grupos e à saída 
do país da União Europeia, os impos-

Roda de conversa sobre menstruação com moradoras da Vila Cemig. 2021 Fotos: Flores da Resistência

“O problema não 
é só menstruar, 

são os problemas 
advindos da 

menstruação”
Isabella Gonçalves 

  Vereadora (PSOL)
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tos aplicados no produto foram elimi-
nados a partir de 2021.

Este foi um passo importante na luta 
contra a pobreza menstrual no mundo. 
Entretanto, no Brasil, a realidade per-
manece a mesma: muitas mulheres de 
baixa renda são forçadas a escolher 
entre colocar um alimento na mesa ou 
comprar um pacote de absorvente, que 
tem 25% do seu valor constituído por 
impostos. É estimado que durante o 
período fértil, uma pessoa possa gas-
tar, aproximadamente, R$ 6 mil com a 
compra de absorventes, segundo dados 
da marca brasileira Korui.

“O absorvente tem que parar de ser 
considerado como item supérfluo. É 
um item de higiene básico, que precisa 
ser considerado assim para diminuir o 
preço final do absorvente”, argumenta 
a vereadora Izabella Lourença (PSOL), 
co-autora do PL 99/2021 de Belo Hori-
zonte (MG), que visa a inclusão de ab-
sorventes nas cestas básicas da cidade.

Gastar altos valores com a compra 
de absorventes não condiz com a renda 
de grande parte das mulheres em si-
tuação de vulnerabilidade que, muitas 
vezes, têm o Bolsa Família como úni-
ca fonte de renda. Simone ainda rela-
ta como era desgastante o período em 
que menstruava e não tinha condições 
financeiras: “No começo do mês, quan-
do meu companheiro recebia, tinha ab-
sorvente e ia passando cinco, seis dias 
e já não tinha mais, porque o “normal” 
de um fluxo são dois pacotes de absor-
ventes e eu não tinha nem essa quanti-
dade, quanto mais ter mais.”

Assim como Simone, diversas pessoas 
que menstruam ainda enfrentam a falta 
de condições para adquirir absorventes 
e a invisibilidade que envolve tudo que 
se refere ao corpo feminino. Logo, trazer 
esse debate para o espaço social é um dos 
desafios enfrentados na tentativa de des-
mistificar os tabus que ainda envolvem 
a menstruação. Para a líder do Projeto 
Fluxo Sem Tabu, Luana Escamilla, de 17 
anos, que distribui gratuitamente absor-
ventes para mulheres na cidade de São 
Paulo (SP), “o universo feminino sendo 
pré-silenciado, tudo sobre as necessidades 
da mulher é pouco falado. Esse tabu é de 
anos, é estrutural. A gente não fala sobre 
isso. Até hoje, tem essa coisa na nossa ca-
beça de que a gente nasce com a ideia de 
que isso é uma coisa que a gente tem que 
guardar como um segredo.”

Isabella Gonçalves acredita que o 
tema deve ser parte da educação. “É im-
portante que as escolas sejam, principal-
mente, esses espaços de acolhimento, de 
orientação das mulheres em relação ao 

seu primeiro processo menstrual.” 
Izabella Lourença também comen-

ta que as mulheres que estão em situa-
ção de vulnerabilidade devem ocupar 
os espaços para incidirem politica-
mente. “Elas têm que arrancar direitos 
na unha, lutando todo dia. Essas são 
as pessoas que fazem política no Bra-
sil. Só que essas pessoas não estão na 
política institucional.”

Levar o tema para o debate públi-
co, visando à desmistificação e maior 
visibilidade da causa, foi uma das 
principais soluções apontadas pelas 
entrevistadas como forma de comba-
ter a pobreza menstrual, pois, a falta 
de conversas sobre o tópico na socie-
dade, contribui para o aumento dos 
preconceitos relacionados à menstru-
ação, assim como à banalização do 
tema. Além disso, elas destacam que a 
doação de absorventes também é fun-
damental para reduzir os danos da po-
breza menstrual, pois, dessa maneira, 
as pessoas que não têm condições de 
adquirir o item com frequência, pas-
sam a ter dignidade menstrual.

Nota técnica da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Ipea, junho de 2020

Roda de conversa e distribuição de absorventes realizadas pelo grupo Flores de 
Resistência na Vila Cemig. 2021

“Elas têm que 
arrancar direitos 
na unha, lutando 

todo dia”
Izabella Lourença

 Vereadora (PSOL)

Números
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As cicatrizes 
das vítimas de 
relacionamentos 
abusivos

Mario Henrique e Melina Melo

“Ele queria mandar até no meu olhar. 
Não podia olhar para nada que ele já 
desconfi ava e se me olhassem, a culpa 
era minha, porque na cabeça dele ou 
eu já tinha me relacionado com a pes-
soa, ou a minha roupa era a culpada, 
coisas que ele criava e fazia com que eu 
me sentisse a pior pessoa do mundo”. O 
relato da estudante Marcela*, na época 
com 16 anos, surpreende e não é uma 
exceção. No Brasil, a cada cinco mulhe-
res, três sofrem ou já sofreram abusos 
em um relacionamento, segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS).

O Brasil é o 5º país no ranking de fe-
minicídio, segundo o Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos, perdendo apenas para países 
como El Salvador, Colômbia e Rússia. 
Em alguns casos de relacionamentos 
abusivos, o parceiro mata a mulher. Esse 
tipo de crime é chamado de feminicídio 
e é o assassinato da mulher pelo simples 
fato de ela ser mulher, pelo desprezo que 
o abusador sente em relação à identida-

Entender os sinais é o primeiro passo para sair 
de uma relação abusiva

Foto: Produzida e editada  por Lara Carvalho
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de de gênero da vitima. A pena para esse 
crime varia de 12 a 30 anos. Segundo re-
latório produzido pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP), os dados 
de feminicídio cresceram 22,2% entre 
março e abril de 2020. O aumento desses 
casos acontecem, principalmente, por 
conta dos decretos de lockdown e isola-
mento social que ocorreram por conta da 
pandemia da covid-19. Agora, a vítima 
tem contato o dia todo com o abusador.

Por meio de uma cultura que prefe-
re ignorar os sinais, como aquele velho 
ditado “em briga de marido e mulher 
ninguém mete a colher”, as situações 
abusivas, muitas vezes, não são levadas 
a sério e a vítima se sente desacreditada 
e sem esperanças de sair dessa situação. 
Juliana* relatou. “Eu estava em uma 
festa e a gente discutiu bastante sobre a 
relação, falei que não queria mais nada, 
mas ele não conseguia entender porque, 
segundo ele, eu estava “provocando-o” 
por estar dançando com outra pessoa. 
Terminando a discussão eu ia voltar pra 
festa, quando ele me deu um soco no es-
tômago e caí no chão. Ninguém me aju-
dou a levantar, achavam que estava fa-
zendo drama. Fiquei no chão por muito 
tempo até conseguir me recompor, me 
faltava muito ar e eu não conseguia 
respirar. Depois ele saiu como se nada 
tivesse acontecido e ninguém foi atrás 
dele pra tirar satisfação. (...) Eu fiquei de 
cama por uma semana por conta desse 
acontecido.”

A grande questão quando se trata de 
relacionamentos abusivos é que a maioria 
das pessoas pensa somente no abuso físi-

co, e esquecem das outras modalidades 
de abuso que são tão graves quanto física; 
psicológica, moral, sexual e patrimonial, 
como disse Maria Camila Moura, psicó-
loga e escritora do livro “Da lama nasce o 
lótus”, que conta não apenas a história do 
seu raro câncer de mama; é também uma 
obra sobre dores pessoais e amores, sobre 
resiliência e reflexão.

A violência psicológica - também 
chamada de Gaslighting - ajuda a de-
teriorar a autoestima dos envolvidos. 
Aqui, o abusador faz a vítima questio-
nar os próprios sentidos. A psicóloga 
Maria Camila Moura diz: “Por exemplo, 
a pessoa me falou que ia estar em casa 
às oito da noite, mas ela chega meia noi-
te. Quando você vai perguntar, dizendo 
que ela ia chegar às oito, o abusador res-
ponde: “não, eu nunca disse isso”. Mas 
a vítima já está tão fragilizada que ela 
pensa que se confundiu. Então, fica uma 
situação muito nebulosa pra quem é ví-
tima em relações como essa. Tudo isso 
dificulta a saída de um relacionamento 
abusivo, até a própria dinâmica do ciclo 
da violência, quando a gente pensa que 
o casal vive “normal” e feliz, mas por al-
gum motivo há aumento de tensão, uma 
briga, discussão e aquele ponto de ten-
são escalona para um ato de violência. 
Após essa violência o abusador chega 
depois arrependido, carinhoso, a cha-
mada fase “lua de mel”. E isso perdura 
até ocorrer outro ponto de tensão e fica 
nesse ciclo abusivo”.

Marianna*, hoje com 22 anos, rela-
tou o que aconteceu nos seus 17 anos de 
idade. “Já é complicado e intenso toda 

DISQUE 180 - Secretaria para 
Mulheres - A Central de Atendimento 
à Mulher em Situação de Violência - 
Serviço de utilidade pública gratuito e 
confidencial.

DISQUE 100 - Departamento de 
Ouvidoria Nacional dos Direitos 
Humanos - Denúncia contra qualquer 
violação dos Direitos Humanos, além 
de orientar e adotar providências para 
o tratamento dos casos.

Escritora Maria Camila Moura com o seu livro Da Lama Nasce o Lótus Foto: Divulgação

Dados compilados no Dossiê Violência contra as Mulheres: http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/

Números

essa situação, ainda mais na época. Ele 
era 10 anos mais velho que eu e tentava 
me controlar 24 horas por dia, todas as 
atitudes abusivas dele, como me rastre-
ar pelo celular, rasgar roupas minhas e 
querer saber sempre com quem conver-
sava, achava que era porque ele me ama-
va e se importava comigo… e, apesar de 
já fazer cinco anos, carrego marcas psi-
cológicas até hoje.”

As cinco vítimas entrevistadas res-
ponderam sobre os seus sentimentos 
durante a relação abusiva e as respostas 
foram as mesmas: o sentimento de in-
segurança, por achar que nunca seriam 
suficientes para o (a) parceiro (a).

