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Desafios da educação
Memórias da guerra

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Força do amor Livros nacionais

AVANÇO E RETROCESSO >>> A sociedade precisa refletir de forma responsável a educação infantil, as oportunidades para 
jovens e adultos retornarem aos estudos, a educação a distância e o papel do aluno e do professor na sala de aula >>> Pág 4 E 5

Nerina Bortoluzzi Herzog, 82 anos. 
Sobrevivente da 2ª Guerra Mundial. 
Conheça um pouco das memórias dessa 
italiana que veio para o Brasil construir 
uma nova história >>> Pág 2

>>> PERFIL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> LITERATURA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> COMPORTAMENTO >>>>>>>>>>

O amor é considerado um remédio para 
a vida das pessoas. O sentimento é laço 
de cumplicidade, de carinho e de afeto. 
Ele traz benefícios e deixa a existência 
humana mais feliz >>> Pág 8

Clássicos da literatura brasileira perdem 
força junto ao público consumidor. O 
glamour que é dado aos best-sellers é 
motivo para o distanciamento dos livros 
nacionais >>> Pág 7

Rúbia Mara CostaArquivo Pessoal Lara Mireny

M
ichelli Angeli



TENDÊNCIAS - Jornal-laboratório do curso de Jornalismo da Faesa - Vitória/ES>>> Novembro 20182

EXPEDIENTE 
Jornal-laboratório do Curso de 
Comunicação Social da Faesa - 
Novembro de 2018 - Nº 118
Av. Vitória, 2.220 - Monte Belo, 
Vitória, ES, CEP 29053-360
Telefone (027) 2122 4100
Versão em PDF: http://www.
faesadigital.com.br

Reitor: Alexandre Nunes Theodoro
Superintendente institucional: 
Guilherme Antonio Nunes Theodoro
Campus Av. Vitória
Diretor Acadêmico – Alexandre 
Nunes Theodoro

Coordenador do Curso de 
Comunicação Social: Marilene Mattos

ECONOMIA

Empresas de economia criativa
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Empreendedorismo, 
ousadia e inovação. Esses 
conceitos são um dos pri-
meiros que vem à mente 
de muitos profissionais 
quando se trata das em-
presas do segmento de 
economia criativa. E é 
pensando nisso que os 
profissionais por trás da 
comunicação definem as 
ações que vão nortear o 
marketing das empresas.

Por se tratarem de 
empreendimentos de 
pequeno e médio porte, 
muitos empresários op-
tam por desempenha-
rem a função de planeja-
dor da comunicação do 
negócio. Um exemplo é 
a arquiteta e designer de 
interiores Núbia Potri-
ch, que possui empresa 
própria de composição 
de ambientes e utiliza de 
ferramentas como o Ins-
tagram para a divulgação 
da marca.

Segundo a arquiteta, a 
rede social é uma ótima 
ferramenta para a co-
municação do negócio 
pelo fato de as postagens 

Um mercado em expansão
Relativamente novo 

no mundo dos negócios, 
o conceito de economia 
criativa tem se colocado 
como uma alternativa 
para os empreendedo-
res brasileiros. O mais 
recente Mapeamento 
da Indústria Criativa no 
Brasil, pesquisa da Fede-
ração das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan), indicou o cresci-
mento de 69,8 % da ati-
vidade nos últimos dez 
anos no Brasil.

Ainda de acordo com 
o estudo, a crise não 
tem impactado o setor 
com a mesma intensida-
de que em outros seg-
mentos econômicos. Em 
2013, ano em que o PIB 
brasileiro teve recuo de 

ilustrarem o trabalho 
sem que tenha que arcar 
com custos elevados. “ O 
Instagram é a rede social 
que eu aposto para divul-
gar minha empresa. Com 
o Instagram, consigo fa-
zer com que as pessoas 
conheçam o que eu faço 
sem gastar nada com 
isso”, comenta Núbia.

Para o diretor executi-
vo da empresa de asses-
soria e marketing digital 
Ease Media, Thommy La-
cerda, aplicativos como o 
Snapchat permitem uma 
maior interação com o 
público da empresa no 
momento em que per-
mitem a humanização 
da marca. Isso porque, 
dessa forma, o negócio 
conseguirá manter um 
relacionamento com o 
público mesmo quando 
não possuir nenhuma 
ação de venda.

Lacerda completa afir-
mando que a interação e 
a inovação são palavras 
chave para a comuni-
cação das empresas no 
mercado atual. “ Três 
conceitos básicos nor-
teiam ou devem nortear 
a comunicação de qual-

quer empresa: Ousadia, 
Inovação e Engajamento. 
Cada rede social “pede” 
um tipo de comporta-
mento, tanto da empresa 
comunicadora quanto do 
consumidor. E a ideia é 
de extrapolar o esperado, 
utilizar serviços e aplica-
tivos de terceiros, usar 
e criar influenciadores. 
Tudo isso visa gerar mí-
dia espontânea e advo-
gados da marca, ou seja, 
quando o público consu-
midor cria conteúdo para 
a empresa e te defende 
online”, finaliza.

Startups
Seja pelo formato mais 

simples ou pelo baixo 
custo de investimento 
inicial, a economia cria-
tiva e as startups tem se 
tornado formatos bas-
tante frequentes no mer-
cado empreendedor bra-
sileiro. De acordo com 
dados divulgados pela 
Associação Brasileira de 
Startups (ABStartups), 
do final de 2015 até ju-
nho deste ano, o número 
de startups aumentou o 
equivalente a 18,5%.

Em geral, essas empre-

sas participam de merca-
dos das áreas de tecnolo-
gia, comércio eletrônico, 
aplicativos, entreteni-
mento e educação. Isso 
permite com que sejam 
inclusas no segmento de 
economia criativa. 

A identificação com o 
próprio negócio é um dos 
fatores positivos citados 
pelos empreendedores. 
O estudante de Publici-

quase 4%, as atividades 
da indústria criativa ar-
recadaram R$ 126 bi, 
cerca de 2,6% do PIB do 
mesmo ano. Segundo a 
classificação da Firjan, 
atividades da indústria 
criativa envolvem 13 
mercados de criação, 
como as áreas de arqui-
tetura e moda, sendo os 
setores de tecnologia e 
consumo os que mais 
que cresceram nos últi-
mos anos. 

No cenário econômico 
capixaba, segundo dados 
da Federação de Indús-
trias do Espírito Santo, 
a quantidade de pessoas 
no mercado criativo ul-
trapassa a marca das 13 
mil. Além disso, o núme-
ro contabilizado de em-

presas da indústria no 
Estado é de 1,5 mil. 

Para o economista Pe-
dro Lang, o baixo custo 
de investimento é um 
dos fatores que mais tem 
atraído os empreende-
dores do setor. “O fato 
de que não é necessário 
um capital inicial muito 
alto é, sem dúvidas, um 
atrativo do segmento”, 
aponta.

O economista também 
comenta que há uma 
inversão de valores em 
que o capital criativo e 
intelectual dos donos do 
negócio são mais impor-
tantes do que o porte da 
empresa. “Uma caracte-
rística de destaque do 
segmento é que nele os 
resultados do empreen-

dimento dependem com 
maior intensidade do 
trabalho em si dos em-
presários”, comenta.

É o que acontece com 
a proprietária da empre-
sa de marmitas fitness 
Combo Saudável, Luiza 
Effgen. A empresária 
conta que seu negócio 
foi crescendo conforme 
a indicação dos clientes 
e que o investimento ini-
cial foi bem pequeno. “ A 
empresa surgiu a partir 
da solicitação de fazer 
uma marmita para uma 
pessoa. Depois outras 
pessoas experimenta-
ram o produto, gostaram 
e também pediram. Não 
precisei de quase nada 
para investir”, finaliza 
Luiza.

Professores orientadores: 
Paulo Soldatelli
Valmir Matiazzi
Zanete Dadalto

Editoração: Paulo Soldatelli
Textos e fotos: alunos dos cursos 
de Jornalismo e Publicidade e 
Propaganda

dade e Propaganda Leo-
nardo Pereira afirma que 
a sensação de estar de-
senvolvendo um projeto 
pelo qual tem afinidade 
é o principal atrativo da 
atividade empresarial. 
“A principal vantagem 
em participar ou fundar 
uma startup é criar algo 
com propósito e de estar 
fazendo algo com alto im-
pacto”, defende. 

