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Victória Singui

Arquivo Pessoal

Julyete Ferreira

Abaixo, Fharrell Williams, em foto de  David Bayley, revista Vogue. setembro de 2013. Ao  lado, o aluno Wesley Monteiro, em foto produzida, 
dirigida e aprovada por Beatriz Ferreira, Camila Vieira, Diones Facco, Felippe Ferreira, Julia Bravo e Wesley Monteiro, maio de 2018
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CIDADANIA

Orgulho, liberdade e dignidade
SUPERAÇÃO >>> A transexual Deborah Sabará, 39 anos, não mede esforços para ajudar as pessoas. 
Ela venceu muitas barreiras, enfrentou preconceitos e luta diariamente pela visibilidade LGBT
Bárbara Carmo (8º Per.)
barbaracarmodelima@gmail.co 

Deborah Sabará, 39 
anos, mãe, apaixonada 
pelo carnaval, coordena-
dora do fórum estadu-
al pela cidadania LGBT, 
conselheira estadual de 
Direitos Humanos e do 
Conselho Municipal Ne-
gros da Serra (Conegro). 
É atuante na Associação 
Brasileira de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Tra-
vestis e Transexuais, na 
Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais 
(Antra) e é presidente da 
Gold-Grupo de Orgulho, 
liberdade e Dignidade. 
Como ela tem força para 
tanto? É isso que vamos 
descobrir. 

Nasceu na maternida-
de Pró-Matre, em Vitó-
ria, se reconhece tran-
sexual desde a infância e 
usa o nome social desde 
os 14 anos. Ela não con-
seguiu nada fácil na vida. 
Venceu muitas barreiras 
e hoje luta pela visibili-
dade LGBT, mas, princi-
palmente, das travestis 
e transexuais. É uma 
mulher de garra, força e 
atitude. Tudo isso graças 
ao empoderamento e a 
personalidade forte.  

Certa vez, Deborah foi 
convidada para assumir 
um cargo para dar mais 
visibilidade a pessoas 
transexuais. Primeiro 
dia de trabalho, quando 
foi bater o ponto, o nome 
que constava era o de 
registro. Ela se negou a 
bater o ponto, trabalhou 
por um mês e recebeu R$ 
50,00. Pela resistência, o 
prefeito na época decre-
tou o uso do nome social 
para funcionários públi-
cos. Débora conseguiu 
o crachá e o nome cons-
tando no ponto como 
nome social.

Deborah conta que a 
infância para uma crian-
ça transexual foi difícil. 
Por mais que gostasse de 

brincar de menino pega 
menina, queimada, polí-
cia e ladrão, ficava confu-
sa às vezes. Por exemplo, 
quando a brincadeira era 
‘menino pega menina’. 

Deborah sofreu pre-
conceito dentro e fora de 
casa. A família não que-
ria sair com ela. Andava 
muito mais que outras 
crianças para “cortar” 
ruas e evitar agressões. 
Era agredida na escola, 
pois os professores que-
riam enquadrá-la em um 
padrão heteronormati-
vo. Por isso Deborah de-
fende que a política dos 
direitos humanos seja 
inclusa na grade dos cur-
sos de pedagogia, direito 
e comunicação social. “É 
necessário que haja hu-
manização”. 

 Após alguns anos, De-
borah adotou Caio com 
5 dias de nascido. Hoje, 
o filho tem 18 anos. De-

borah é forte e frágil ao 
mesmo tempo. Cuida de 
muitos, mas necessita 
ser cuidada, como o filho 
cobra: “poxa mãe, senta 
pra tomar um café co-
migo”. E quem disse que 
Deborah consegue negar. 

Religião
A transexual quer viver 

para ver alguns religio-
sos se desculpando pelos 
males que causaram aos 
LGBTs. Ela acredita que 
algumas religiões estão 
se contradizendo. “Um 
LGBT pode dar dízimo, 
mas não pode pegar o 
microfone para pregar?”. 
Ela crê que a religião é 
algo necessário, impor-
tante, bonito e que exis-
tem religiosos que não 
são homofóbicos. Essa 
divisão religião e homos-
sexualidade têm que cair. 
Na infância já ouviu di-
versas ofensas em ques-

tão da religião, dizendo, 
por exemplo, que ela es-
tava com demônio e que 
era castigo de Deus. A 
militante visita a umban-
da, o candomblé, a igreja 
católica. Não tem pre-
conceitos com religião, 
desde que os ensinamen-
tos não machuquem ou-
tras pessoas. 