“O problema não era eu, mas sim 
ele. Foram diferentes situações, mas era 
muito estranho porque eu não percebia, 
todos fora do relacionamento tentaram 
me alertar, mas eu não dava ouvidos. 
Agora, anos depois, olhando pelo lado 
positivo, por causa desse relacionamen-
to que eu sou a pessoa que eu sou hoje, 
me tornei muito mais crítica em todas 
as minhas relações amorosas, familiares 
e de amizades.” disse Marianna*.

Já Bianca*, disse: “eu demorei tanto 
tempo pra sair da situação porque eu 
não conseguia achar tão pesado o quan-
to eu acho hoje em dia, e é muito disso, 
você tá cego no relacionamento e não 
consegue ver as coisas erradas e pensa 
que é tudo uma bobeira. Quando você 
ama demais, não percebe muitas das 
coisas erradas que ocorrem no relacio-
namento, como ciúme excessivo’’. Ela 
continua: “Eu cheguei a ser colocada na 
parede, em situações como “ou tu con-
tinua namorando comigo ou tu para de 

falar com a tua amiga”, porque, segundo 
ela, minha amiga era “má influência e 
me levava para o mal caminho”.

Maria Camila Moura ainda acres-
centou sobre como alguém pode saber 
se está em uma relação abusiva e como 
familiares e médicos podem ajudá-las. 
“Há aquela famosa frase popular “pelos 
frutos eu o conhecerei”, então é justa-
mente isso: quais estão sendo os frutos 
desse relacionamento? Como está a 
minha autoestima. Como está a minha 
maneira de lidar comigo e com o mun-
do? Após esse relacionamento, tenho 
estado mais alegre, mais triste? Então, 
se há uma resposta negativa para essa 
autoavaliação, a pessoa deve estar em 
estado de alerta e quem sabe procurar 
um amigo ou um profissional. É inte-
ressante a vítima se perguntar se esse 
relacionamento é de igual para igual, se 
essas pessoas têm os mesmos direitos.”

Os nomes com * foram criados para preservar a 

identidade das vítimas.

Denuncie
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por Maria Estela Assis e Mariana Moura

“Um dia, o YouTube me colocou em um 
canal literário. Eu assisti ao vídeo, curti 
bastante; comecei a ver outros vídeos desse 
canal, o que me levou a outros canais. Foi 
uma cadeia. Até que eu me vi inserido nes-
se universo, nessa comunidade. Comecei 
a olhar mais e resolvi que também queria 
fazer parte disso, também queria com-
partilhar as minhas opiniões na internet”, 
declara Victor Almeida, sobre o início de 
sua jornada que culminou na criação de 
um canal no YouTube, o “Geek Freak”, hoje 
com cerca de 161 mil inscritos.

No Brasil, a leitura é privilégio de um 
grupo seleto. Segundo pesquisa do Insti-
tuto Pró-Livro, o brasileiro lê em média 
2,43 livros ao ano, preferindo textos cur-

Foto: Bianca Studart

Foto: Arquivo pessoal

Comunidades entre telas: 
infl uenciadores e infl uenciados 
ligados pela leitura
Por meio diferentes plataformas como YouTube, 
TikTok, Twitch, Instagram, entre outras, leitores criam 
novas oportunidades em seu próprio conteúdo para 
compartilhar sua paixão por livros e empreender

tos. Mesmo assim, há jovens que sonham 
em fazer deste, seu mercado de trabalho. 

Esses in� uencers têm criado seu 
espaço, motivados pela paixão por lei-
tura. Hoje, há uma comunidade ativa 
composta de leitores - sejam eles os que 
leem, curtem e comentam ou os que 
produzem resenhas, fazem indicações, 
conduzem leituras conjuntas ao vivo, 
iniciam fóruns de debates, em diversas 
plataformas, como YouTube, Instagram 
e, mais recentemente, Twitch e TikTok.  
“Todo leitor gosta de falar sobre livros e, 
estando em grupo, a gente se sente mais 
motivado a ler o livro”, diz Bianca Jung, 
criadora do per� l no Instagram e canal 
no YouTube “Bibi Lendo”, sendo esse 
um fator muito atrativo para levar os lei-
tores a produzir seu próprio conteúdo. 

Victor Almeida, 
no Youtube, já 

tem 622 vídeos 
feitos com seu 

amor pela leitura 
e bom humor

Acesse o canal 
Geek freak YT
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Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal

Trabalho ou hobby?
Dizem que, quando se trabalha com o 
que ama, não se trabalha um dia sequer, 
mas não é bem assim. Não existe come-
ço fácil. “Eu comecei a produzir conteú-
do no dia 28 de março de 2020, já com 
muito foco. Quando criei, sabia que 
precisaria ter uma constância de posta-
gens. Sabia que eu tinha que ser a mi-
nha identidade visual. Sabia que tinha 
que criar bons textos e ao mesmo tempo 
fazer engajamento”, relata Bianca.

O compromisso é fundamental em 
um mercado difícil e restrito como o 
literário, cuja concorrência está aumen-
tando. Depois que a pandemia restringiu 
o convívio social, o número desses in-
� uenciadores cresceu signi� cativamente. 
Em nota divulgada dia 23 de fevereiro de 
2021 pelo Grupo Editorial Record, uma 
das maiores empresas de publicação de 
livros do Brasil, a seleção de parcerias 
atingiu o maior número de inscrições de 
todos os tempos: mais de 3.800 criadores 
de conteúdo literário, contando tanto os 
chamados “booktubers”, produtores uti-
lizam principalmente o YouTube, quanto 
também quem utiliza outras plataformas 
como Instagram e Blogs. 

Para Bianca, seu início foi marcado 
pela criação de metas. Quando decidiu 
investir em conteúdo para o seu per� l 
no Instagram, estabeleceu: “se eu não 
chegasse até os 10 mil, eu ia começar a 
levar Instagram mais como um hobby 
mesmo, sem me forçar tanto a criar 
conteúdo toda semana, com várias fer-
ramentas que eu utilizava”.

Algo muito característico deste ni-
cho é a interação de mão dupla entre os 
produtores e seus consumidores e, por 
vezes, isso pode impulsionar o início de 
um novo projeto. No caso de Bianca, 

após organizar despretensiosamente lei-
turas coletivas, “as pessoas que partici-
param gostaram muito da forma como 
era organizado e a mediação, e pediram 
para que eu criasse um clube do livro, 
voltado para fantasias. Foi proposto pe-
los próprios membros”.

Além disso, criar estratégias, embo-
ra não haja uma receita para o suces-
so, é uma necessidade, se há a intenção 
de construir uma carreira neste ramo. 
“Cada conteúdo para cada plataforma 
é diferente. O conteúdo que você faz 
para Instagram é diferente do que você 
faz para o YouTube. É diferente porque 
você faz para a Twitch e é diferente do 
que você faz para o TiKToK, por exem-
plo. Para cada um deles, você tem o estilo 
de produção de conteúdo, uma forma de 
divulgação, uma forma de engajamento”, 
explica Bianca e acrescenta que, escolher 
sua plataforma de atuação é uma etapa 
muito importante para depois planejar 
a produção, exige tempo e primar pela 
qualidade é o que vai atrair o seu público. 

Aline Aya, que desenvolveu o ca-
nal no YouTube “Aya Literária”, ressalta 
ainda que “sempre fui uma pessoa que 
gostou muito do Youtube, mas que não 
conseguia entregar 100% da minha per-
sonalidade em vídeo, porque muito se 
perdia no processo de edição. A Twit-
ch entrou pra tirar esse � ltro de mim”. 
Nesta nova empreitada, Aya se tornou 
uma das pioneiras na produção de lives 
para leituras interativas ao investir nessa 
nova plataforma, atualmente contando 
com 11,2 mil seguidores.

E, mesmo o Bibi Lendo tendo atin-
gido sucesso no período relativamente 
curto, “� quei muito feliz que, em me-
nos de um ano, eu já bati os dez mil. Na 
verdade, já consegui bater, em um ano, 

Saiba mais
30 mil seguidores, fui indicada para 
vários prêmios e tudo mais”. Alguns le-
vam mais tempo para alcançar seus ob-
jetivos. “Há um ou dois anos, consegui 
me desvencilhar de um emprego � xo 
e outras fontes de renda que eu tinha 
para me dedicar somente na internet, 
após cerca de 6 anos fazendo apenas por 
hobby”, diz Victor.

Muito além dos números
Neste ramo, um dos medidores mais 
comuns de sucesso são os números: 
quantas visualizações, quantas curtidas, 
compartilhamentos e  inscritos. Segun-
do Victor, ao comentar sua preocupação 
em se manter ativo no seu relaciona-
mento com os seguidores, “se você não 
tomar cuidado, é muito fácil distorcer as 
prioridades, acabar vendo quantidades 
de números e não pessoas”.

O que não seria a proposta deste 
mercado com uma comunidade tão 
participativa. De acordo com Bianca, o 
potencial dos produtores literários ain-
da não atingiu seu ápice. “A internet, na 
minha opinião, vai revolucionar o mer-
cado editorial.”

Ela acredita que o tipo de in� uência 
proposta por esse conteúdo, em termos 
de venda, poderá ser um trunfo ao tra-
tar-se de movimentar o mercado nacio-
nal dando a visibilidade necessária para 
que autores brasileiros possam deslan-
char em suas carreiras.

“Eu tenho certeza que os criadores de 
conteúdo in� uenciam no mercado literá-
rio e que é importantíssimo que aqueles 
que têm vontade de criar conteúdo não 
tenham medo e realmente façam isso, 
porque isso só vai agregar mais nesta 
comunidade que a gente tem dos livros”, 
a� rma ela, com toda a convicção.

Acesse o 
Lendo insta

Acesse o 
Perfi l Aya 
Twitch

Bianca Jung, 
jornalista 
formada, 
trabalha com 
literatura 
produzindo 
conteúdo para 
multiplataformas

Aline Aya, 
estudante de 
letras e uma 
das pioneiras 
de lives de 
leitura na 
Twitch, no Brasil

Victor Almeida criou seu canal no 
Youtube em 2014, hoje conta com 
622 vídeos publicados e um total de 
161 mil inscritos. Com conteúdos que 
mesclam seu amor pela leitura com 
seu bom humor, ele indica livros, prin-
cipalmente, de fi cção científi ca e sci-fi .

Bianca Jung é uma jornalista recém 
formada e trabalha com literatura na 
internet desde 2020. Bibi tem um clube 
de leitura voltado para livros de fanta-
sia, chamado “O Fantástico Clube do 
Livro” e ainda divide seu tempo entre 
Instagram, Youtube e Twitch.