Para Leonardo a troca 
de experiências entre em-
presários é um catalisa-
dor para o surgimento de 
novos negócios. “Eventos 
como Startup Weekend e 
Campus Party colaboram 
muito para o fomento da 
Cultura Startup, criando 
networking e criando um 
ambiente propício para o 
nascimento de novos ne-
gócios”.

>>>   

>>> EDITORIAL >>>>>>>>>>>>>>>>>

Desafio e luta
Bem-vindo prezado 

leitor a mais uma edição 
do jornal Tendências. O 
tema central desta edi-
ção é a educação. A pa-
lavra é um desafio para 
a sociedade brasilei-
ra. A Educação deveria 
ser sempre vista como 
um direito das pessoas, 
como um espaço para ge-
rar conhecimento e pos-
sibilitar autonomia para 
crianças, jovens e adul-
tos. Contudo, há muitos 
anos, é utilizada basi-
camente como discurso 
político. Pensando nis-
so, nas páginas 4 e 5, os 
alunos-repórteres tenta-
ram mostrar, de maneira 
singela, um pouco dessa 
educação desafiadora. 
Eles trouxeram reflexões 
sobre o EJA, o supletivo, 
a educação a distância, 
a andragogia na sala de 
aula, a educação infantil 
e o polêmico “Escola sem 
Partido”. 

A edição traz também 
na página 2 o desafio de 
ser inovador no merca-
do de trabalho. E, ainda, 
na página 3, apresenta a 
magnifica história da ita-

liana Nerina Bortoluzzi. 
Ela lutou e sobreviveu 
aos horrores da 2ª Guer-
ra Mundial. A luta e os 
desafios pela igualdade 
de direitos continuam na 
página 7. Os negros bus-
cam mais espaço e visi-
bilidade numa sociedade 
preconceituosa e desi-
gual. A falta de represen-
tatividade dos negros nas 
instituições de ensino su-
perior e a desigualdade 
no mercado de trabalho 
são os assuntos nortea-
dores nas reflexões pro-
duzidas. 

Continuando o cami-
nho de lutas e desafios, a 
literatura é o foco na pá-
gina 6.  Há anos, acontece 
uma desvalorização das 
obras literárias produ-
zidas no Brasil.  A difícil 
competição com os livros 
e escritores estrangei-
ros gera um preconceito 
injusto com os autores 
brasileiros. Para finali-
zar a edição, o desafio é o 
Amor. Confira na página 
8 que o sentimento é um 
remédio para a vida.

Boa leitura e até a pró-
xima edição...

NEGÓCIO >>>  Thommy Lacerda: “aplicativos permitem uma maior interação com 
o público da empresa no momento em que permitem a humanização da marca“

OUSADIA E INOVAÇÃO >>> Novos aplicativos e redes sociais são oportunidades de comunicação e de 
interação. Os novos empreendedores estão cada vez mais conectados e perto do público consumidor 

Arquivo Pessoal

>>>   
>>>   
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PERFIL

Vida marcada pelo horror da guerra
MEMÓRIAS >>> Sobrevivente da 2ª Guerra Mundial, Nerina Bortoluzzi Herzog, 82 anos, relembra os 
tempos de criança na Itália e o início da vida no Brasil. Ela escreveu um livro para eternizar os momentos
Nina Wyatt, (4º Per.) 
ninaawyatt@gmail.com

A guerra é uma das 
questões mais antigas e 
de mais difícil compre-
ensão. E para desvendá-
-la, com toda a comple-
xidade e dimensão, é 
preciso enxergar além do 
que é contado nos livros 
de história. As análises 
teóricas dos eventos de 
guerra explicam e con-
textualizam, mas a face 
mais cruel, aquela que 
deixa marcas e afeta to-
dos aqueles que se sub-
meteram a ela, apenas os 
sobreviventes são capa-
zes de entender.  

Para uma criança, a 
guerra é ainda mais 
enigmática. Nerina Bor-
toluzzi Herzog tinha 
apenas 4 anos quando 
ouviu pela primeira vez 
as bombas explodirem 
no pequeno vilarejo de 
Valdenogher, no norte 
da Itália. A pouca ida-
de não permitiu que ela 
compreendesse bem o 
que estava acontecendo, 
mas as recordações e as 
imagens daquele tempo, 
marcado pela dor e pela 
tristeza, ainda seguem 

intactas na memória da 
italiana.

Uma das lembranças 
mais fortes de Nerina é 
a da ausência do pai. Isi-
doro Bortoluzzi foi obri-
gado a deixar a família 
para servir a pátria em 
um outro país. Posterior-
mente, conseguiu fugir e 
caminhou de volta para 
a Itália. Os momentos 
de alegria da família não 
duraram muito. Poucos 
dias depois, o pai de Ne-
rina foi capturado e pre-
so. Somente com o fim 
da guerra, Isidoro conse-
guiu retornar para casa.

Outra memória re-
corrente é a do tio Gio-
vanni, que foi captura-
do por oficiais da Força 
Militar Nazista e acabou 
morrendo no campo de 
concentração de Mau-
thausen, na Alemanha. 
Era inverno quando Ne-
rina acompanhou com os 
olhos inocentes de crian-
ça a chegada dos milita-
res e a prisão do querido 
tio. Uma visão jamais es-
quecida e que fica ainda 
mais forte nos dias frios.

A forma que Nerina 
relata sobre os terríveis 
acontecimentos da in-

Recomeço
Apesar das dores dei-

xadas por essa época, há 
uma enorme esperança 
nos olhos da imigran-
te, que teve que deixar 
o país aos 13 anos. Em 
1949, quatro anos após 
o término da 2ª Guerra 
Mundial, Nerina partiu 
para o Brasil em busca 
de uma vida melhor. Na 
companhia da família, 
deixou um país destru-
ído e partiu rumo a um 
local distante e desco-
nhecido, mas que repre-
sentava o começo de um 
novo tempo.

Os desafios encontra-
dos foram muitos, mas, 
com muito esforço, foi 
possível adaptar-se a 
uma cultura totalmente 
nova e diferente. Com o 
passar dos anos, Nerina 
criou raízes brasileiras 
e conseguiu escrever 
novos capítulos para a 
própria história. Na cida-
de de Vitória, encontrou 
o amor ao lado de José 
Lauro Herzog, com quem 
casou e teve três filhos. 
Viu o marido, familia-
res e amigos partirem, 
mas também viu novos 
membros da família che-
garem. Os três filhos de 

fância deixam transpare-
cer a verdadeira face da 
guerra. Esse lado som-
brio pode ser percebido 
em lágrimas, risadas tí-
midas, longas pausas nas 
falas e relatos pessoais 
que não são encontrados 
nos livros de história. 

Nerina deram a ela seis 
netos e muitas alegrias.

Também em Vitória, 
Nerina cursou Letras na 
Universidade Federal 
do Espírito Santo e tra-
balhou como tradutora 
de português-italiano, 
profissão que foi herda-
da por Rita, a filha caçu-
la.  Mesmo distante, os 
laços com a Itália nunca 
foram desfeitos. Em todo 
este tempo, em terras 
estrangeiras, buscou res-
gatar a cultura italiana e 
integrar os dois países. 
“Sou italiana e minhas 
raízes fazem parte da mi-
nha história. O meu país 
sempre estará comigo”, 
orgulha-se Nerina.

Lutas
Décadas depois de 

deixar a terra natal, 
precisou enfrentar uma 
guerra tão devastadora 
quanto aquela que viveu 
quando criança. Entre 
1998 e 2018, lutou três 
vezes contra o câncer. O 
último, no ano passado, 
foi o mais severo. Duran-
te todo o tratamento mé-
dico, buscou na paixão 
pela arte uma forma de 
distração. 