Carnaval
Apaixonada por carna-

val, Deborah esbanja ale-
gria e carrega no peito e 
nas mãos a bandeira da 
diversidade para que to-
dos vejam que carnaval 
não tem gênero ou cor. É 
lugar para samba no pé 
e sorriso no rosto. Já foi 
carnavalesca, coreógrafa 
de comissão de frente e 
porta-bandeira. 

A cor favorita da porta-
-bandeira é azul. E como 
para ela nada é por aca-
so, acredita que tudo tem 
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um motivo. Mangueira 
e Portela são as escolas 
que ela admira no carna-
val carioca, mas no Espí-
rito Santo ela representa 
a Imperatriz do Forte. Ela 
foi a primeira transexual 
porta-bandeira a desfilar 
no carnaval brasileiro

Gold
Grupo de Orgulho, Li-

berdade e Dignidade 
(Gold). Uma entidade 
sem fins lucrativos que 
atua desde 2005. De-
borah é a presidente da 
Instituição e a maior 
preocupação é promo-
ver cidadania e defender 
os direitos dos LGBT. A 
Gold tem vários projetos: 
o “Trans em Ação” que 
basicamente cuida, faz 
abordagem, aconselha-
mento, prevenção e ou-
tras atividades para pro-
mover cidadania para as 
travestis e transexuais; O 

projeto “papo reto” que 
é realizado para jovens 
e adolescente que estão 
cumprindo medidas so-
cioeducativas; O projeto 
“preservativo é a solu-
ção” que tem como obje-
tivo prevenir de Doenças 
sexualmente Transmissí-
veis e Infecções sexual-
mente transmissíveis. 

  Deborah é mulher de 
fibra, forte e que vai à 
luta. Deborah se tornou 
o que é hoje para ajudar 
e tentar impedir que ou-
tros LGBTs passem pelo 
que ela passou. Ela não 
quer perder a amiga tra-
vesti para as drogas, para 
a prostituição e não quer 
ver a amiga trans saindo 
da escola por pressão ou 
opressão. Deborah Saba-
rá: a mulher de sorrisos 
e choros, de força e fra-
gilidade, e que acredita 
que nada acontece por 
acaso na vida.

>>>   

>>> EDITORIAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Releitura e arte

ATITUDE >>>  Deborah Sabará é presidente da Gold, grupo que defende os direitos LGBT.  Deborah: “o carnaval não tem gênero ou cor”

Bárbara Carmo Bárbara Carmo

Arquivo Pessoal

“A arte imita a arte”.  
Inspirada em fotos famo-
sas do universo da moda, 
a professora Zanete Da-
dalto lançou um desafio 
aos estudantes de Pu-
blicidade e Propaganda 
do Centro Universitário 
FAESA: fazer releituras 
de imagens de moda. Os 
alunos toparam a emprei-

tada e ganharam o nome 
de “Escultores da Luz”. 
Eles pesquisaram, cria-
ram cenários, poses e in-
terpretações semelhan-
tes as imagens originais. 
Depois foi registar tudo. 
Agora, é conferir parte 
do resultado do trabalho 
nas páginas 4 e 5. A arte 
está presente também na 
página 3. O ator, amante 

do carnaval e ilumina-
dor Everaldo Nascimento 
conta um pouco da tra-
jetória da própria vida e 
das releituras do mundo 
da arte. A edição apre-
senta ainda o cinema e 
os serviços de streaming 
para ninguém deixar de 
acompanhar as séries fa-
voritas ou aquele filme. 
Vale conferir o conteúdo 
na página 8. 

               Boa Leitura....