Aline Aya é uma das pioneiras das 
lives de leitura na Twitch, onde já 
passa dos 11 mil seguidores, os 
quais chama, carinhosamente, de 
Família Literaya, onde fala sobre 
seus livros favoritos: os clássicos. 
Ela também está presente no Insta-
gram e no Youtube.
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Cíntia Cardoso e Luiza Sampaio

A “uberização” do comércio é uma 
problemática intensificada pela pan-
demia da covid-19. As plataformas de 
delivery como Rappi, Ifood, Uber Eats, 
entre outros, foram mais utilizadas, o 
que chama a atenção para um traba-
lho fora da realidade de muitos: o dos 
entregadores. No entanto, o grande 
entrave dessa jogada aparentemente 
conveniente está exatamente na desva-

Os desafios legislativos e morais dos 
entregadores de delivery

As fragilidades das 
plataformas comerciais 

lorização desses personagens, influen-
ciando diretamente na troca comercial 
mas não possuem uma identidade tra-
balhista firme. 

Essa depreciação é reflexo de diver-
sos fatores da sociedade. Um deles é o 
desemprego que apresenta o trabalho 
do entregador dessas plataformas como 
autônomo, pois a jornada de trabalho e 
o salário, em teoria, são definidos pelo 
próprio trabalhador. Com a alta deman-
da durante a pandemia e o aumento do 

desemprego, esse sistema superlotou fa-
zendo com que exista uma grande dis-
puta por corridas dentro dos aplicativos 
de delivery. 

O entregador
Adames Freitas, de 28 anos, trabalha-
va como fotógrafo e cinegrafista de 
eventos, e, em novembro de 2019, se 
inscreveu em uma das empresas de en-
tregas para trabalhar em sua bicicleta, 
devido a alguns amigos que relataram 
que conseguiria uma boa renda com as 
entregas. Sua rotina é bem corrida: as-
siste às aulas da faculdade pela manhã, 
à tarde estuda, e à noite faz as entre-
gas. Inicialmente trabalhava com sua 

bicicleta mas conseguiu comprar uma 
moto no final de 2020 . 

Segundo seus relatos, durante o dia 
consegue-se fazer em média 10 a 15 
entregas por dia, chegando até mais, 
com uma duração de 8 a 12h por dia. 
Os riscos de acidentes de trânsito fa-
zem parte da realidade desses traba-
lhadores, e, caso venha a ocorrer, a 
empresa não se responsabiliza e não 
há direito trabalhista ao entregador. 
Porém, uma das empresas oferece um 
seguro covid, caso venha a pegar a do-
ença, pode-se receber até três parcelas 
do valor que se tenha feito no período 
de 30 dias, podendo chegar a pagar até 
o máximo de R $3.500,00. 
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“Não existe o 
direito, existe 
a obrigação. 
No direito do 
trabalho, você 
precisa de alguns 
requisitos para ser 
um empregado, 
você precisa ser 
subordinado, 
ter um ganho, 
obrigação 
de horário e 
qualidade” 
Jaiana Cardoso Monteiro
Bacharel em Direito

Segundo a pesquisa da Análise Eco-
nômica Consultoria, feita no primeiro 
trimestre de 2020, estima-se que houve 
o aumento de 395 mil entregadores de 
2019 para 2020 em todo o Brasil. Com 
isso, o rendimento dos entregadores 
diminuiu devido ao congestionamento 
de entregadores disputando por uma 
mesma corrida, provocando uma roti-
na de trabalho exaustiva, onde os en-
tregadores trabalham muito para con-
seguir o mínimo. 

A pesquisa realizada pelo Centro 
de Estudos Sindicais e de Economia 
do Trabalho da Unicamp (Cesit - Uni-
camp)  em parceria com pesquisadores 
da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), Universidade de Juiz de Fora 
(UFJF), Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e Universidade Federal do Pa-
raná, mostrou que os entregadores não 
possuíam apoio das plataformas para os 
cuidados com a biossegurança contra a 
covid-19, como máscara e álcool em gel 
e que houve a redução em 50% das con-
tribuições com gorjetas.

“Fico de olho no quanto ganho a 
cada entrega pelo aplicativo do ifood. 
Vou acumulando até dar um valor e 
sacar direto pra minha conta do Ban-
co. Recebo geralmente por entrega ou 
o valor é passado pelo ifood (quando 
o restaurante está em entrega grátis o 
ifood repassa o valor da entrega), às ve-
zes tem gorjeta. Sabe aquele botão na 
parte de avaliar o motoqueiro, aquela 
parte onde tem 2$ 5$ e 10$ que nin-

guém clica, pois é quase ninguém clica 
mesmo”, diz Adames. 

A carência legislativa
Para recorrer a essas adversidades é ne-
cessário um apoio legislativo, é o que 
explica a Bacharel em Direito Jaiana 
Cardoso Monteiro, de 35 anos, usando-
-as como tema para o seu Trabalho de 
Conclusão de Curso. Durante a cons-
trução de sua monografia, no primeiro 
semestre de 2020, ela dedicou-se a ir de 
encontro a essas realidades, doou algu-
mas noites de seus dias para conversar 
com os entregadores na portaria de seu 
prédio e usou os relatos para o esclareci-
mento de seu TCC.

Jaiana constatou que esses traba-
lhadores possuem carência total no 
direito trabalhista, já que eles pos-
suem grande parte dos atributos ne-
cessários para a realização do trabalho 
com carteira assinada, podendo ter 
acesso aos direitos de décimo terceiro 
e férias, mas não têm. 

Dentro de toda essa problemática, os 
entregadores viram a necessidade de ma-
nifestar as suas necessidades por meio de 
protestos por todo o país, reivindicando 
o aumento das taxas nas corridas e taxa 
mínima, seguro de vida para roubos e 
acidentes, fim do sistema de pontuação 
(que delimita as entregas que o motoboy 
pode atender), além de um voucher para 
compra de equipamentos de proteção in-
dividual, os EPIs, essenciais na proteção 
contra a covid-19.

As plataformas por sua vez relacio-
naram a crise com a grande migração 
das pequenas empresas alimentícias 
para as plataformas, devido a pandemia.

“Com a pandemia, aquele dono de 
restaurante que falava que nunca ia co-
locar sua marca no delivery, teve de en-
trar. Ou seja, houve um inchaço muito 
grande do lado dos restaurantes, mas 
que foi maior ainda por parte dos mo-
toboys”, afirma Andreas Blazoudakis, 
cofundador da Movile, controladora do 
iFood, e presidente do conselho de ino-
vação do Delivery Center, à Veja.  

Sonhos
Adames fala sobre os planos futuros 
de sua vida que vão além das corridas. 
“Sobre carteira assinada tenho em pla-
nos prestar concurso para fotógrafo da 
polícia ou algum trabalho no jornal, 
seria ótimo também (estou atrás de es-
tágio toda hora), não sei se continuaria 
por muito tempo sendo entregador, pois 
com a chegada de outro coisas para fa-
zer, talvez deixe de lado se o salário su-
prir as necessidades.” 

A nossa equipe de reportagem bus-
cou contato com outros entregadores 
por meio de redes sociais e na portaria 
do prédio, no entanto, nenhum aceitou 
participar. 

Apesar de ofuscados, esses sonhos 
ainda existem, sejam eles profissionais 
ou pessoais. A vida desses que têm 
grandes entraves em seus objetivos me-
rece assim como qualquer outra ter sua 
voz ouvida e possuir segurança em seu 
trabalho. São valores acima dos finan-

ceiros que atingem milhares de famílias 
no Brasil. Vale ressaltar que o mínimo 
sinal de cuidado é válido para aqueles 
que precisam ser vistos como uma vida 
além das corridas.

Jaiana Cardoso 
Monteiro 
estudou uma 
legislação que 
favoreça a 
categoria no 
seu trabalho de 
conclusão de 
curso em Direito 
Foto: Arquivo pessoal

Adames Freitas, 
de 28 anos, 
fotógrafo e 
cinegrafista, 
durante a 
pandemia aderiu 
ao serviço de 
entrega em 
busca de renda 
extra Foto: Arquivo 

pessoal
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O negócio no 
futebol pode 
modificar a
percepção do 
esporte

Daniel Farias e Luís Eduardo Queiroz

Nos últimos anos, o futebol tem se apre-
sentado mais como um negócio do que 
como um esporte. Portanto, pode-se 
afirmar com firmeza: não é só futebol. 

Dessa forma, é importante analisar 
dados numéricos dessa realidade, ob-
servar as transformações pelas quais 
passa o esporte e entender o porquê de 
o futebol não ser mais apenas futebol. 
É necessário compreender que essas 
transformações não acontecem somen-
te no contexto global. Esse processo tem 
sido uma realidade nas esferas local, na-
cional e mundial do futebol. Na opinião 
do jornalista esportivo Mário Kempes, 
a parceria entre futebol e negócios atrai 
os olhares de muitos investidores. “Sem 
dúvida, o futebol se tornou um negócio 
e faz muito tempo, desde quando se tor-
nou profissional para valer, nas décadas 
de 1930, 1940, do século passado. O fu-
tebol se tornou um negócio muito ren-
tável para milhares de pessoas. É uma 
indústria como qualquer outra, como a 
automobilística, a de agricultura, a têx-
til. O futebol é gigante, movimenta bi-
lhões e bilhões no mundo todo”.

Muitos apaixonados por futebol, na tentativa 
de ressaltar o seu lado humano e emocional, 
utilizam uma famosa frase em referência a 
esse esporte: “não é só futebol”. Apesar disso, 
a realidade de que o futebol não é apenas 
um simples jogo não se refere apenas ao teor 
emocional que ele pode ter

Futebol local
A caminhada conjunta entre futebol e 
negócios acontece de uma maneira es-
pecífica no contexto local. Um exemplo 
disso é o Floresta, equipe de Fortaleza/
CE. Até 2015 o Floresta era um clube 
amador que disputava campeonatos 
de bairro e tinha poucos torcedores do 
bairro Vila Manoel Sátiro. A partir de 
2016, a equipe iniciou o processo de 
profissionalização e passou a participar 
de torneios profissionais no Estado do 
Ceará. A grande mudança de realidade 
do Floresta aconteceu quando o empre-
sário Sérgio Teixeira decidiu investir na 
equipe. Com esse investimento, a equipe 
conseguiu erguer-se ainda mais, trans-
formando sua estrutura e garantindo 
vaga em importantes competições es-
taduais e nacionais. Apesar de poderem 
trazer consequências positivas, como no 
caso do Floresta, investimentos no fute-
bol devem possuir limites e cuidados. 