Na parede de um dos 
cômodos do apartamen-
to onde vive desenhou, 
com lápis de cor, as mon-
tanhas de Valdenogher 
durante a primavera, 

simbolizando o renasci-
mento e a esperança.

A arte sempre teve 
muita importância na 
vida de Nerina. Pintora 
e desenhista nas horas 
vagas, ela atribui esse 
gosto às lembranças da 
época da escola. O fim da 
guerra coincidiu com o 
recesso escolar. Quando 
as aulas retornaram, ca-
dernos novos, ilustrados 
e lápis coloridos volta-
ram a fazer parte do ma-
terial de estudo. “O fim 
da guerra devolveu não 
só nossos lápis, mas tam-
bém as cores da infância. 
Quando vi todo aquele 
material novo e bonito 
senti que a vida também 

voltaria a ser colorida”, 
conta emocionada.     

Muito católica, a fé foi 
fundamental para Ne-
rina enfrentar todas as 
guerras. O recomeço em 
um país estrangeiro, as 
dificuldades de ser uma 
mulher e, por fim, a do-
ença. A paciência e o sen-
timento de generosidade 
contribuíram para que 
ela conseguisse vencer 
todas essas adversida-
des de forma serena e 
sem nunca olhar para 
trás. “A minha fé me guia 
desde menina. Sem ela, 
eu jamais teria encontra-
do forças para lutar de 
forma paciente e perse-
verante”, agradece. 

. Realização
A italiana sempre gos-

tou de escrever contos e 
poesias. Neste ano, reali-
zou o sonho de publicar 
um livro. “Nerina - Re-
latos de uma vida” é um 
passeio pelas lembran-
ças da autora. Os emo-
cionantes relatos conse-
guem traduzir o que foi 
a guerra na visão de uma 
Nerina ainda criança e 
como o tempo influen-
ciou nessas memórias.

Na obra, Nerina refor-
ça a ideia de que é uma 
sobrevivente da guer-
ra e também da luta em 
uma sociedade patriar-
cal. Com um sotaque 
que resistiu ao tempo, 
lê nas páginas do livro 
um desabafo muito pes-
soal sobre tudo aquilo 
que viveu.  “Os deveres, a 
solidão, os gritos sufoca-
dos, os abusos de poder, 
a dor, as proibições, os 
preconceitos e também 
o horror da incompreen-
são e da falta de comu-
nicação. Tudo isso, para 
mim, é uma verdadeira 
e própria guerra que é 
combatida na pele das 
mulheres. Se não a supe-
ramos, permaneceremos 
no vazio”.

“Ainda lembro do baru-
lho das bombas e dos 
tiros de fuzil enquanto 
eu corria pela neve e mi-
nha avó chamava o meu 
nome”, recorda.

 Hoje, aos 82 anos, Ne-
rina relembra com a sa-
bedoria de uma mulher 

no auge da maturidade 
os dias de menina vivi-
dos na terra natal. Para 
a italiana, há ainda um 
lado da guerra que so-
mente as mulheres con-
seguem sentir e perce-
ber. “Somos envolvidas 
pelo sentimento. A nossa 

guerra carrega pequenos 
detalhes daquilo que ví-
amos de fora enquanto 
esperávamos solitárias 
em casa. Não ganhamos 
medalhas e não somos 
reconhecidas, mas ainda 
somos bravas guerrei-
ras”, desabafa.

>>>   

FAMÍLIA >>>  Vittoria Santa e Isidoro com os filhos Nerina e Franco. A imigrante italiana Nerina Bortoluzzi

INSTANTES DA VIDA >>> A família deixando Valdenogler, o casamento com José Lauro e o lançamento do livro  

Fotos: Arquivo Pessoal

Fotos: Arquivo Pessoal
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Michelli Angeli (8º Per.)
Michelliaboza@hotmail.com
Rodrigo Cruz (8º Per.)
cruz.sr.rc@gmail.com

O projeto de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) aten-
deu, de acordo com a Secre-
taria de Educação do Estado 
(Sedu) em 2016, quase 60 mil 
alunos. Este ano, entre ensino 
fundamental e médio, quase 
40 mil vagas foram ofertadas. 
O EJA tem se tornado cada vez 
mais popular entre pessoas 
que, por motivos diversos, 
não conseguiram terminar o 
ensino fundamental e médio 
no tempo regular. É um pro-
jeto reconhecido oficialmente 
no Brasil desde a década de 
1990 e que mantém as avali-
ções positivas, possibilitando, 
após a conclusão, o ingresso 
ao ensino superior ou técnico, 
fazendo com que o aluno reto-
me a esperança em si.

Apesar de necessário, o es-
tudo, em alguns casos, é in-
terrompido por fatores exter-
nos que acabam se tornando 
prioridades. Contudo, não é o 
fim da vida escolar para quem 
quer prosseguir, mesmo de-
pois de algum tempo sem es-

Mudança de vida na volta ao estudo
PU >>> No projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA), sonhos antigos são resgatados e estratégias 
de vida traçadas novamente. Alunos e professores levam muito a sério repensar o futuro 

Andragogia, a pe-
dagogia específica para 
adultos, é um termo re-
cente e a aplicabilidade 
também, pois destaca 
a ideia de que o aluno 
adulto detém uma car-
ga de conhecimento que 
torna possível uma troca 
recíproca entre aluno e 
professor na sala de aula. 
Pensar que somente o 
professor leva conhe-
cimento para os alunos 
está ficando no passado, 
principalmente, em tur-
mas com muitos adultos, 
por serem pessoas com 

Aluno e professor: troca de saber
experiência de vida e co-
nhecimentos práticos. 

Termo usado a par-
tir da década de 1970, a 
andragogia ganha espa-
ço pela necessidade de 
atender cada vez mais 
adultos que decidem 
retornar à vida acadê-
mica. Para que o adulto 
se sinta mais capaz em 
sala, é preciso haver um 
acompanhamento espe-
cífico para as variações 
de idade dos alunos em 
uma sala de aula. A pe-
dagoga Mayara Scarpi, 
25 anos, aprendeu sobre 

o termo Andragogia na 
faculdade. “Andragogia é 
uma redefinição do pa-
pel do professor em sala. 
Direciona os esforços de 
ensino no conhecimento 
real dos adultos, fazen-
do entender que grande 
parte da responsabili-
dade do aprendizado é 
dele. Agora, o papel do 
professor é de facilitador 
de aprendizagem”, expli-
ca a pedagoga. 

Outro aspecto destaca-
do por Mayara é que com 
o princípio andragógico 
a aula passa a ser um 

para atrair o aluno que queria 
voltar à sala de aula. O ex-alu-
no Fábio Carline, 36 anos, ex-
plica que o supletivo pareceu 
ser a melhor saída. “Como eu 
sempre morei no interior, o 
conhecimento a gente buscava 
no dia a dia mesmo. Então, eu 
decidi fazer supletivo porque 
não sabia do amanhã. E lá (na 
aula de supletivo) era muito 
bem aproveitado os momen-
tos do ensino e da aprendiza-
gem. Os professores tinham 
muito conhecimento”, lembra 
Carline ficou cinco anos sem 
estudar antes de começar o 
supletivo.

Criado em 1974, o suple-
tivo teve um auge relâmpago 
e, assim, também, foi à que-
da. A rapidez de conseguir o 
diploma de ensino médio era 
um dos caminhos que muitos 
jovens e adultos, que não ha-
viam terminado regularmen-
te os estudos, buscavam para 
conseguir ingressar em uma 
faculdade ou curso técnico. No 
entanto, o aprofundamento 
raso das informações, mesmo 
levando em consideração um 
compacto de matérias, muitas 
vezes foi criticado.

Apesar de malvisto, o su-
pletivo era um bom caminho 

Depois de conseguir o di-
ploma, Carline concluiu um 
curso técnico de Corretor de 
Imóveis. Atualmente, ele pos-
sui um escritório e descreve 
que a experiência do supleti-
vo valeu a pena. “Independen-
temente de ter sido supletivo 
ou regular, o que vale é o co-
nhecimento. Nós aprendemos 
muito e nos esforçávamos. O 
supletivo abriu algumas opor-
tunidades na vida”, afirmou. 