>>>   
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CULTURA

Um capixaba autêntico e do ‘Forte’

Tony Silvaneto (7º Per.)
tonysilvaneto1@gmail.com

Tendências: Fale um pouco 
sobre a vida profissional

Everaldo: Meu envolvimen-
to com o teatro vem desde 
pequeno. Quando eu brinca-
va com meus irmãos, sem-pre 
imitava alguém. Representa-
va dentro de casa. Tinha um 
personagem que meus irmãos 
“se amarravam”. O Caboclinho 
D’água. Tinha a cama de casal 
de minha mãe. Eles ficavam 
sentados e eu ficava do outro 
lado. Subia e utilizada a cama 
como palco. “Surgiu o Cabo-
clinho D’água”. Foi o primei-
ro passo. Enquanto ator, em 
1978, co-mecei a frequentar o 
Teatro Studio, na Cidade Alta. 
Na mesma época fui trabalhar 
em Brasília, na Companhia de 
Pesquisas e Recursos Minerais. 
De lá fui transferido para o Rio 
de Janeiro. Fiz alguns cursos, 
montei espetáculos, fiz muita 
animação de festa. Em 1983, 
no Rio, eu saí como palhaço. 
Nós fomos fazer animação de 
festa. Um cara gostou de mi-
nha palhaçada. Então, me cha-
mou para fazer uma propagan-
da no Barra Shopping. 
Ele queria um palhaço 
para atrair as crianças 
para um carrinho de 
pipocas. Do Barra Sho-
pping, fui para Petró-
polis fazer mais dois 
meses de palhaço. Em 
1988, voltei para Vitó-
ria e retomei o traba-
lho com o teatro. Em 
1989, começou um 
curso coordenado por 
Renato Saldino. Eu fiz 
o curso. No mesmo 
ano montamos o Alto 
de São Benedito dos 
Pretos do Rosário e 
foi muito bom. Ainda em 1989, 
houve o Festival de Verão de 
Nova Almeida. Montamos um 
es-petáculo com Paulo de Pau-
la e Ari Roas. Era um Alto de 
Natal. 

Tendências: Como foi sua 
formação profissional?

Everaldo: Em relação ao tea-
tro eu fiz alguns cursos peque-
nos. Não foram prolongados. 
No Rio de janeiro, eu fiz Liceu 
de Artes e Ofícios e Escola de 
Teatro Leonardo Alves.  Fiz vá-
rias oficinas de luz, sonoplas-
tia e de palhaço.

Tendências: Quais foram os 

banho na maré. Final dos anos 
60 para os anos 70. A gente 
mergulhava na maré e tinha 
uma piscina no Saldanha. A 
gente não podia chegar em 
casa com a perna russa de sal 
da água do mar. A gente dava 
um drible. Dava um mergulho 
na piscina do Saldanha para 
tirar o sal, secava e chegava 
em casa como se nada tivesse 
acontecido. O triste é que sem-
pre morria alguém afogado. 
Era uma tristeza, uma co-mo-
ção lá no morro. Foram muitos 
que morreram afogados. 

Tendências: Como foi o rela-
cionamento com os amigos e 
onde você estudou?

Everaldo: Tinha vários 
amigos. Uma turma imensa. 
Era comunidade. A gente era 
muito unido naquele morro. 
Eu estudava na Escola Padre 
Anchieta, em frente a Fábrica 
de Tecelagem. Depois mudei 
para Ilha de Santa Maria. No 
ginásio, estudei na Escola São 
Vicente na Cidade Alta. 

Tendências: Como foi o rela-
cionamento com a família?

Everaldo: Foi tranquilo. Eu 
temia mais a minha mãe do 

que meu pai. Minha 
mãe vigiava mais a 
gente do que meu pai. 
Ele era mais tranquilo. 
Não era de esquentar 
muito a cabeça. A gen-
te não tinha essa de 
chegar na casa da avó 
sozinho. Ir por ir, não 
acontecia. Era engra-
çado. A gente só ia lá se 
alguém mandasse. 

Tendências: Como foi  
sua fase adulta?