Questionado sobre a interferência 
que negócios podem ter no futebol joga-
do, Kempes respondeu que a interferên-
cia irá sim ocorrer, mas que é necessário 
avaliar e medir até que ponto essa inter-
ferência poderá ser tolerada. Ele ilustra 

que se uma grande empresa quiser inves-
tir em um clube de futebol, ela pode, mas 
que será necessário ao clube analisar até 
onde será feita essa interferência, quem 
irá sofrer essa interferência e se esta parte 
está de acordo com essa interferência.

Futebol nacional
Já no contexto nacional essa parceria envol-
ve grandes equipes do futebol brasileiro e 
empresas. Dois exemplos disso são o Atlé-
tico-MG e o Palmeiras. O Galo mineiro fir-
mou parceria com a construtora MRV, com 
a empresa passando a investir diretamente 
no clube. Os resultados em campo são a 
prova de que a parceria trouxe retorno ao 
clube. Foram diversas conquistas, incluin-
do a Copa Libertadores de 2013, maior tí-
tulo da história da equipe. Além disso, as 
partes firmaram parceria para a construção 
de uma arena para o Atlético, com um alto 
investimento por parte da MRV. O nome do 
estádio se chamará inclusive Arena MRV. 
Entretanto, o Atlético-MG possui uma dí-
vida com a MRV superior a R$1,2 bilhão. Já 
o Porco, como o Palmeiras é chamado, tem 
parceria com a empresa de crédito Crefisa. 
A empresa investe diretamente no setor de 
futebol do clube, além de atuar também no 

setor administrativo. Assim, como no caso 
do Atlético-MG, a parceria influenciou po-
sitivamente nos resultados da equipe em 
campo. O Palmeiras voltou a ser destaque 
nacional e internacional, com importantes 
conquistas da Copa do Brasil, Campeonato 
Brasileiro e Libertadores. 

Entre 2015 e 2020, o Palmeiras viveu 
uma espécie de hegemonia no futebol 
brasileiro, impulsionado principalmente 
pelos investimentos da Crefisa. Apesar 

Mário Kempes, Jornalista Esportivo Foto: 

Divulgação/Twitter

Concentração da equipe do Floresta antes do treino Foto: Ronaldo Oliveira/ASCOM Floresta
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disso, a equipe paulista possui dívidas 
com a empresa. Segundo informações do 
Portal UOL Esporte, em março de 2021 
essa dívida chegava a R$ 143 milhões. 

Kempes também comentou sobre 
esses investimentos externos feitos em 
equipes de futebol. Ele enxerga como 
algo bom e acha que qualquer inves-
timento que seja no intuito de fazer o 
bem é bem-vindo, por exemplo, como 
os investimentos externos da MRV no 
Atlético-MG e da Crefisa, no Palmeiras. 

Segundo o jornalista, eles (MRV e 
Crefisa) sabem que os clubes têm um 
potencial gigantesco no futebol de atrair 
milhões de pessoas, então considera es-
petacular a ideia de utilizar os clubes de 
futebol para que sua marca, sua empresa 
e seus investimentos tenham um retor-
no. Kempes ressalta, no entanto, a im-
portância de que isso obviamente não 
atrapalhe o cerne, o âmago do futebol, 
que é revelar jogadores, fazer um fute-
bol bonito, mostrar um espetáculo.

Futebol mundial
Quando se trata de ligações entre fu-
tebol e negócios, a esfera mundial do 
esporte surge como principal fonte de 

atenção, já que envolve os melhores 
campeonatos, times e jogadores. É pos-
sível, portanto, avaliar essa questão por 
dois caminhos. O primeiro deles é sobre 
jogadores de futebol que se tornaram 
verdadeiras marcas, como é o caso do 
atacante brasileiro Neymar. O poder de 
influência do atleta é tão grande que ele 
passou a ser tratado como uma marca, 
participando constantemente de anún-
cios publicitários, tendo seu nome e 
suas fotos utilizados nos mais variados 
produtos e chegando até mesmo a ser 
personagem de um jogo eletrônico. 

Já no que diz respeito a clubes é 
possível perceber o crescimento de 
equipes europeias como marcas, tor-
nando-se assim clubes não apenas de 
um determinado país, mas sim clubes 
globais. É possível, por exemplo, en-
contrar torcedores de Barcelona e Real 
Madrid em praticamente todos os pa-
íses do mundo. Outras duas equipes 
que têm crescido exponencialmente 
como clubes de futebol e como marcas 
são o inglês Manchester City e o Paris 
Saint-Germain  (PSG). 

Um dos principais temas que se deve 
ressaltar é a questão da dualidade dos 

significados e interpretações do fute-
bol como um todo. Grande parte dos 
torcedores comuns de times e seleções 
não está muito antenada em relação a 
como o futebol se tornou esse negócio 
nos últimos anos. Muitos são movi-
dos apenas pela paixão ao esporte ou 
por enxergar aquilo como um hobby, 
sem precisar focar muito nas questões 
por fora dos campos. Por outro lado, ou-
tros torcedores e até mesmo jogadores, 

Superliga
A Superliga Europeia foi anunciada oficialmente no dia 18 de abril de 
2021 e gerou reações críticas de imediato, tanto da imprensa como 
de organizações como a FIFA e UEFA, além de torcedores espalhados 
pelo mundo. Diante da enorme pressão da opinião pública, a ideia de 
fazer uma competição elitista, com apenas os 12 clubes que mais têm 
engajamento financeiro e administrativo, não foi bem aceita pelos amantes 
de futebol, pois o projeto não durou 48 horas, com a saída de seis clubes 
da Inglaterra e no dia 21 de abril mais quatro saídas. Diante de tantas 
desistências, a competição foi cancelada. Todo o processo de criação 
dessa competição é, no entanto, um alerta para essa tendência de tentar 
elitizar o futebol, de deixar o esporte mais popular do planeta girando 
em torno apenas dos times mais ricos. Foi apenas um teste, mas essa 
possibilidade perigosamente quase aconteceu.

Figueirense
Apesar de em muitos casos ser positiva, a parceria entre futebol e 
negócios nem sempre tem um final feliz. Um exemplo disso foi o caso 
envolvendo o Figueirense, uma tradicional equipe brasileira. Em 2017,  o 
clube catarinense assinou um contrato de parceria com uma empresa 
do ramo de holding financeiro. A notícia acabou agitando os bastidores 
do futebol, por se tratar de algo novo, sobretudo no cenário futebolístico 
brasileiro. Mesmo com uma boa expectativa por parte do clube, da 
empresa e dos torcedores do Figueirense, de Santa Catarina, a parceria foi 
um fracasso. Em vez de contribuir com a reestruturação do Figueirense, 
a transformação em clube-empresa acabou por acelerar e agravar a 
crise pela qual passava e passa o clube. Por isso, o contrato foi rompido 
logo em 2019, quando deveria durar por 20 anos. A lição extraída desse 
episódio é a de que nem sempre a parceria entre futebol e negócios 
poderá ser positiva e favorável. É necessário cautela e muita organização 
para que esses dois mundos possam caminhar tranquila e amistosamente.

Contratação milionária do Neymar pelo clube francês PSG Foto:  Christian Hartmann/Reuters

dirigentes e técnicos conhecem e querem 
usar todo esse âmbito midiático a seu fa-
vor, atraindo os holofotes da mídia e dos 
investidores do esporte. Portanto, essa 
dualidade é altamente perceptível, ainda 
mais levando em consideração que toda 
essa mudança de pensamento e costume 
do esporte é recente. Mas,  de todo modo, 
com o passar dos anos, a tendência é que 
esse novo significado do futebol seja cada 
vez mais perceptível para todos.



14 SOBPRESSÃO 

#42 • Junho/2021

Número de 
microempreendedores 
individuais cresce de 
forma acentuada no Brasil

por Guilherme Moreira e Rafael Barros

O microempreendedorismo individual 
no Brasil vinha em uma crescente, ex-
trapolando no ano de 2020 com a che-
gada da pandemia. O país alcançou o 
total de 11,3 milhões ativos, 20% a mais 
do que no fim de 2019, quando foram 
registrados 9,4 milhões. Este crescimen-
to foi muito influenciado pela pandemia 
do novo coronavírus, que causou a mor-
te de milhares de pessoas e ainda deixou 
muitos trabalhadores desempregados. 
Muitos brasileiros, para sair dessa situ-
ação, viram como solução abrir o seu 
próprio negócio. 

Segundo a professora de empreen-
dedorismo, Renata Torquato, da Unifor, 
existem dois tipos de empreendedor: 
por necessidade e por oportunidade. “O 
empreendedor por necessidade é aque-
le que investe em um negócio próprio 
devido à situação que o levou a empre-
ender. Normalmente é alguém que está 
desempregado ou não consegue se reco-
locar no mercado”, afirmou a professora. 
Na crise é muito comum surgir esse tipo 
de empreendedor. 

Beethoven David, dono de uma loja 
de doces, foi um deles. Após ser demi-
tido por conta da pandemia, aproveitou 
a situação para fazer cursos no Sebrae, 
dentre eles: finanças, empreendedorismo 
e marketing. “Sempre tive o desejo de 
empreender, porém nunca quis sair da 
zona de conforto”, diz Beethoven. “Com 
o desemprego, investir em mais cursos, 
maquinários, utensílios e um estudo de 
mercado para definir o tipo de produto. 
Feito isso, produzi os produtos, fiz kits de 
degustação, cortesia para amigos e cole-
gas do meu meio social”, acrescentou. 

Já o empreendedor por oportunida-
de, segundo Renata Torquato, enxerga 
uma oportunidade e faz algo mais pla-

A pandemia é a grande causa para o crescimento de MEIs no Brasil, 
sendo boa parte deles empreendedores por necessidade, já que esse 
tipo de empreendedor é muito comum na crise

Beethoven David, dono de uma loja de doces, dentro de sua cozinha Foto: Arquivo pessoal 
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Doces feitos por Beethoven, disponibilizados em sua loja Foto: Divulgação

Para Renata 
Torquato, 
professora de 
empreendedorismo, 
“empreendedor é 
aquele que encontra 
oportunidades em 
meio às crises”  
 Foto: Arquivo pessoal 

nejado. A professora dá exemplos de 
que tipos de planejamento são esses que 
devem ser pensados antes de abrir o ne-
gócio. “Uma pessoa sabe fazer um bolo, 
mas não se atenta a muitas questões 
sobre o negócio, por exemplo, como 
será que essa pessoa tem um segmento 
de clientes que vai comprar o bolo? O 
que a pessoa vai oferecer de diferente da 
proposta de valor? Como é que a pes-
soa vai manter o relacionamento com os 
clientes? Quais são os canais de entre-
ga? Como é que vai ser a estrutura de 
receita dessa pessoa? Quem vão ser os 
fornecedores da empresa? Então, vêm 
muitas perguntas atreladas ao modelo 
de negócio quando a gente pensa em 
empreender”, relatou.