Além do esforço do aluno, a 
dedicação do professor era in-
dispensável. A ex-professora 
de supletivo Juliana dos San-
tos lembra uma vantagem e 

uma desvantagem do ensino. 
“A vantagem é a oportunidade 
de concluir um ciclo da educa-
ção básica. Já a desvantagem é 
a simplificação do processo”, 
aponta Juliana. 

A professora relata ainda 
sobre como os conteúdos do 
supletivo precisavam ser se-
lecionadas. “É hipocrisia dizer 
que a mesma aula do regular é 
a do supletivo. É preciso faci-
litar o conteúdo, diminuir, fil-
trar o que falar. Não trabalhar 
com muitas nomenclaturas e 
sim com conhecimentos mais 
gerais”, explica a professora 
de Língua Portuguesa. 

Supletivo facilitava a vida do aluno

tar presente em uma sala de 
aula. E a força de vontade traz 
um sopro de vida para um fu-
turo melhor. Novos professo-
res, novos rostos e uma didáti-
ca diferente não impediu que a 
estudante do EJA Rayane Lou-
reiro Rocha, 23 anos, voltasse 
a estudar após quatro anos 
para buscar aprendizado.

“Optei pelo EJA porque na 
época eu engravidei e atra-
palhou bastantes os meus es-
tudos. Eu passava muito mal. 
Agora, estou desempregada. 
Então, resolvi voltar a estudar, 
pois hoje tudo exige o segundo 
grau completo”, conta a estu-
dante. Os planos dela são de 

terminar o ensino médio pelo 
EJA e ingressar em um curso 
técnico. Rayane afirma tam-
bém que a compreensão dos 
professores é parte fundamen-
tal para que esse retorno seja 
bem-sucedido. “Há muitas pes-
soas que estão fora da escola 
há muitos anos. Os professo-
res e a equipe da escola devem 
ajudar. Devem ter paciência e 
bastante diálogo”, afirma. 

A Subgerente do EJA na Sedu, 
Sandra Monteiro, 46, explica 
que a demanda para abertura 
de EJA nas escolas municipais 
depende de uma demanda vin-
da da comunidade local, pois, 
mesmo que exista um senso 

demonstrativo, a prioridade 
acaba sendo sempre crianças 
e adolescentes. Essa priorida-
de para crianças e adolescen-
tes não torna visível para a 
Secretaria os índices de adul-
tos com estudo interrompido 
e que gostariam de regressar 
à escola. “Estamos reestrutu-
rando a política de oferta do 
EJA. Uma mudança no estudo 
100% presencial para o semi-
presencial”, acrescenta. San-
dra comenta que a mudança 
para o semipresencial é uma 
tentativa de diminuir os casos 
de desistência, deixando o alu-
no livre em dias estratégicos 
para assalariados: segunda e 

sexta-feira. 
A dinâmica em sala de aula 

também é um ponto crucial a 
ser elaborado pelos professo-
res. O professor de matemáti-
ca André Luis dos Santos, 45, 
dá aulas de EJA na prefeitura 
da Serra e explica como fun-
cionam os exemplos para que 
os cálculos não se tonem pro-
blemas. “Em uma sala tenho 
alunos de 16 e de 55 anos. Mi-
nha disciplina é matemática. 
Então, os exemplos que eu vou 
usar para introduzir o conteú-
do tem que atender o garoto 
de 16 e o senhor de 55. E é 
complicado porque o assunto 
de interesse de 16 anos é bas-
tante diferente de um senhor 
de 55 anos”, esclarece André 
Luis. 

sistema de cooperação 
e a compreensão de que 
o adulto absorve conhe-
cimentos em um tempo 
diferente é importante. 
“O professor é o detentor 
do saber, mas as expe-
riências dos alunos são 
de fundamental impor-
tância para o sucesso no 
processo de aprendiza-
gem”, ressalta. 

A estudante de EJA 
Rayane Loureiro Rocha, 
23, comenta sobre a ne-
cessidade de apoio pe-
dagógico aos adultos em 
sala. “Cada um tem a sua 

dificuldade. No local em 
que estudo há uma boa 
equipe pedagógica e que 
sempre está apta a nós 

ajudar. Acredito que isso 
é muito importante para 
o desenvolvimento do 
aluno”.

EDUCAÇÃO
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JOVENS E ADULTOS >>> O professor André Luis e a subgerente da Sedu, Sandra Monteiro

“Há muitas pessoas 
que estão fora da esco-

la há muitos anos. Os 
professores e a equipe 

da escola devem aju-
dar. Devem ter paci-

ência e bastante diálo-
go”, Rayane Loureiro, 

estudante do EJA 
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AULA >>> Juliana dos Santos
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ANDRAGOGIA >>> A pedagoga Mayara Scarpi 
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Foi a partir de 2015 que o 
movimento “Escola sem Par-
tido” começou ganhar reper-
cussão, porém ele já existe há 
alguns anos. Ele representa os 
pais e responsáveis de crian-
ças e adolescentes que afir-
mam que dentro das salas de 
aulas brasileiras existe dou-
trinação ideológica tanto po-
lítica e religiosa. O movimen-
to, então, preocupa-se com os 
efeitos políticos-ideológicos 
dentro das salas de aula nas 
escolas brasileiras.

O movimento tem o objetivo 
de colocar limites no ensino 
que é ministrado pelos pro-
fessores dentro das salas de 
aula. Os defensores acreditam 
que a doutrinação política e 
ideológica ofende a liberdade 
do estudante, afrontando o 
princípio básico de neutrali-
dade ideológica do Estado. O 
dever do professor é ensinar 
os alunos sobre diferentes te-
mas, mas, segundo os defen-
sores, educar é da responsa-
bilidade dos pais.

Mudança de vida na volta ao estudo ‘Escola sem partido’
PLURALIDADE >>> O ambiente escolar deve ser um espaço 
para o conhecimento e para provocar reflexões nos alunos

O desenvolvimento nas 
relações interpessoais entre 
as crianças acontece tanto 
com os pais, quanto com ou-
tras crianças. Contudo, mui-
tas delas não estão inseridas 
num colégio que tenha ensino 
infantil, com isso prejudica a 
forma com que elas se relacio-
nam com outras pessoas.

No período entre dois e cin-
co anos de idade, as crianças 
desenvolvem relacionamen-
tos que no decorrer da vida 
vão se fortalecendo. Contudo 
a criança que não está inserida 
dentro de um colégio fica mais 
solitária e mais ligada aos 
pais. Sem se comunicar com 
outras crianças, a dificuldade 
da construção de pensamento 
aumenta, podendo gerar pro-
blemas no caráter, tornando a 
criança um ser egoísta, indivi-
dualista e antissocial.

Já na escola, elas vão apren-
dendo a ser mais recíprocas 
para com os colegas e numa 
relação mais horizontal, com-
preendendo a forma de serem 
cooperativas. Por meio das 
brincadeiras que são feitas 
na escola a personalidade vai 
sendo construída e o apego 
aos pais se torna menos visí-
vel.  A criança necessita da es-
cola para que venha se desen-
volver socialmente. Somente 
os pais não são capazes de 

possibilitar isso a ela. Então, 
é importante que toda criança 
seja matriculada nos primei-
ros anos de vida em uma esco-
la para começar a socialização 
e o interesse pelo conheci-
mento.

Segundo a pedagoga Kênia 
Campos Assumpção, 40 anos, 
a criança fora do ambiente es-
colar fica prejudicada social-
mente. “A escola é um ambien-
te de socialização. Ela não só 
aprende o conteúdo, mas tam-
bém aprende a conviver com 
outros. A escola educa no de-
senvolvimento comportamen-
tal de cada criança, ajudando-
-a a entender as diferenças 

que existe numa sociedade”, 
explica.

A professora e mãe Pa-
ôla Santos, 31, afirma que a 
responsabilidade dos pais é 
educar, porém os professo-
res exercem um papel funda-
mental na vida das crianças 
que frequentam a escola. “Na 
escola as crianças vivenciam 
coisas novas e também ad-
quirem mais conhecimentos 
sobre assuntos relacionados 
à vida. Meu filho aprendeu a 
desenvolver as relações pes-
soais com outras crianças. 
Aprendeu a fazer amizades e 
a respeitar as outras pessoas”, 
relata.