Everaldo: Comecei a 
trabalhar com 18 anos. 
A partir do curso de 
Agrimensura na Esco-

la Técnica, fui fazer um estágio 
em Brasília. Eu sempre traba-
lhei. Lá no morro a gente capi-
nava quintal dos vizinhos, car-
regava trouxa de roupas para 
lavar, comprava carvão para 
as mulheres passarem roupa. 
Tinha essa coisa de comuni-
dade.  Eu descia o morro para 
comprar cigarros para os mais 
idosos. Era uma diversão. Nem 
tinha a intensão de ganhar di-
nheiro. Eles me chamavam de 
Everaldinho. A melhor coisa 
de minha vida é estar vivo. Es-
tar trabalhando, conhecendo 
novas pessoas. A gente nunca 
sabe quando vai embora.

Tendências: Como foi o envol-
vimento com o samba?

Everaldo: Minha raiz foi na 
Fonte Grande em meio ao sam-
ba. Tinha a batucada Chapéu 
de Lado. Meu avô, Eduardo 
Silva, era um dos fundadores. 
Eu comecei a desfilar com 11 
anos. Meu padrinho Hélio me 
inseriu no Chapéu de Lado. 
Ele quem estava comandando 
a batucada naquela época. Foi 
muito engraçado porque ele 
queria que eu saísse na bate-
ria, tocando o chocalho. Rapaz, 
quando chegou o dia, na hora 
que chegou à Avenida Princesa 
Isabel, joguei o chocalho para 
cima e comecei a sambar. Eu 
nunca fui de tocar, fui mais de 
dançar. Naquela época tinha 
muito batucada. Algumas aca-
baram, outras se transforma-
ram em Escola de Samba, mas 
a única que se manteve até 
hoje é a Andaraí. A agremiação 
mais antiga originada a par-
tir da Batucada. A Piedade foi 
a primeira Escola de Samba a 
surgir no Estado. Enquanto Es-
cola de Samba, a primeira que 
eu desfilei foi a Imperatriz do 
Forte, em 1974. Em 1978, eu 
fui desfilar no Pega No Samba. 
O Enredo naquele ano era so-
bre a Insurreição de Queima-
dos. Eu interpretei Elisiário. 
Eu já fiz o personagem três ve-
zes na avenida. 

Tendências: Como é a vida no 
momento presente e as expec-
tativas para o futuro?

Everaldo: Eu não vivo a vida 
abastada de luxo. Vivo a vida 
normal. Não quero muita coi-
sa. Eu penso muito as-sim: 
para que vou adquirir isso? 
Muito dinheiro dá uma briga 
depois. É a felicidade que gera 
infelicidade. Eu queria um 
trabalho para rodar a África. 
Pelo menos os países de língua 
portuguesa. Eu queria ir, tam-
bém, a Portugal. Acho que se-
ria bom. Até para conhecer as 
nossas raízes. Nossos ances-
trais. Quando falam da África, 
eu procuro olhar nos nativos 
de lá a proximidade da aparên-
cia comigo. 

melhores momentos da vida na 
parte profissional?

Everaldo: Foram vários, mas 
vou citar um importantíssimo. 
Foi com a peça Fausto. Nós 
montamos em 1995. Então, es-
treamos na Argentina em um 
Festival e voltamos para o Es-
pírito Santo. Apresentamos em 
São Mateus, Vitória e depois, 
em 1996, fomos convidados 
para participar de um festival 
Kunstfest, em Weimar, na Ale-
manha. Foi uma coisa bacana. 
Na nossa estreia na Alemanha 
rolou uma coisa fantástica. Ti-
nha uma foto minha e de outro 
parceiro na primeira página 
do jornal da cidade de Weimar.

Tendências: Quais foram os 
piores momentos na vida pro-
fissional?

Everaldo: Eu não guardo 
muito as coisas que eu não 
gosto. Mas ver o Teatro Carmé-
lia abandonado, eu não gosto. 

Cheguei atuar aqui, apresen-
tando o Fausto. Fausto é a his-
tória de um homem que vende 
a alma para o diabo para con-
seguir a juventude. Um parale-
lo com esta situação daqui, do 
trabalhador, do operário. 

Tendências: Como foi a infân-
cia e adolescência?