Apesar de crescer o número de em-
preendimentos no Brasil, muitas em-
presas acabam fechando por falta de 
planejamento. É muito importante para 
o empreendedor que se planeje antes de 
abrir o seu próprio negócio para evitar 
que ele feche precocemente. De acordo 
com o Sebrae, em cada quatro empresas 
brasileiras, uma fecha antes de comple-
tar dois anos. 

“Acredito que, de forma geral, seja por 
falta de planejamento. Dentro deste con-
texto, está a falta de capital de giro. Esse 
é um ponto que pode complicar a saúde 
financeira de muitas empresas, pois o ca-
pital de giro é aquele dinheiro que você 
deixa de reserva para arcar com os com-
promissos do final do mês, a empresa ob-
tendo receita ou não. O mais adequado, 
em muitos casos, é começar o negócio 
menor e deixar uma reserva financeira 
de capital de giro para usar quando ne-
cessário. Outra causa é a própria crise, 
que já justifica o encerramento de muitas 
empresas”, diz Renata Torquato. 

O empreendedor precisa ser inovador, 
é um profissional que tem a capacidade 
de identificar problemas e transformá-

-los em oportunidade. “O empreendedor 
é aquele que consegue visualizar formas 
diferentes de resolver o problema, usan-
do a criatividade, a capacidade de inova-
ção, o espírito de liderança e sabe correr 
riscos”, acrescentou a professora.

O que acontece muitas vezes é que 
a pessoa tem o desejo de empreender, 
mas não quer correr nenhum risco, e 
sabe-se que qualquer atividade no ramo 
do empreendedorismo possui riscos 
inerentes à essa atividade. “O empreen-
dedor é aquele que encontra oportuni-
dades em meio às crises, onde aparecem 
os maiores desafios, ele pode identificar 
uma oportunidade para empreender 
mesmo num contexto incerto e comple-
xo”, reforça. 

É muito importante que o empreen-
dedor saiba escolher bem em que nicho 
vai começar a empreender, seja na área 
de saúde, moda, alimentação, games ou 
esportes. A escolha pela área em que irá 

Saiba mais
Qual é o primeiro 
passo para uma 
pessoa que quer 
empreender ?
Muitas pessoas sonham e dese-
jam abrir o seu próprio negócio, 
mas boa parte não tem conheci-
mento adequado para começar 
a empreender e também não sa-
bem por onde começar. Essa é 
uma dúvida que perpetua na ca-
beça de muitos brasileiros. A pro-
fessora de empreendedorismo, 
Renata Torquato, comenta sobre 
este assunto: “Eu gosto muito de 
orientar que os empreendedo-
res comecem com um negócio 
pequeno. Gosto dessa ideia de 
você fazer com o que tem, sem 
esperar o momento “perfeito”. 
Acredito num crescimento orgâ-
nico, planejado. E sugiro que o 
empreendedor faça pelo menos 
um breve estudo de mercado, 
entenda seu público alvo e se co-
munique com ele, entregue um 
produto ou serviço com um claro 
diferencial, e tenha algum aspec-
to inovador. E, além de tudo isso, 
é necessário que ele saiba o que 
quer de verdade, pois muitas 
vezes sonhamos o sonho do ou-
tro, e uma hora “a conta chega”. 
Assim sendo, é essencial que 
a pessoa se conheça, entenda 
seus valores e tenha clareza de 
onde quer chegar”. 

Como se registrar como 
um Microempreendedor 
Individual (MEI)? 
O Microempreendedor Individual 
é o empreendedor autônomo, ou 
seja, ele vai conduzir a empre-
sa sozinho. Criado pelo gover-
no federal, o registro como MEI 
tem por finalidade formalizar os 
profissionais que exerciam suas 
atividades profissionais na infor-
malidade. A partir do momento 
em que um empreendedor se ca-
dastra como MEI, ele passa a ter 
CNPJ, o que vai facilitá-lo com a 
abertura da conta bancária, na 
emissão de notas fiscais e pedi-
do de empréstimo. Para se regis-
trar é necessário que o empreen-
dimento fature R$ 81.000,00 por 
ano ou 6.750,00 por mês, não ter 
participação em outra empresa 
como sócio ou titular e ter no má-
ximo um empregado contratado 
que receba salário mínimo ou o 
piso da categoria. 

atuar varia de pessoa para pessoa, po-
dendo a escolha ser por identificação ou 
por popularidade no mercado. 

“A minha área de atuação teve sim 
um papel primordial na escolha do seg-
mento, pois adoro a área de alimentos 
e é bastante promissora. E posso aplicar 
meus conhecimentos técnicos-científi-
cos aliados à criatividade e sabor”, co-
mentou Beethoven, que é formado em 
Engenharia de Alimentos. 

Algumas atitudes são fundamentais 
para que um empreendedor possa ter 
bons resultados com o seu empreendi-
mento, como ter capacidade de tomada 
de decisão e ter senso de colaboração, que 
está muito ligado ao trabalho em equipe. 
“O empreendedor precisa exercitar o es-
pírito de liderança e a empatia”, diz Rena-
ta Torquato. Outro elemento importante 
é que ele tente trazer algo de inovador em 
seu negócio, que não diz respeito apenas 
às inovações tecnológicas. 
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por Gabriela Guasti e Maryanna Gomes

Entretêm, divertem e ensinam. Os jo-
gos on-line ganharam grande popu-
laridade a partir da década de 1970 e, 
atualmente, compõem um dos merca-
dos que mais crescem no mundo, che-
gando a movimentar U$ 11 bilhões de 
dólares, apenas em novembro de 2020, 
de acordo com uma matéria publicada 
na Gazeta do Povo.

Durante anos, esses recursos foram 
pintados sob uma luz de malefícios e 
ganharam status de vício, sendo ligados 
a danos à saúde, como a obesidade e o 
aumento do comportamento violento. 
No entanto, mesmo com essa má publi-
cidade, os jogos continuaram atraindo 
o público jovem, o que fez com que a 
discussão ganhasse outro olhar: o dos 
benefícios dessa mídia para o ensino.

Diversos sites exclusivos para jo-
gos educacionais foram criados, e essa 
prática foi até mesmo adotada por al-
guns centros de ensino. O estudante 
Douglas Martins, 19 anos, teve con-
tato com os jogos digitais no período 
em que ainda estava na escola.  “Nos 
dois primeiros anos do ensino médio, 
alguns professores usavam jogos como 
didática. Eram basicamente perguntas 
e respostas. Quem respondesse mais 
rápido, ganhava mais ponto e era [fei-
to com] a sala toda. Cada aluno ficava 
no computador e o professor atuava 
como mediador. Foi boa a experiência 
e me ajudou a decorar, na época, uma 
fórmula para uma prova. Além disso, 
teve um jogo para ajudar a memorizar 
a tabela periódica, onde ele dava carac-
terísticas do elemento perguntava qual 
era e onde ele ficava na tabela. Eu parti-
cularmente gostei muito e me foi muito 
útil, uma vez que eu escolhi Química 
como curso na faculdade”.

Por meio dos jogos é possível tra-
balhar a atenção, a concentração, a 
memória, o foco, o planejamento, o 

Os estímulos causados 
pela utilização dos 
jogos podem gerar 
autonomia para os 
jovens realizarem as 
atividades que lhes são 
propostas e os fazem 
participar de maneira 
mais ativa em seu 
aprendizado

raciocínio e a linguagem. Mas o de-
senvolvimento auxiliado pelos jogos 
vai além das habilidades úteis para a 
educação formal, pois eles estimulam 
a criatividade, o desenvolvimento afe-
tivo e social, exploram a capacidade de 
experimentação, de criação de hipóte-
ses e, além disso, permitem que os jo-
vens se acostumem a cometer erros e 
não os interpretem como uma derrota, 
mas como um ponto de partida para 
adquirir novos conhecimentos.

Essa carga de estímulos demanda 
uma autonomia maior do jovem para 
realizar o que lhe é proposto pelo jogo, 
permitindo, deste modo, que ele par-
ticipe de maneira mais ativa no seu 
aprendizado.

O SOBPRESSÃO realizou uma pes-
quisa experimental com 50 pessoas, 
entre 14 e 35 anos, para entender suas 
experiências na escola. 92% dos entre-
vistados, ou seja, 46 pessoas, responde-
ram que se sentiriam mais interessados 
ou motivados nas aulas se elas fossem 
mais interativas.

O estudante Douglas Martins ainda 
reforça que a aquisição de informações 
por meio dos jogos deixa o aprendiza-
do mais leve. “É como dizem, unir o 
útil ao agradável”.

O aluno, normalmente, usa jogos 
para se divertir, então usar os jogos no 
aprendizado, por serem algo com que 
ele já está familiarizado e que gosta de 
fazer, quebra a visão de que aprender é 
só aquele ritual chato de ter que ler um 
livro e fazer questões.

“Utilizar os 
jogos no ensino 

formal apenas 
como uma forma 

de prender 
a atenção 

dos jovens 
pode tornar 

a experiência 
pouco 

estimulante e 
frustrante”

Rafael Savi
Estudante

Jogos 
digitais 
podem 
ajudar nos 
estudos

Foto: Reprodução Internet 
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Mas, mesmo com esses benefícios, 
por que os jogos ainda não são utiliza-
dos em larga escala nas escolas? A pe-
dagoga Renata Pires joga uma luz sobre 
o problema. “Por duas razões. Primeira, 
porque, infelizmente, o nosso sistema 
educacional está muito baseado na pa-
dronização, no controle, e os jogos tra-
zem uma certa liberdade, uma impre-
visibilidade. É difícil saber exatamente 
quanto tempo a gente vai usar. Então, 
isso complica o processo de controle de 
padrão, de todo mundo sentadinho um 
atrás do outro fazendo o que tem que 
ser feito. Segunda, porque como a gen-
te não tem uma fórmula pronta, muitas 
vezes, é mais difícil trabalhar com jogo. 
Se eu decoro uma aula e falo dessa aula 
para o aluno, a minha sensação é de ta-
refa cumprida, ‘tá ok’, por mais que os 
alunos, muitas vezes, não tenham nem 
ouvido essa aula. Mas, para gerenciar 
um jogo, para direcionar meus alunos, 
eu tenho que ter muito mais conheci-
mento, eu tenho que ter muito mais 
segurança [para isso] do que para dar 
uma aula fechada.”