 

Ensino e socialização Educação a distância 
‘quebra’ barreiras

A dona de casa Eliana Casta-
nheda Fontes conta que acre-
dita no movimento “Escola 
Sem Partido” para deixar o 
pensamento do filho com livre 
escolha. “Não é legal o profes-
sor doutrinar ideologicamente 
as crianças e jovens. Ele tem 
que mostrar todos os lados da 
informação e não tomar ne-
nhum partido. Além disso, não 
vejo com bons olhos a questão 
de aula de educação sexual 
para crianças. Acho que tudo 
deve ser a seu tempo e com a 
família”, relata Eliana  

Para que possa haver uma 
diminuição na doutrinação 

que ocorre nas salas de aula, 
a “Escola sem Partido” quer 
conscientizar os professores 
de seus limites éticos na liber-
dade de promover o ensino. E 
também informar aos alunos 
os direitos que eles possuem 
de não serem doutrinados pe-
los professores. 

Segundo o Deputado Esma-
el Almeida, as instituições de 
ensino podem cooperar para 
a formação de crianças e ado-
lescentes, todavia não podem 
ultrapassar as convicções dos 
pais e responsáveis. “A pro-
posta da “Escola sem Parti-
do”, é que não seja fomentado 

dentro de sala de aula, abor-
dagens sobre gênero e sexu-
alidade. E que o professor 
tenha mais cuidado ao falar 
sobre doutrinação religiosa, 
política e ideológica”, afirma. 

Contraponto
De acordo com a professo-

ra universitária Maria Zanete 
Dadalto, 53 anos, o professor 
é um ser humano que possui 
uma determinada ideologia. 
Na escola deve haver uma plu-
ralidade de ideias que provo-
carão reflexões nos alunos e 
não existe uma doutrinação 
direta do educador ao estu-
dante. “É utópico pensar em 
uma escola que não possua 
partido. Não é cerceando o 
pensamento, mas fazendo os 

alunos pensarem sobre os di-
versos pontos de vista. Para 
mim a ‘Escola sem Partido’ é 
fazer o aluno deixar de pen-
sar”, explica. 

Já estudante Débora Ma-
riah Hosken, 20, afirma que o 
próprio nome do projeto não 
condiz com o texto do mes-
mo. “Está sendo apresentada 
como uma maneira de frear a 
doutrinação ideológica de es-
querda, mas vai além. De fato, 
o ensino nas escolas devem 
ser sem “partido”. E professo-
res não devem induzir os alu-
nos a pensarem de maneira A 
ou de maneira B. Contudo o 
projeto ultrapassa esse limite, 
tendendo a impedir a trans-
missão do conteúdo completo 
em alguns casos“, relata.

EDUCAÇÃO
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Se a distância era um em-
pecilho para quem queria se 
graduar, isso ficou no passado. 
O Ensino a Distância (EAD) 
tornou-se a solução para mui-
tas pessoas que, por falta de 
tempo, não conseguiriam fre-
quentar diariamente uma fa-
culdade. Com o EAD, torna-se 
possível a graduação em pra-
ticamente qualquer curso, por 
preços menores e flexibilidade 
de tempo, tendo como única 
exigência material tecnológi-
co. Os materiais são disponibi-
lizados por internet, junto com 
videoaulas. 

A agente comunitária de saú-
de Jocimara Stelzer, 35 anos, 
optou pelo curso a distância 
por ter a rotina agitada. Ela 
conta que não pode iniciar 
uma faculdade antes por mo-
rar onde o acesso às institui-
ções era mais difícil e também 
pelo valor do curso. “Eu achei 
uma forma mais fácil para es-
tudar. Trabalho o dia inteiro, 
tenho que cuidar da casa e da 
família. O curso a distância me 
possibilita estudar nas minhas 
horas vagas e dentro de minha 
casa. Assim consegui dar conta 
das tarefas”, afirma Jocimara.

O professor de EAD Henrique 
Hamerski considera que uma 
das vantagens do curso online 
é aproximar o aluno da tecno-

logia e que o ambiente virtual 
proporciona situações com 
dinâmicas que em turmas pre-
senciais não seriam possíveis, 
mas, também, aponta situa-
ções que ainda precisam ser 
trabalhadas neste modelo de 
educação. leva em considera-
ção alguns pontos negativos. 
“Conhecer cada aluno, saber 
o que ele gosta ou não e como 
ele é. Isso no ambiente virtual 
é muito mais demorado”, expli-
ca Hamerski.

Outro benefício do curso de 
EAD é a acessibilidade finan-
ceira, como conta a estudante 
de pedagogia Soliani Noimeck, 
22. “É só você, o computador e 
muita leitura. Se tiver uma dú-
vida, a resposta demora a che-
gar. Mas a diferença de preço e 
muito grande. É praticamente 
um terço do preço de uma pre-
sencial. Lógico que há proble-
mas, mas estou me adaptan-
do”, pontua Soliani. 

Apesar das dificuldades, o 
EAD tem tido cada vez mais 
procura e o público alvo acaba 
sendo justamente quem tem 
pouco tempo livre por causa 
do trabalho e da família. A fle-
xibilidade das aulas torna-se 
o principal diferencial que faz 
ser possível conquistar o tão 
esperado diploma de ensino 
superior.

>>>   

>>>   

>>>   

O projeto “Escola sem 
Partido” propõem 

limitar a liberdade do 
professor na sala de 

aula e vetar abordagens 
sobre gênero, 

sexualidade e outros 
temas. Os defensores do 

projeto afirmam que 
a doutrinação política 

é um problema na 
educação brasileira

“O professor é um ser 
humano que possui 
ideologias. Na escola 
deve haver uma plura-
lidade de ideias que vão 
provocar reflexões nos 
alunos. Não é cercean-
do o pensamento, mas 
fazendo os alunos pen-
sarem sobre os diversos 
pontos de vista”, Zanete 
Dadalto, professora 

LIMITES >>> A estudante Débora Mariah diz que o projeto tende 
a impedir a transmissão do conteúdo completo na sala de aula

CONVIVÊNCIA >>> A educação infantil ajuda a moldar o caráter 

Rodrigo Cruz

Rodrigo Cruz
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LITERATURA

Desvalorização dos livros nacionais
DESPREZO >>> Dom Casmurro, Capitães de Areia e Iracema são clássicos da literatura brasileira 
facilmente lembrados, mas nota-se um distanciamento do público com as novas obras nacionais
Lara Mireny (4º Per.)
lara.mireny@hotmail.com

A expressão “complexo 
de vira-latas” é definida pelo 
escritor Nelson Rodrigues 
como “a inferioridade em que 
o brasileiro se coloca, volunta-
riamente, em face do resto do 
mundo”. Ela está fortemente 
relacionada com a literatura 
nacional contemporânea, uma 
vez que a produção literária 
atual do Brasil é subestima-
da e desprezada pelo próprio 
público brasileiro. Os autores 
procuram ser reconhecidos 
pelas histórias que dissertam, 
mas sofrem tanto pelo reco-
nhecimento do consumidor 
quanto pelo apoio de editoras. 

De acordo com uma lista dos 
dez livros mais vendidos no 
Brasil publicada pela revista 
Veja, apenas três são de escri-
tores nacionais. A maioria das 
pessoas busca o que está na 
moda, entre os assuntos mais 
discutidos e divulgados pela 
mídia. Dessa forma, nas livra-
rias, os best-sellers chamam a 

Com o advento de novas 
tecnologias, tornou-se muito 
mais prático se comunicar 
socialmente por meio das 
mídias digitais. A difusão das 
relações sociais nas redes 
virtuais da Internet colabo-
rou com a disseminação dos 
escritores brasileiros atuais 
devido a facilidade de se pro-
mover e conseguir alcançar o 
público alvo.