Everaldo: Sou nascido em 
Vitória. Meu avô, por parte de 
mãe, veio de Aracaju quando 
eu tinha dois anos. Minha raiz 
é toda da Fonte Grande. Mas 
fui criado no Forte São João. 
Minha infância foi tranquila. 
Fonte Grande, Forte de São 
João e nas horas vagas tomar 

MEMÓRIAS >>> Everaldo Nascimento, 58 anos, nasceu no morro da Fonte 
Grande, Centro de Vitória, e foi criado no Forte São João. Ele teve uma vida 
simples, porém rica em valores humanos. Ator e Iluminador artístico. Ele 
investiu na arte da representação.  Assim, levou o nome do Espírito Santo à 
Argentina e à Alemanha. A peça teatral Fausto, do escritor alemão Johann 
Wolfgang von Goethe, foi elogiada por apresentar uma versão latina do 
personagem. A versão brasileira incluiu os problemas sociais do país sul-
-americano. Na entrevista, Everaldo fala um pouco da infância, da adoles-
cência, da família, do samba, da cultura e da vida profissional

“Para a moçada eu 
digo que respeite a 
natureza. Estudem 
mesmo, pesquisem. 

Respeitem o próximo” 

“A melhor coisa de 
minha vida é estar vivo. 

Estar trabalhando, co-
nhecendo novas pesso-
as. A gente nunca sabe 

quando vai embora”

ARTE >>>  Everaldo Nascimento foi criado no Forte São João, 
mas nunca abandonou as raízes. Ele ama o teatro e o carnaval

Arquivo Pessoal

O PATRIMÔNIO >>> O artista ficou triste com o 
abandono do Teatro Carmélia de Souza

Tony Silvaneto

Tendências: O que você gosta-
ria de acrescentar?

Everaldo: Penso que deveria 
haver um curso superior de 
Artes Cênicas. Uma Universi-
dade Estadual é o que falta no 
Espírito Santo. Lembrei-me 
de um samba de Gonzaguinha 
agora: “Quem sou eu pra dar 
conselho e cortar da moçada”. 
Para a moçada eu digo que 
respeite a natureza. Estudem 
mesmo, pesquisem. Respeitem 
o próximo.
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Escultores da luz
Sabrina Heilbuth (4º Per.)
sabrinaheilbuth@hotmail.com

A fotografia de moda 
como forma de estudo. Já se 
imaginou participando da 
releitura de fotos que con-
templam o lado mais artístico 
da moda? Esse foi o trabalho 
realizado pelos alunos do 
3º período de Publicidade e 
Propaganda do Centro Uni-
versitário FAESA. Desde a 
busca do fotógrafo até a mo-
delagem e o “click”, os estu-
dantes pesqui-
saram e criaram 
cenários, poses 
e interpretações 
semelhantes as 
fotos famosas 
p r e v i a m e n t e 
s e l e c i o n a d a s 
como layout, 
referência para 
a produção das 
imagens. Luz, 
formato, som-
bra, cor e entre 
outros. Os mí-
nimos detalhes 
foram essenciais 

Estudantes do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário FAESA 
desenvolvem o conhecimento fotográfico por meio da releitura de fotografias de moda

para o resultado final.
A atividade foi realizada 

para desenvolver a percep-
ção, o olhar e a sensibilida-
de para a utilização da luz e 
da sombra na ilusão do efei-
to tridimensional da forma 
em uma imagem e a direção 
de modelos. Além do enten-
dimento de características 
e utilizações da iluminação 
artificial, principalmente a 
luz do flash, os alunos adqui-
riram conhecimento sobre 
a história e o portfólio de fo-

tógrafos reconhecidos nacio-
nalmente e mundialmente no 
ramo da moda e, consequen-
temente, sobre a história da 
moda em si.

Com o objetivo de aliar te-
oria e prática profissional, a 
professora de fotografia da 
FAESA e responsável pela 
da atividade, Zanete Dadalto, 
desenvolveu o trabalho para 
ensinar o conteúdo de forma 
prazeroso para os estudan-
tes. A professora explica que 
equipe se reveza nas funções 

de fotógrafo, as-
sistente e dire-
tor de arte. Eles 
podiam até ter-
ceirizar as ou-
tras atividades, 
ou seja, convidar 
pessoas para 
participar como 
modelo, maquia-
dor, cabeleireiro 
ou produtor de 
moda. 