O artigo “Jogos digitais educacionais: 
benefícios e desafios”, escrito por Rafael 
Savi e pela Dra. Vania Ribas Ulbricht, 
da Universidade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC), esclarece que, para serem 
adequados para a educação, os jogos 
precisam ter objetivos bem definidos e 
ampliar, em algum grau, a capacidade 
cognitiva e intelectual dos alunos. Uti-
lizar os jogos no ensino formal apenas 
como uma forma de prender a atenção 
dos jovens pode tornar a experiência 
pouco estimulante e frustrante.

Quando a utilização desses recursos 
não é feita como forma de complemen-
tar os conteúdos vistos em sala, e sim 
como um meio apenas para testar a ca-
pacidade de memorização dos alunos, 
o interesse deles na atividade é perdido 
e o potencial educacional dos jogos é 
desperdiçado.

Sem o engajamento necessário, a 
maior dinamicidade de ensino permiti-
da pelo uso dos jogos abre espaço para 
o surgimento de conversas paralelas, o 
que pode atrapalhar a didática do pro-
fessor e prejudicar o andamento da aula.

O primeiro estúdio de jogos do Ceará foi criado em 2010 por quatro jovens 
adultos que tinham o sonho de começar a desenvolver jogos digitais, até 
então uma prática não muito comum ou divulgada no estado. Um dos dois 
sócios atuais, Cairo Gouveia, concedeu uma entrevista ao SOBPRESSÃO 
para explicar um pouco do seu trabalho com jogos educacionais.

Para compor o conteúdo dos jogos, há uma grande instrução dos cli-
entes ou vocês precisam fazer muitas pesquisas sozinhos?
Cairo Gouveia – A gente tem essa responsabilidade de estar tentando 
fazer a melhor coisa possível. Normalmente, quando você tem um nicho 
específico, alguém [que encomendou o jogo] entra em contato para fazer 
um jogo educacional e quer passar alguma informação específica. Essa 
pessoa já vem com todas as informações. O conteúdo da expertise é do 
profissional.

Para o senhor, qual é a importância dos jogos educativos?
Cairo Gouveia –  Eu acredito que um jogo vai aumentar bastante o en-
gajamento dos meninos na escola. Então, às vezes, aqueles meninos que 
estão querendo conversar, que normalmente ficam conversando durante a 
aula, vão parar e vão jogar. E, às vezes, eles podem até parar e conversar, 
mas sobre o jogo, e se ajudar sobre a pergunta. Isso em sala de aula, até 
para quebrar a rotina, é muito interessante.

Cairo Gouveia
Atual sócio da Fan Studios

Na sua opinião, qual é a maior responsabilidade na hora da criação 
dos jogos?
Ana Beatriz –  Na parte da criação, a nossa game designer faz toda a 
pesquisa. A gente tenta deixar o jogo de uma forma bem clara, porque 
o público infantil é, realmente, um público muito difícil de lidar.  Você 
precisa pisar em ovos para não passar nenhum tipo de informação er-
rada, então a gente sempre procura ajuda de profissionais, principal-
mente em jogos mais sérios. Nos jogos que são mais casuais, que o 
conhecimento é mais sobre a história, têm situações em que a gente 
busca coisas na internet, como a história dos monumentos que a gente 
mostra no jogo, e simplificamos para deixar de uma forma simples para 
criança entender.

Em uma entrevista, vocês citaram que existe um interesse de 
fechar parceria com as escolas, principalmente com as públicas. 
Pode detalhar mais sobre esse projeto?
Ana Beatriz – A maioria desses jogos é algo importante para as esco-
las abordarem, especialmente nas unidades públicas. Porque, na es-
cola, talvez a criança tenha acesso à internet, algo que ela não tem em 
casa. A gente vê que nas escolas particulares é um pouco mais fácil 
ter esse acesso, e a gente tenta trabalhar com a escola pública devido 
à quantidade de pessoas que tem lá e que não têm esses recursos di-
ariamente. Então talvez seja mais fácil para criança aprender por meio 
dos jogos, porque é algo que ela acaba aprendendo e nem percebe, ela 
está pegando conhecimento sem entender que aquilo ali é uma aula, 
e acaba sendo mais divertido e mais fácil para ela desenvolver uma 
habilidade.

Ana Beatriz
Fundadora da Vulpis Studios

Segundo os registros mais concretos 
que se tem da origem dos jogos, eles 
eram extremamente populares na Gré-
cia e na Roma antigas. Alguns deles 
já possuíam propósitos educativos, 
com o objetivo de ensinar matemáti-
ca. Com sua eficácia reconhecida por 
um dos maiores filósofos da época, 
Platão, que afirmava que a ludicidade 
era uma forma mais eficaz de ensinar, 
em oposição ao uso da violência. 

Durante a expansão do Cristianis-
mo, no entanto, a educação passou a 
ser mais disciplinadora, o que fez com 
que o uso dos jogos decaísse e que 
o interesse por eles fosse condenado 
como uma distração improdutiva. 

Com o Renascimento, os jogos vol-
taram ao cotidiano da população como 
forma de diversão e passatempo, mas 

foi apenas no século XX, com o estu-
dioso Lev Vygotsky, que teorias que 
ligariam os jogos ao aprimoramento do 
raciocínio infantil foram, de fato, formu-
ladas e desenvolvidas. 

Já os jogos on-line surgiram em 
1991, o primeiro sendo um jogo de xa-
drez adaptado pela Apple. Nesta épo-
ca, a conexão era lenta e instável, por 
ser feita através de linhas telefônicas, 
o que dificultava o amplo acesso ao 
conteúdo.

Porém, com o avanço da tecno-
logia e o maior acesso a dispositivos 
digitais, a indústria de jogos cresceu 
rapidamente, com 62% dos brasileiros 
que possuem acesso à internet jogan-
do recorrentemente, de acordo com 
uma pesquisa feita pela Kantar Ibope 
Media, em 2020.

Pingue-pongueSaiba mais

História dos jogos educativos

Foto: Reprodução Internet 
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Esportes em 
mar aberto

por Rany Alcantara e Vinicius Costa Lima

“O esporte no mar é minha alegria de 
viver e por eu ser de risco fiquei de ime-
diato isolado por 90 dias”. Assim como 
o aposentado Juraci Mendonça, tantos 
outros praticantes se viram diante de um 
novo desafio: estar sozinho na pandemia, 
preso dentro de casa. Essa situação nos 
remete ao momento que estamos passan-
do, às dificuldades que estamos enfren-
tando e os problemas que podem surgir 
depois de tanto tempo confinados. Mas a 
realidade é que na medida em que os de-
cretos vão afrouxando, conforme o Go-
verno Estadual determina de semana em 
semana, temos a oportunidade de (com 
os cuidados devidos) viver um pouco do 
mundo lá fora. 

E assim é com seu Juraci, como é 
conhecido na Beira Mar de Fortaleza, 
o aposentado Juraci Mendonça, de 67 
anos. Há 20 anos, após uma cirurgia no 
coração em que recebeu duas pontes 
de safena, seu médico cardiologista o 
proibiu de praticar futebol, seu espor-
te favorito na época. Ele, então, pediu 
pelo menos para continuar com sua 
“brincadeira de caiaque“ e foi autori-

Barraca de praia vazia durante período de lockdown no município do Aquiraz

Surfista acompanhado de seu cachorro em praia deserta Fotos: Vinícios Costa Lima

Como atletas, entusiastas e empresários que têm suas vidas 
ligadas ao mar foram afetados pela pandemia
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Publicitária Karla Figueiredo pratica stand up em busca do equilíbrio mental e físico

Juraci Mendonça, de 67 anos, praticante de caiaque 

zado. Assim começou sua história com 
os esportes de mar aberto, a criar suas 
raízes e parcerias e se tornar conhecido 
por todos os que fazem o ecossistema 
dos esportes no mar em Fortaleza.

Seu Juraci é bastante atuante, pois 
além de hobby, presta assessoria para 
novos praticantes de esportes no mar e 
está sempre disposto a ajudar a qual-
quer pessoa que queira se aventurar 
nas águas marinhas. Também faz parte 
de grupos como Vem Nadar que são 
entusiastas do esporte no mar que se 
juntam para fazer competições, treina-
mentos e travessias. Ela conta que no 
começo buscou fazer atividades para 
se manter ocupado em casa, mas que 
sempre que via uma brecha na orla, 
corria para dar um mergulho evitando 
a aglomeração. 

Como ele, tantos outros encontra-
ram e encontram no mar sentido de 
paz. “O mar para mim sempre foi um 
ambiente que me trouxe paz e tranqui-
lidade” e na busca de uma atividade 
que agregasse saúde mental e física o 
stand up foi o esporte escolhido pela 
publicitária Karla Figueiredo, que con-
seguiu agregar amigos em volta da ati-

vidade, pois segundo ela, mesmo sendo 
uma prática individual a troca de expe-
riências entre os adeptos do esporte no 
mar é muito grande, diferente de ou-
tros esportes que havia praticado. Essa 
percepção é corroborada com o que 
diz seu Juraci quando fala dos grupos 
de atletas amadores que se encontram 
para praticar natação em mar aberto, 
em conjunto, como o Vem Nadar. 

O que se pode perceber é que espor-
tes em mar aberto como caiaque, nata-
ção, stand up são bem mais que apenas 
esportes para fins estéticos ou exclusiva-
mente para a manutenção de um corpo 
esteticamente bonito. São principal-
mente para criar e manter uma conexão 
com a natureza e com os outros prati-
cantes. São esportes com finalidade te-
rapêutica com o falar a psicóloga Yllana 
Carneiro: “a prática esportiva em si, aju-
da a reduzir os níveis de ansiedade, que 
nada mais é do que um emaranhado 
mental que cria vários cenários fazendo 
o seu corpo fisiologicamente se preparar 
para algo que só acontece na sua cabeça, 
e quando você direciona toda essa ener-
gia, você consegue dar uma resposta ao 
corpo, e o segundo ponto positivo é que 
o contato com a natureza,  com o belo, 
que lhe permite a ter um relacionamen-
to consigo mesmo e ajudar as reduzir os 
níveis de ansiedade”.