O escritor Maurício Gomy-
de, 47 anos, considera a falta 
de divulgação uma dificul-
dade a qual muitas pessoas 
passam no início da carreira. 
Em 2001, o escritor lançou o 
primeiro livro de forma inde-
pendente, porém conseguiu 
somente atrair a atenção do 
público com a ascensão da In-
ternet. 

“Ficou muito mais fácil 
quando a Internet se fortale-
ceu no Brasil e as redes so-
ciais surgiram. Quanto mais 
as pessoas se incluem digital-
mente, maiores são as possi-
bilidades de que elas tenham 
acesso ao que a gente está es-
crevendo. Isso acaba ajudan-
do na divulgação e na venda”, 
afirma Gomyde.

O autor capixaba Anaxi-
mandro Oliveira, 39, acredita 
que o surgimento de novos 
nomes na literatura nacional 
possibilitou espaços em lojas 
físicas e virtuais que eram 
inalcançáveis. “Está cada vez 
mais fácil publicar livros no 

Muitos iniciam a carrei-
ra publicando livros online 
por meio de plataformas di-
gitais, a exemplo do Kindle 
Direct Publishing e Wattpad. 
Em busca de valorização, au-
tores postam histórias, crô-
nicas, contos e poesias nas 
redes sociais com o desejo de 
conquistar um público fiel e, 
em seguida, investem na pu-
blicação na mídia física.

Além disso, a quantidade 
de blogs literários aumentou 
significativamente, sendo, 
portanto, outra oportunida-
de de divulgação. Parcerias 
são fechadas com escritores 
que enviam obras autorais 
para os resenhistas, os quais 
leem o trabalho recebido 
e escrevem uma abordagem 
analítica e opinativa em rela-
ção à obra. Consiste, portan-
to, em uma troca igualmente 
valorizada, uma vez que os 

A escritora e professora de Literatura Jane 
Tutikian, 66 anos, acredita que organizar uma 
boa divulgação com o auxílio dos meios de co-
municação é uma maneira capaz de despertar 
o interesse e a busca do conteúdo pelo público. 
Para ela, o estímulo da leitura deve acontecer 
essencialmente em ambientes escolares. “De-
ve-se investir nos projetos que levam os livros 
e os autores para dentro da escola e nas feiras 
de livros realizadas na capital e no interior. A 
própria universidade tem que assumir seu pa-
pel em relação a isso, ela pode vir a ser uma 
forte mediadora, produzindo saraus, leituras e 
debates”, pronuncia Jane.

atenção devido a repercussão 
que recebem. Os livros brasi-
leiros ficam em desvantagem 
em razão da dificuldade que 
é desbancar obras internacio-
nais no mercado literário.  

A professora de Letras e pre-
sidente da Feira Literária Capi-
xaba (FLIC-ES) Ester Abreu, 85 
anos, declara que a preferên-
cia de muitos leitores é sem-
pre por exemplares estrangei-
ros, visto que os best sellers 
obtêm mais divulgação. “São 

feitas restritas divulgações das 
obras de escritores nacionais. 
Há muitos livros brasileiros 
superiores aos estrangeiros, 
mas desconhecidos entre nós. 
Parece que os olhares se afas-
tam dos benefícios do prato 
do dia, para lançar o olhar em 
pratos exóticos, muitas vezes 
sem o valor benéfico alimen-
tar”, compara Ester.

Obras internacionais são fa-
cilmente introduzidas no mer-
cado, como os romances açu-

carados do Nicholas Sparks, 
histórias assustadoras do Ste-
phen King ou mesmo as fanta-
sias da J. K. Rowling. Gêneros 
assim não faltam no Brasil, a 
exemplo de escritores como 
Carina Rissi, André Vianco e 
Eduardo Spohr, os quais tran-
sitam com demasiado êxito 
pela literatura romântica, fan-
tástica e de suspense. 

As editoras, porém, publi-
cam majoritariamente livros 
internacionais em razão de 
garantir lucro ao comparar os 
altos índices de venda no exte-
rior. Em suma, ter uma ampla e 
boa receptividade literária sig-
nifica ter números de vendas 
significativos. 

O vendedor de livros Otiniel 
Carvalho, 29, diz que os luga-
res de destaque nas pratelei-
ras são obras de sucesso, sen-
do, a maioria, internacionais. 
“As pessoas compram mais 
livros de fora por causa das 
séries, filmes e outras refe-
rências populares. Poucos são 
brasileiros. Falta mais divul-
gação por parte da mídia, pois 

até as nossas emissoras divul-
gam mais livros estrangeiros. 
Os nacionais são deixados de 
lado”, comenta o funcionário 
da livraria Saraiva. 

No entanto, o escritor pau-
lista Maurício Gomyde, 47, um 
dos grandes nomes da nova 
geração de escritores brasi-
leiros, acredita que o cenário 
atual está em constante mu-
dança e é otimista em relação 
à literatura. “Eu acho que o 
interesse pelos livros nacio-
nais tem crescido muito. Vejo 
que as pessoas, em relação aos 
meus livros, gostam de saber 
que as histórias se passam em 
lugares onde elas já foram, em 
locais que elas conhecem. Não 
vou negar que exista certo pre-
conceito em relação à literatu-
ra nacional, mas isso a gente 
vai quebrando aos poucos”, 
declara.

Maurício Gomyde presume 
que essa resistência associada 
aos livros brasileiros será rom-
pida à medida que os autores 
escreverem boas histórias as 
quais surpreendam o leitor.

blogueiros contribuem com a 
popularização dos escritores. 
Já os escritores valorizam o 
trabalho dos blogueiros. 

A estudante Daniela Espe-

Blogs e publicações virtuais

Espírito Santo e no Brasil. Há 
inúmeras plataformas digitais, 
além de editoras por deman-
da, editais e tantas outras pos-
sibilidades”, declara o autor.

Contudo, Anaximandro reco-
nhece que ser escritor no Espí-
rito Santo não é uma tarefa das 
mais fáceis, pois há inúmeros 
empecilhos. “Primeiro, porque 
não apenas o capixaba, mas o 
brasileiro, em geral, lê pouco; 
segundo, porque há uma difi-
culdade enorme de acesso às 
livrarias e editoras; terceiro, 
porque o próprio rótulo de ‘es-
critor capixaba’ acaba gerando 
um preconceito, fazendo com 
que, quando os livros chegam 
às livrarias, fiquem escondi-
dos, longe das vitrines e das 
melhores estantes”, explica o 
escritor.

Internet ajuda na  
divulgação literária

Para incentivar à leitura, a revista Conexão Li-
teratura criou um projeto chamado “Dê livros 
nacionais de presente”. Desse modo, editoras 
e autores disponibilizam descontos para tornar 
os livros mais acessíveis ao leitor. Práticas como 
essa são necessárias para fazer os leitores co-
nhecerem a nova literatura brasileira. A inicia-
tiva ajuda a dar visibilidade para uma literatura 
de qualidade e que passa despercebida pelo 
público.  Segundo a professora Ester Abreu, co-
nhecer os clássicos é importante porque fazem 
parte da evolução cultural. “Ler as obras atuais 
é acompanhar a evolução da vida. O passado e 
o presente devem andar de mãos dadas”.

Conexão Literatura: incentivo à leitura

randio, 19 anos, está inician-
do um processo de escrita 
autoral. Ela tem um blog 
chamado “Livros de Açúcar” 
no qual escreve resenhas li-
terárias. Futuramente, pre-
tende publicar o livro que 
está escrevendo e admite 
que o blog poderá ajudá-la 
com a divulgação. Contudo, 
ela compreende que o reco-
nhecimento é difícil princi-
palmente para os escritores 
iniciantes. “No momento 
quero escrever a minha his-
tória e falar de livros por 
meio do meu blog. É uma 
forma que estou tentando 
de construir uma identida-
de voltada para a literatura”, 
comenta a jovem. Da mesma 

maneira que Daniela, muitos 
escritores utilizam métodos 
de publicação virtuais com o 
intuito de driblarem o drama 
que é publicar um livro.