“O interessante 
é que na maio-
ria das vezes o 
grupo prefere de 

FOTOGRAFIA

Escultores da luz
>>>   

Shamayim - Beatriz Dally, foto, produção e direção de Allana Bueno, Brenda Schade, 
Carolina Batista, Hérlon Mascarenhas, Larissa Celeste, Maria Bezerra e Sarah Tatagiba, 2018

Audrey Hepburn, foto de Cecil Beaton, 1940 - Eduarda Villela, foto, produção e direção de Eduarda 
Vilela, Ívaro Lucas, Gabriela Palmejani, Lara Borges, Luisa Nassur e Yasmin Dietrich, 2018

Christy Turligton, foto de Steven Meisel, 1986 >>> Aline Passos, foto, produção e direção de Aline Passos, Anna Carolina 
Santiago, Driely Schmor, Julia Mariani e Rayane Moreira, 2018

Jessica Chastain, foto de Mario Sorrenti, 2017 - Bruna Bimbato, foto, 
produção e direção de Bruna Bimbato, Alessandro Manhani, Alex Subtil, 
Eduardo Cardoso, Isabela de Oliveira e Mayke de Souza, 2018

Anna Ewers, foto de Patrick Demarcheiler, 2016  >>> Júlia Werneck, foto, produção e direção 
de Júlia Werneck, Ariane Dourado, João Pedro Salarolli, Lissa de Paula e Vitor Pavan, 2018

Jude Law, foto de David Bailey, 2014 - Felippe Ferreira, foto, produção e direção 
deFelippe Ferreira, Beatriz Ferreira, Camila Vieira, Diones Facco, e Wesley Monteiro, 2018
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Escultores da luz
Estudantes do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário FAESA 
desenvolvem o conhecimento fotográfico por meio da releitura de fotografias de moda

sempenhar todas as funções, 
numa participação e colabo-
ração em equipe. Isso é muito 
bonita de ver.  Todos traba-
lhando juntos para atingir da 
melhor maneira o resultado 
final. Isso estimula a aprendi-
zagem, contribui para refor-
çar a sensação de pertenci-
mento e melhora até mesmo 
a autoestima (quando parti-
cipam como modelos)”, de-
clara a professora.

Satisfação
Os alunos, que 

são chamados 
de “escultores 
da luz” pela pró-
pria professora, 
fizeram o traba-
lho alcançar o 
objetivo princi-
pal. Trouxeram 
paixão ao curso 
de Publicidade 
e Propaganda, 
deixando o ensi-
no mais interes-
sante e focando 
nas matérias da 
grade de Foto-

Escultores da luz
jornalismo II de forma mais 
descontraída e divertida. Al-
guns relatos mostram o pra-
zer da realização e servem de 
registro positivo para próxi-
mas metodologias de aula.

Para a universitária Lis-
sa de Paula a melhor parte 
de participar foi enxergar a 
possibilidade de representa-
tividade e inversão de papéis 
entre os modelos. “Fiz a re-
leitura de uma foto em que a 
mulher era branca, loira e de 

olho azul. Representei sendo 
negra e totalmente fora da-
quele padrão. Todos os alu-
nos tiveram o devido espaço, 
independente dos estereóti-
pos pautados na sociedade”, 
explica a estudante.

Já a aluna Julia Werneck 
detalhou a experiência como 
um ponto de incentivo para 
o curso, além de deixar claro 
a animação de todo o grupo. 
“Lembro que na apresenta-
ção dos slides, nos olhamos e 

sentimos muito 
orgulho. Ainda 
acredito que me-
lhoraria algumas 
coisas da minha 
parte, mas foi 
muito satisfató-
rio realizar esse 
trabalho”. 

Após ser ques-
tionada sobre o 
significado de 
fotografar, Julia 
expressou o sen-
timento em uma 
simples frase. “A 
fotografia é a ex-
pressão de uma 
arte”.