Fica claro, portanto, que a falta dessa 
atividade na pandemia trouxe proble-
mas relativos à saúde mental, devido a 
isso, alguns praticantes faziam suas fu-

gas para apenas nadar ou mesmo con-
templar o mar como relatou seu Juraci. 
“No começo da pandemia me ocupei 
bastante em casa, mas passava na Bei-
ra Mar para ver se tinha movimento. 
Quando não tinha, eu corria e dava um 
mergulho no mar”.

A pandemia trouxe mais que prejuí-
zos psicológicos para essa cadeia, trou-
xe também financeiros, pois existem 
empresas que sobrevivem de aluguéis 
de equipamentos para os praticantes de 
esportes em mar aberto como a Kayake-
ria que tem seu espaço na Beira Mar de 
Fortaleza, próximo à Volta da Jurema e 
que seus donos viram seu faturamento 
zerar durante três meses na primeira 
onda e dois meses na segunda onda da 
pandemia. Para Rafael e Galdino, donos 
da Kayakeria,  a empresa se manteve 
devido a algumas ações de compras an-
tecipadas de aluguéis para clientes mais 
fiéis e esperam que a retomada possa re-
cuperar os prejuízos sofridos, pois per-
ceberam um aumento na procura pela 
prática de esportes ao mar.

Muitos sofreram com as restrições 
aos esportes em ambientes abertos, 
sejam danos físicos, mentais ou finan-
ceiros, que vão desde entusiastas até a 
profissionais que têm sua renda ligada 
diretamente ao mar. O que se percebe é 
que, neste momento, passada a segunda 
onda e com bons níveis  de vacinação, 
há uma egrégora positiva para que a 
situação se normalize e até melhore de-
pois desta tempestade.
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Fortaleza: 
memórias, 
histórias, 
futuros
Como compreender 295 anos de 
histórias diversas em tempos atuais e 
pensar no futuro de uma cidade com um 
passado tão contraditório? 

Julia Meira e Tania Cerqueira

Fagner e Fausto Nilo já diziam na mú-
sica que carrega o nome da capital ce-
arense: “mas quando eu canto a beleza 
que ainda iremos fazer sem desprezar 
a riqueza, Fortaleza, eu só penso em 
você”. Errados não estavam. A terra do 
sol é bela e rica e, em seus 295 anos, faz 
com que todos os que passam por sua 
extensão só pensem nela. 

É comum que muitos não saibam a 
história dessa terra. Para compreender 
mais acerca do legado da cidade de For-
taleza, a equipe do jornal SOBPRES-
SÃO conversou com o mestre em Histó-
ria, Airton de Farias, que compartilhou 
sua visão acerca do ensino e do conheci-
mento histórico na capital cearense.

Em 1726, a 13 de abril, ao redor de 
um forte chamado ‘Nossa Senhora da 
Assunção’, obra dos portugueses, surgiu 
a, hoje, quinta maior cidade brasileira. 
Fortaleza, diferente de Aracati, Icó e 
outras vilas, situava-se longe das bacias 
dos rios Jaguaribe e Acaraú, os princi-
pais sistemas hidrográficos do Ceará, 

o que fazia com que a cidade litorânea 
não estivesse no centro dos investimen-
tos feitos pela metrópole e não fizesse 
parte do campo econômico do estado, 
não tendo desenvolvido qualquer ativi-
dade terciária.

Em 1799, porém, a capitania cearen-
se tornou-se autônoma, fato que coin-
cidiu com o decaimento da atividade 
pecuária que foi ocasionada pela Seca 
Grande de 1790-1793. Em 1808, com 
a vinda da família real portuguesa para 
o Brasil e a abertura dos portos, Forta-
leza, que já fazia comércio direto com 
Lisboa, passou a praticar intercâmbio 
com as nações amigas de Portugal, es-
pecialmente a Inglaterra. O Ceará, en-
tão, ingressou na agroexportação.

Em 1823, Fortaleza foi elevada à 
condição de cidade por Dom Pedro I 
e tornou-se capital do Ceará. Já no sé-
culo XX, mudanças urbanas foram im-
plantadas na cidade e a ocupação cres-
ceu consoantemente ao êxodo rural foi 
se dando. O crescimento econômico, 
nas décadas de 1950 e 1960, passou de 
100%, o que incentivou a ocupação de 

Praça do Ferreira em 1969. No centro da 
foto vemos a Galeria Antônio Bandeira

Praça do Ferreira nos anos 70

Cruzamento da Rua Major Facundo com Rua Guilherme Rocha, na Praça do Ferreira Fotos: Leila Nobre, blog Fortaleza Nobre
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bairros localizados mais distantes do 
centro da cidade. 

Muitos dos fortalezenses não conhe-
cem traços importantes da história da 
cidade e o professor Airton cita a Histó-
ria Pública como uma forma que a aca-
demia encontrou para se “aproximar da 
comunidade que está além dos muros 
da Universidade.”

Ele ainda atribui à capital cearense o 
título de nova. “Fortaleza, como centro 
urbano de expressão, data da metade do 
século XIX. Se parar para pensar direiti-
nho, a grosso modo, como centro urba-
no, não tem talvez nem 150 anos ou um 
pouco mais que isso. Em história isso é 
pouquíssimo tempo”.

O professor também fala sobre o es-
quecimento e o silenciamento de fatos 
históricos importantes. “Esquecimento 
e silenciamento, né?! Porque são coisas 
diferentes. É claro que, com o passar do 
tempo, aspectos podem ser perdidos da 
percepção coletiva. Isso é algo normal. 
Mas também existe o silenciamento, que 
é a omissão intencional. Não interessa 
abordar certos aspectos, isso é muito 
presente nas sociedades e também aqui 
em Fortaleza.”

A Psicologia descreve a identidade 
como o desenvolvimento daquilo que 
se é, do caráter do único. Fortaleza é 
uma cidade única com uma identidade 
inigualável e a arquitetura é um dos as-
pectos mais contributivos para a iden-
tificação da capital cearense. Cintya 

Seu Raimundo, um fotógrafo aposen-
tado, mantinha um álbum de fotos va-
zio até a visita de sua netinha Isabel, 
uma criança curiosa que logo comenta 
sobre a quantidade de objetos que o 
avô tem em casa. O fotógrafo a desafia 
a encontrar alguns itens que desblo-
queiam memórias afetivas e históricas 
de sua vida e de Fortaleza visualizadas 
nas suas fotografias que preencherão 
o novo álbum.  

O projeto realizado por meio da 
Lei Aldir Blanc, desenvolvido pela Vul-
pis Studio, uma startup independente, 
composta pela ilustradora Ana Beatriz 
Silva, a game designer Sabrina Souza 
e o programador Alisson Alencar, “Me-
mórias de Fortaleza” é um jogo para 
relembrar e ensinar sobre a história da 
capital cearense. 

O jogo combate duas infelicidades 

Coluna da Hora, Praça do Ferreira num 
Cartão Postal dos anos 40 Foto: Divulgação

Peixoto, estudante do curso de Arqui-
tetura e Urbanismo, da Universidade 
Federal do Ceará, diz que “a arquitetu-
ra é um reflexo da sociedade e do tem-
po em que vivemos”. 

Prédios históricos moldam a iden-
tidade da cidade. Exemplos como o 
Cineteatro São Luiz, no centro de For-
taleza, ou o Estoril, localizado na Praia 
de Iracema, podem ser citados e con-
tam sobre seu povo. “Aqui em Fortale-
za, a maior parte dos prédios que são 
tombados como patrimônio e têm essa 
preservação estão pelo Centro. A gente 
percebe como esse tombamento é par-
cial no sentido de, primeiramente, ser 
pouco feito, porque tem-se essa ideia 
de querer modernizar mais a cidade”, 
explica Cintya.  

Airton de Farias diz que a moderni-
dade é um conceito fluido e que há uma 
busca incessante por ela. “Para essa mo-
dernidade, eu tenho que destruir o que 
é velho. Mesmo sendo uma cidade nova, 
o patrimônio do século XIX e começo 
do século XX também não foi preserva-
do, porque na busca por essa moderni-
dade, esses elementos antigos são vistos 
como entulhos.”

Cintya explica que, por vezes, aca-
ba-se por reproduzir algumas práticas 
e invisibilizar outras formas de constru-
ção que são tradicionais. “Na questão do 
patrimônio isso está muito relacionado 
porque ele é a história, está relacionado 
ao tempo em que a gente vive, a todas 

O jogo Memórias de Fortaleza

que rondam o território nordestino e a ca-
pital cearense. Primeiramente, o estereó-
tipo visual da seca atribuído ao Nordeste 
ou ao resumo de Fortaleza às praias. “A 
gente sabe que a realidade aqui é bem 
diferente. Não tem cacto em todo canto 
que a gente anda, não é só mato e areia, 
e a gente tenta até mesmo deixar diferen-
te do que os turistas veem quando vêm 
para cá, que é só a parte da praia e mos-
trar mais a fundo o que é a cidade”, conta 
Ana Beatriz. 

E a mais importante contribuição do 
jogo é contra a contradição do conhe-
cimento do passado da nossa cidade. 
A apuração de conteúdo, segundo Ana, 
foi a maior dificuldade. “A gente teve que 
buscar mesmo em diversos grupos de 
Facebook, sites de acervos e tal, fontes 
que expressassem o que a gente tava 
tentando mostrar, como era antigamente. 

Há pouquíssimas coisas sobre a nos-
sa cidade. É uma coisa que a gente 
sabe que existe, mas que é um pouco 
difícil de encontrar”. 

A falta de informação sobre For-
taleza refletiu no feedback dos usuá-
rios que passearam virtualmente pela 
cidade e muitos sentiram a vontade 
de conhecer pessoalmente os locais. 
“É uma coisa que a gente dificilmente 
aprende nas escolas. A gente sempre 
aprende mais sobre as coisas de fora 
e acaba que a nossa cultura e o nosso 
local não são valorizados até por quem 
mora aqui mesmo, mas inconsciente-
mente porque não tem tanta coisa na 
mídia sobre a nossa cidade”.    

“Memórias de Fortaleza” está disponível 
na PlayStore com acesso ao celular e 
computador.

essas questões sociais e como está sendo 
produzida a arquitetura nesse contexto.”