RESENHAS >>> Daniela EsperandioFÉ >>> Anaximandro Oliveira

OTIMISMO >>> O escritor Maurício Gomyde apresentado a obra

Julia Gama

>>>

>>>

>>>
Arquivo Pessoal

Lara Mireny
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SOCIEDADE

Luta pela igualdade de direitos
IDENTIDADE >>> Nas instituições de ensino superior a presença do negro torna-se relevante por 
ser um espaço de conhecimento, formação para o mercado e para a construção da cidadania
Breno Saade (8° Per.)
breno_saade@homail.com

A luta contra o ra-
cismo deve alcançar to-
dos os espaços, simples-
mente porque o racismo 
ocorre em todos os luga-
res. Nas instituições de 
ensino superior isso se 
torna ainda mais rele-
vante por ser um espaço 
de formação não somen-
te para o mercado de 
trabalho, mas também 
para a cidadania.

De acordo com dados 
divulgados pelo Institu-
to Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), 
12,8% dos negros, que 
se consideram pretos e 
pardos, entre os 18 e 24 
anos, são estudantes em 
instituições de ensino 
superior. Considerando 
a totalidade da popula-
ção brasileira, são ape-
nas 34% de negros nas 
universidades.

História que todos 
são iguais não existe

O racismo é sentido 
de forma diferente en-
tre homens e mulheres. 
Além da discriminação 
provocada pela cor da 
pele, as mulheres ainda 
sofrem as consequên-
cias do machismo. São, 
portanto, duplamente 
violentadas na vida coti-
diana. Há uma violência 
contra a dignidade e ou-
tra contra a autoestima.

Sendo assim, a impor-
tância da militância ne-
gra é mostrar que essa 
história de que todos são 
iguais não existe. A jor-
nalista Hadassa Nunes, 
27 anos, é negra e femi-
nista. Para ela o mercado 
de trabalho é um claro 
exemplo da não igual-
dade. “O homem branco 
recebe mais. Depois o 
homem negro. Depois 
a mulher branca e por 
último a mulher negra. 
É só ver as pesquisas. 

O professor univer-
sitário Paulo Edgar da 
Rocha Resende, 36 anos, 
explica que o movimen-
to negro dentro das uni-
versidades é necessário 
porque apesar de já ha-
ver passado mais de 100 
anos da abolição da es-
cravidão, ainda se veri-
fica na sociedade muita 
discriminação de pretos 
por parte dos brancos 
e muito sentimento de 
inferioridade por parte 
dos próprios pretos.

O coletivo Abdias do 

Nascimento, que acon-
tece no Centro Univer-
sitário FAESA, tem como 
objetivo trazer um aco-
lhimento para as pes-
soas negras já que são 
poucos dentro da uni-
versidade. No coletivo 
são realizados grupos de 
estudo e encontros com 
o objetivo real de forta-
lecer os participantes 
naquele espaço e acres-
centar conhecimento. O 
nome do coletivo foi es-
colhido porque Abdias 
do Nascimento era um 

autor negro que foi estu-
dado pelo grupo do cole-
tivo. Ele escrevia várias 
vertentes sobre as popu-
lações negras.

A jornalista Hadassa 
Nunes, 27 anos, parti-
cipava ativamente do 
coletivo Abdias do Nas-
cimento durante a gra-
duação. Para ela a fa-
culdade trouxe todo um 
processo de descoberta 
de identidade negra e 
essa descoberta a fez 
questionar muitas coi-
sas durante o período da  

graduação. Ela diz que 
não é fácil você ser uma 
mulher negra na facul-
dade e se posicionar so-
bre temas relacionados 
à negritude. “É toda uma 
desconstrução que pre-
cisa ser questionada”, 
relata a jornalista.

Numa outra institui-
ção de ensino superior 
acontece o Coletivo Con-
gos e Quilombos. O obje-
tivo é dar voz aos parti-
cipantes e mostrar que 
existem negros na fa-

Nós estamos sempre nas 
pontas inferiores, seja de 
salário, de abuso, de fe-
minicídio. Nosso estado é 
o que mais mata mulher 
negra”, conta a jornalista.

Diante de fatos tão 
alarmantes, o movimen-
to feminista negro come-
çou a ganhar forças no 
Brasil por volta de 1980 
quando as mulheres ne-
gras se deram conta de 
que as mulheres bran-
cas estavam na luta pe-
los direitos, garantindo 
espaço e as negras se 
mantinham apenas tra-
balhando. Com a chegada 
do século XXI, o cresci-
mento da tecnologia e o 
aumento das mulheres 
negras ingressando nas 
universidades, o feminis-
mo negro ampliou as vo-
zes e conquistou novos 
espaços.

O professor universitá-
rio Paulo Edgar da Rocha 

Resende, 36 anos, expli-
ca que os negros tam-
bém precisam de apoio 
para se libertarem de 
estigmas e erguerem a 
autoestima, que é funda-
mental para a autoprote-
ção. Segundo o professor, 
os movimentos lutam 
pela conscientização de 
pessoas brancas e de 
homens quanto as condi-
ções de privilégio e quan-
to às atitudes e falas que 
fazem com que mulheres 
e negros se sintam des-
respeitados. 

Paula Edgar relata tam-
bém que as mulheres 
precisam se apoiar para 
que consigam reagir e 
impedir situações de vio-
lência. “Mas nada disso 
será eficaz e duradouro 
se não começarmos des-
de já a educar as crianças 
para respeitar mulheres, 
negros e, mais que isso, 
apreciar as diferenças 

das diversas minorias”, 
conta o professor.

É fácil observar na 
atualidade a inferiorida-
de da mulher negra em 
relação aos cargos de 
pessoas brancas. Des-
de sempre elas sofrem 
ainda mais preconceito 
que uma mulher branca. 
Bruna Suellen, 21 anos, 
estudante, mulher negra 
e feminista, acredita que 
não é uma questão de 

duas minorias terem se 
juntado. É apenas o fato 
de que a mulher negra 
sente na pele diariamen-
te esse peso de ser mu-
lher e de ser preta. “Não 
é uma questão de juntar 
os dois. É questão de, 
infelizmente, vivenciar 
diariamente situações de 
exposição, opressão e as-
sédio simplesmente por 
ser uma mulher preta”, 
desabafa a estudante.

culdade particular, além 
de apresentar uma re-
sistência e reforçar para 
os próprios participan-
tes como o racismo está 
instituído na sociedade. 
“O coletivo existe para 
dizer aos participantes 
que eles são importan-
tes, que eles têm voz 
e mostrar que há mais 
pessoas com o mesmo 
propósito e com a mes-
ma vontade de resistir”, 
explica a estudante Sa-
rah Pereira Santos.

No ambiente universitário, em que a maioria dos 
alunos e professores é branco e não entende ou 
nunca presencia atitudes e ataques racistas, a es-
tudante e líder do Coletivo Congos e Quilombos, 
Sarah Pereira Santos, 21 anos, conta que ser negra 
numa faculdade particular é um desafio. “Você não 
vê representatividade. Você não vê pessoas pare-
cidas com você. Você não tem lugar de fala. Mesmo 
indiretamente, você se sente oprimido”.

Desvalorização dos livros nacionais

>>>

“Não é fácil você ser 
uma mulher negra 

na faculdade e se 
posicionar sobre 

temas relacionados 
à negritude”,

Hadassa Nunes, 
jornalista

“Devemos educar 
as crianças para 

respeitar mulheres, 
negros e, mais 

que isso, apreciar 
as diferenças das 

diversas minorias”,

Paulo Edgar, 
professor

>>>

RESISTÊNCIA >>> Os Coletivos são espaços para dar voz ao negro nas faculdades

MULHER >>>  Bruna Suellen luta e vivencia diariamente situações de  opressão

Arquivo/Coletivo Abdias

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal
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Amor é remédio para a vida

>>>

RELACIONAMENTO >>> O sentimento transforma a vida das pessoas e representa um laço que é 
criado entre os seres humanos. A companhia do outro traz benefícios e deixa a vida mais feliz

COMPORTAMENTO

Rúbia Mara Costa (8º Per.)
Rubiamara.costa@hotmail.
com

A palavra amor tem 
um forte significado e 
na vida representa um 
laço que criado entre os 
seres humanos. Amor 
também significa ações 
e demonstração de ca-
rinho e admiração pelo 
outro. Existe o amor en-
tre pai e filho, netos e 
avós, amor entre irmãos 
e entre amigos.  Na vida, 
há quem precise de um 
companheiro ou com-
panheira para dividir os 
momentos felizes e as 
dificuldades que encon-
tram no dia a dia. 

As pessoas que têm um 
relacionamento amoro-
so tendem a modificar 
os sentimentos e a ma-
neira de observar a vida, 
deixando os defeitos de 

Pâmella Ribeiro (8º Per.)
pamella.santos@hotmail.
com

Criança, ado-
lescente e adulta. 
Parceira e amiga 
da mãe. Uma rela-
ção entre mãe e fi-
lha mais leve e com 
muito amor. Ligadas 
pelo cordão umbili-
cal, mãe e filho vão 
se conectando des-
de os primeiros mo-
mentos na gestação. 
Assim, cria-se um 
elo forte para a vida. 

A mãe, mesmo sem 
conhecer o bebê, já 
vira responsável. No 
ventre a mãe já cui-
da da alimentação e 
cuida da saúde, fa-
zendo as consultas 
médicas de rotina. 
A cumplicidade, o 
carinho e o cuidado 
começam logo nas 
primeiras semanas 
da descoberta da 
gravidez e se esten-
de após o nascimen-

lado para que desenvol-
vam juntas a capacida-
de de compreender o 
parceiro. É fácil encon-
trar várias histórias de 
amor e os benefícios que 
o companheiro trouxe 
para a vida.

O estudante de Enge-
nharia Mecânica, Rafael 
Mandelli Fabri, 22 anos, 
tem certeza que o amor 
é o melhor remédio que 
pode existir na vida. Ele 
namora com Bianca Le-
ppaus, 21 anos, há dois 
anos e decidiu se rela-
cionar, pois acredita que 
ninguém é feliz sozinho.  
Muitos foram os aspectos 
que a vida dele melho-
rou depois que começou 
a namorar. “Posso per-
ceber, claramente, que 
minha vida melhorou 
bastante. Hoje, eu sorrio 
mais feliz. Minha rotina 
sempre foi corrida e pe-

sada, porém melhorou 
bastante. Posso conver-
sar com a Bianca, desa-
bafar e contar como foi o 
dia. Ela faz o mesmo co-
migo. Assim, dialogamos 
e somos felizes”, conta.

A psicóloga Juliana 
Figueiredo não concor-
da em dizer que o ser 
humano precisa de um 
companheiro para ser 
feliz, pois o amor por si 
só é algo que cada um 

deveria possuir. “É pos-
sível ser feliz sozinho. 
Inclusive é importante 
que as pessoas se amem 
e se conheçam primeiro 
para não depositar to-
das as expectativas de 

Mãe e filho: cumplicidade para toda a vida

to da criança. Con-
tudo no período da 
adolescência muitos 
pais sentem difi-
culdade em se rela-
cionar e conhecer 
melhor os filhos. Já 
outros se tornam os 
melhores amigos ou 
companheiros.

Em algumas famí-
lias a boa relação 
é construída com 
base em alguns prin-
cípios. Na casa de 
Rosana Fraga, 52 
anos, e Rayara Fra-
ga, 27, ter respeito, 
educação, sinceri-
dade e obediência 
são alguns deles. “Eu 
vejo a nossa relação 
como uma amizade 

especial. Somos sin-
ceras, transparen-
tes e verdadeiras”, 
explica Rayara. Já 
para Rosana a boa 

relação está asso-
ciada à educação 
que ensinou a filha. 
“Ela entende que so-
mos amigas. Temos 

“Colocar 
limites também 

faz parte da 
realação”,

Leandra 
Mendes, 

psicóloga

respeito e educa-
ção uma pela outra. 
Estamos juntas em 
todos os momentos 
e se a partir disso 

não tivermos uma 
parceria e uma boa 
convivência de nada 
adianta”, conta Ro-
sana.

É fundamental que 
mãe e filha sejam 
mais que simples 
parentes. Elas pre-
cisam ser parceiras 
e amigas de verdade 
para que a relação 
traga benéficos im-
portantes. A Psicó-
loga explica Leandra 
Mendes relata que o 
bom convívio é cria-
do em cima de prin-
cípios. “De fato, o ca-
rinho, o respeito e o 
cuidado mútuo pre-
cisa existir. Eles nas-
cem e se fortalecem 
na relação. Não são 

os laços sanguíneos 
que os definem, mas 
o modo de se rela-
cionar. Dessa forma, 
para que haja amiza-
de entre mãe e filha 
é preciso construir o 
relacionamento ba-
seado na confiança, 
no carinho e no cui-
dado”, afirma.  

Porém, engana-se 
quem pensa que ser 
amigo dos filhos o 
proíbe de colocar e 
impor limites. Lean-
dra acrescenta que 
colocar limites tam-
bém faz parte de um 
bom relacionamen-
to e que por meio 
dos limites o filho re-
conhece a demons-
tração de carinho 
dos pais. “Colocar 
limites também faz 
parte dessa relação. 
Quanto mais diálo-
go e respeito de am-
bas as partes existir, 
mais fácil se torna 
essa tarefa”, conta 
Leandra.

“Eu vejo a nossa 
relação como 
uma amizade 

especial”,
Rayara Fraga, 

filha de Rosana

Sabe-se que o momen-
to da separação de uma 
família e do rompimen-
to de um relacionamen-
to interfere diretamen-
te no comportamento 
dos filhos. E, em alguns 
casos, dependendo de 
como seja o fim do re-
lacionamento, a criança 
fica desamparada pelo 
pai e pela mãe e acaba 

Relacionamento abusivo Amor de avó 
Atualmente, de-

núncias sobre rela-
cionamentos abu-
sivos têm crescido, 
revelando o quanto 
as mulheres sofrem. 
Muitas relações com 
o passar do tempo 
se torna sofrimento. 
O que era lindo no 
início, torna-se sofri-
mento com o passar 

do tempo. Dessa for-
ma, muitas mulheres 
deixam de conhecer 
outras pessoas pelo 
trauma e sofrimento 
que passou. 

A psicóloga Juliana 
Figueiredo aconse-
lha a se manter aler-
ta, pois uma relação 
somente é possível 
quando, além do 

amor, permanece o 
respeito. “As pesso-
as devem cuidado 
com os relaciona-
mentos. Eles podem 
se tornar abusivos e 
a mulher, geralmen-
te, é a oprimida. E 
observar também 
relacionamentos em 
que não existe mais 
respeito”, relata.

sendo criada por avós 
ou por outros parentes 
do casal. A Técnica em 
Química Thayane Ba-
nhos Mululo, 21 anos, 
nasceu e os pais já esta-
vam separados. Ela foi 
criada por uma tia até 
os nove anos e depois 
foi morar com a avó. As 
duas, avó e neta, estão 
juntas até hoje. 

completude no outro”, 
explica.

Irmãs
Em muitas famílias é 

possível perceber a con-
vivência entre irmãos 
de maneira muito har-
moniosa. Assim é a vida 
das irmãs Naysla Amaral 
Costa, 18 anos, e Fran-
ciellen Amaral Costa, 16. 
As meninas têm perso-
nalidades opostas, mas 
são melhores amigas em 
tudo que fazem.  As ir-
mãs dividem e compar-
tilham roupas, sapatos, 
acessórios e até mesmo 
os amigos, apesar de não 
ser uma tarefa fácil. “Nós 
conversamos bastante. 
Quando discordamos de 
alguma coisa, logo re-
solvemos. Abrir mão da 
razão é uma boa forma 
para ter uma boa convi-
vência”, relata Naysla.

>>>

Rúbia Mara Costa

Pâmella Ribeiro

AFETO >>>  Rafael e Bianca têm a certeza que o amor é o melhor remédio da vida

FAMÍLIA >>>  Rosana e Rayara têm amizade sincera e transparente

LUZ >>>  Thayane foi criada pela avó