A estudante acredita que é possível 
fazer projetos de reformas e cita o Edi-
fício São Pedro, localizado na Praia de 
Iracema. “Eu acredito que temos que 
pesar o que é mais importante, por-
que não adianta querer preservar por 
preservar uma construção arquitetô-
nica com uma péssima condição ou 
que hoje em dia não queira mais dizer 
nada pra cidade e simplesmente deixar 
o prédio se acabando enquanto existe. 
Hoje, há muitas técnicas e formas de 
melhorar prédios com aquelas condi-
ções e até adequar um pouco o prédio à 
situação atual.”

A rua é um local público, mas pro-
blemas arquitetônicos, de tráfego e de 
segurança afetam a cidade de Fortaleza, 
fazendo com que pessoas não sintam 
que a rua é sua. Cintya diz que a rua é 
construída para as pessoas permanece-
rem naquele espaço. “Para caminharem, 
se encontrarem, porque a gente tinha 
muito essa cultura da rua, e agora isso 
está se perdendo muito com a cultura 
dos condomínios, dos apartamentos, 
de coisas fechadas, porque são sempre 
os apartamentos com muros absurdos, 
sem contato com as pessoas. Isso au-
menta muito a insegurança do local.”

As políticas públicas são necessárias 
para que a cidade continue sendo do 
povo, contando sua história passada e 
relatando o presente. 

Território de Fortaleza: 
Área total de Fortaleza: 314.930 
km2

Área do litoral: 
34 km divididos em 15 praias

Praias mais frequentadas: 
Praia do Futuro (localizada ao 
leste da cidade);
Meireles, Mucuripe e Praia de 
Iracema (localizadas ao norte) e 
Leste-Oeste e Barra do Ceará 
(localizadas ao oeste)

População habitante: 
2.452.185, segundo o Censo 
Demográfico realizado pelo IBGE 
em 2010.

Curiosidade
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Artistas 
buscam por 
uma luz no 
confinamento

por João Estelito e Davinilton Aguiar

“Conheço inúmeros artistas que ainda 
estão sendo afetados pela pandemia. No 
início, prestava atenção no movimen-
to de virtualização dos shows. Depois 
percebi que houve um desânimo sobre 
essa transição remota e ficamos sem 
expectativa de retorno por conta do 
surgimento das cepas do coronavírus”, 
declara o fotógrafo e artista visual, Fe-
lipe Mota, sobre os desafios enfrentados 
durante a pandemia. 

Berço dos artistas locais e da mani-
festação cultural, o Ceará precisou para-
lisar os setores industriais e produtivos 
da cultura há mais de um ano para con-
ter a pandemia do novo coronavírus. A 
rotina de muitos profissionais da cultu-
ra foi afetada por conta das medidas de 
distanciamento, os fazendo pensar que 
não fosse possível enxergar a luz no fim 
do túnel. Nesse contexto, esses artistas 
vêm buscando alternativas em meio a 
tantos desafios pelo fortalecimento do 
sustento financeiro e de seus projetos. 

As reuniões virtuais foram uma das 
medidas requeridas para seguir adiante 
no distanciamento social, levando em 
conta que seria inviável promover uma 
aglomeração nesses tempos pandêmi-
cos e que muitos projetos são constitu-
ídos por uma comunidade de idealiza-
dores e produtores fundamentais para 

Abalados pela pandemia do Covid-19, artistas 
locais relatam dificuldades em continuar  
produzindo para o sustento e passam a se incluir 
na era digital para driblar os obstáculos

A busca pela criação e do benefício sobre isso tem sido desafiadora na pandemia em 
2021 Foto: Felipe Mota (@motafelli)

tomar decisões. As opções que restaram 
para essas equipes foram a readaptação 
do projeto para os tempos atuais ou o 
engavetamento da produção. Em en-
trevista com Lucas Ervedosa, diretor 
de arte e styling, o profissional explica 
sobre a importância do meet e discord 
(aplicativos de conversas virtuais) para 
a finalização de seus projetos. “Pouco 
antes da pandemia, estive produzindo 
três Fashion Filmes em colaboração 
com alguns colegas para concorrer a 
um prêmio em dinheiro. Chegamos a 
gravar dois filmes quando foi decreta-
do quarentena, mas ainda restava fazer 
a edição e se não fosse por meio dessas 
ferramentas teria sido tudo por água 
abaixo”. 

Faltando uma gravação para aconte-
cer, o diretor conta sobre as dinâmicas 
tomadas em grupo durante esse pro-
cesso de produção. “Foi preciso reali-
zar um cronograma de atividades e de 
comunicação, seguido de um relatório 
de investimentos. Como somos uma 
equipe independente, com pouquíssi-
mos investimentos, precisamos cortar 
o máximo de gastos possíveis. Enfim, 
conseguimos fazer o terceiro Fashion 
Filme à distância”, disse Lucas Ervedo-
sa. Por fim, somente a modelo precisou 
se deslocar da sua própria casa para a 
gravação acontecer, todo o material foi 
registrado pelo celular do diretor. 

Já para a tatuadora freelancer, Ga-
briela Hackmann, o distanciamento 
social limitou bastante o seu ofício. 
Sendo necessário reinventar as formas 
de atendimento e alcance do público, 
além de assumir medidas de economi-
zar materiais fundamentais por conta da 
escassez do mercado. A tatuadora relata 
que sua renda diminuiu em 100% e a 
alternativa que encontrou foi começar a 
produzir conteúdo para as redes sociais. 

Ela ainda explica sobre a busca pela 
experimentação que foi muito recor-
rente nesse período, os dias duradouros 
permitiram não só “testar” e “aplicar”, 
como também deram um significado 

mais amplo para essas palavras. Porém, 
nem tudo são águas e flores. “Escultu-
ras, fotografias e outras modalidades, 
isso me levou a ter inspiração para fazer 
coisas que eu não fazia antes, mas a tatu-
agem, que é meu foco profissional, não 
teve jeito”, lamenta a tatuadora. 

O fotógrafo e artista visual, Felipe 
Mota, também teve seu ciclo produtivo 
afetado pela pandemia, desde o psico-
lógico até o financeiro. “Eu acho que 
ela influenciou em tudo, na produção 
artística, nos trabalhos comerciais, na 
minha percepção de mundo e na leitura 
que fazemos sobre a internet, pois foi se 
tornando cada vez mais virtual, a pan-
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demia atingiu absolutamente em tudo”. 
Nota-se que a internet acabou se tor-

nando uma importante ferramenta alia-
da para alguns artistas, pois serve como 
uma válvula de escape para pesquisa e 
criação. Possibilitando, assim, a produ-
ção de conteúdo para as mídias virtuais 
e interação com novos públicos. Porém, 
ainda existem fronteiras para conseguir 
a atenção do público e o retorno fi nan-
ceiro. “Sem ter como atender, tive difi -
culdade de produzir conteúdos para as 
redes sociais e, consequentemente, isso 
diminuiu muito a quantidade de pesso-
as que poderia alcançar e conquistar no-
vos clientes”, disse Gabriela Hackmann. 

O fotógrafo Felipe conta sobre o seu 
envolvimento com a arte e, de que ma-
neira, o seu lado emocional tinha in-
fl uência nesse período. Na busca para 

conseguir dinheiro, o profi ssional ainda 
relata não encontrar um método em 
específi co por conta das difi culdades 
de fechar novos negócios e problemas 
fi nanceiros. “A sensação que possuo é 
de que o único método foi fugir de um 
caosno interior, pois eu sentia um adoe-
cimento geral causado por informações. 
Então, a única forma que eu criei mes-
mo foi conseguir escapar disso”. 

“Desenvolvi vários trabalhos fotográ-
fi cos e passei a migrar para novas áreas, 
que envolvia fotografi a, cerâmica, dese-
nhos, escrituras e audiovisual. Abordan-
do isso, começando a explorar o contem-
porâneo e puxando analogias para esse 
novo normal tão comentado que esta-
mos vivendo, acho que há uma poética 
por trás disso”, acredita Felipe Mota. 

É notório o desejo desses artistas 
de compor algo que faça sentido para 
eles e, ao mesmo tempo, se comunique 
com outras pessoas. Quando apontados 
perante essa questão, é percebido uma 
preocupação acerca da durabilidade de 
seus conteúdos. “Existe uma cobrança 
muito grande sobre a gente, precisamos 
nos posicionar para sermos consumi-
dos e ainda fi car aguardando um can-
celamento sobre o que fazemos. Com 
a pandemia não é diferente, isso só foi 
acentuado e tivemos nossas mãos amar-
radas para produzir”, comenta Lucas 
Ervedosa.

Com a transição das atividades para os 
meios virtuais, sabemos que passamos 
a usar com mais frequência o celular e 
outros dispositivos via internet. Nesse 
mergulho online, estivemos à frente de 
muitas discussões, como a produtiv-
idade nos tempos de confi namento. 
Para a maquiadora e ilustradora profi s-
sional, Marina Alencar, conhecida tam-
bém por Nina, se trata de um discurso 
tóxico sobre estar ativo 24 horas. “Perdi 
meu emprego de salão na pandemia, 
logo passei a me sentir muito pra baixo 
e discussões como essa só me faziam 
me culpar pelos danos da Covid”. 

Ela ainda conta sobre o assunto 
dominar as redes sociais, trazendo a 
discussão até mesmo para dentro de 
casa, levando ao seu sobrecarrega-
mento por consequência e a fazendo 
procurar um novo lugar para morar. 
“Foi um dos motivos que me levou a 
abandonar aquele lugar que me fazia 
mal”, disse Nina. 

O tema também afetou Gabriela 
Hackmann, chegando a sofrer de-
pressão por conta da pressão imposta 

“Nina” é maquiadora, fotógrafa, poeta e 
ilustradora 2021 Foto: @santuariodanina

Registro de umas das cenas do Fashion Film “Noa”, dirigido por Lucas Ervedosa 2021 
Foto: Lucas Ervedosa (@oncervedosa)

Conheça a arte e os artistas dessa matéria 
#apoieartistaslocais

“Eu sentia um 
adoecimento 
geral causado 
por informações”
Felipe Mota
Fotógrafo e Artista Visual

A tatuadora Gabriela 
Hackmann 2021

Foto: @zombie.queenn

As sequelas do discurso 
sobre produtividade

pelo assunto. “Junto do fato de estar-
mos presos dentro de casa, tentando 
fazer com que tudo esteja ao nosso al-
cance e ainda vem esse sentimento de 
‘será que estou fazendo o sufi ciente?’, 
mas não falavam sobre possuir e tra-
balharmos em nosso próprio tempo”.
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