FOTOGRAFIA

Zara, foto Steven Meisel, 2017

Bárbara Dudecki, foto, produção e direção de 
Aline Passos, Anna Carolina Santiago, Drielly 
Schmor, Julia Mariani e Rayane Moreira,2018

Christy Turligton, foto de Steven Meisel, 1986 >>> Aline Passos, foto, produção e direção de Aline Passos, Anna Carolina 
Santiago, Driely Schmor, Julia Mariani e Rayane Moreira, 2018

Dree Hemingway em foto de Patrick Demarchelier, 2011 - Lissa de Paula em foto, produção e direção 
de Lissa de Paula, Ariane Dourado, João Pedro Salarolli, Júlia Werneck e Vitor Pavan, 2018

Fredrik Berselius, foto de Mario Sorrenti, 2018 - Alessandro Manhani, em foto, 
produção e direção de Alessandro Manhani, Alex Subtil, Amanda Lobos, Bruna 
Bimbato, Eduardo Cardoso, Isabela de Oliveira e Mayke de Souza

Cara Delevingne, foto de David Bailey, 2013 - Mila Vieira, pfoto, produção e direção 
de Mila Vieira, Diones facco, Felippe Ferreira, Julia Bravo e Wesley Monteiro, 2018

Anna Ewers, foto de Patrick Demarcheiler, 2016  >>> Júlia Werneck, foto, produção e direção 
de Júlia Werneck, Ariane Dourado, João Pedro Salarolli, Lissa de Paula e Vitor Pavan, 2018

Making of de Júlia Mariani
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SAÚDE

Cura alternativa
TRATAMENTO >>> Acupuntura, método em que o 
próprio organismo produz o remédio, é alternativa 
para pessoas que buscam manter o equilíbrio do 
corpo e curar alguns tipos de doenças 

Yasmin Brandão (8º Per.)
brandsyasmin@gmail.com

Você já teve uma dor 
e logo foi tomar um re-
médio para aliviar? Pois 
saiba que existem alter-
nativas que podem te 
ajudar no tratamento de 
alguns sintomas. A acu-
puntura é uma dessas al-
ternativas. E ao contrário 
do que muitos pensam, o 
método também é utili-
zado para enfermidades 
mais complexas, como 
lesões, doenças crônicas 
e para pacientes com 
problemas emocionais, 
por exemplo.

O tratamento de mais 
de 5000 anos tem origem 
chinesa e trabalha em 
cima dos desequilíbrios 
que existem no corpo, o 
que seria equivalente às 
doenças e aos sintomas 
na medicina ocidental. 
Para isso, os médicos 
acupunturistas recorrem 
a pontos no corpo hu-
mano que estimulam a 
produção de substâncias 
que irão atuar na cura. 
E é nesse momento que 

as agulhas são utilizadas 
para que o estímulo seja 
efetuado. 

O procedimento so-
mente é realizado após 
o diagnóstico, que é efe-
tuado levando em con-
sideração uma gama de 
informações muito mais 
ampla do que a maioria 
da civilização ocidental 
está acostumada com a 
medicina alopática, a que 
utiliza remédios. A comi-
da que costuma ingerir, 
as horas de sono e outras 
atividades rotineiras fa-
zem parte dos dados co-
letados durante a apura-
ção dos profissionais.

A médica acupunturista 
Inês Cruzeiro explica que 
a acupuntura possui uma 
visão mais holística do 
funcionamento do corpo 
humano, sendo isso a ra-
zão para um diagnóstico 
tão direcionado para o 
dia a dia do paciente. “ A 
gente faz muitas pergun-
tas para os pacientes: do 
que ele gosta, qual sabor 
é mais gostoso para ele, 
se ele gosta mais de ca-
lor ou mais de frio, se ele 
sente muita sede. Parece 

que eu estou falando de 
comida para o paciente, 
mas não. Isso faz parte 
da tradição da acupun-
tura para entender o pa-
ciente”, afirma a acupun-
turista. 

Segundo Inês, o tra-
tamento é considerado 
como uma filosofia de 
vida e que possui caráter 
extremamente natural 
em que o próprio corpo 
produz o remédio. Ela 
acrescenta dizendo que 
essa é uma vantagem 
sob a medicina ociden-
tal, uma vez que por não 
introduzir substâncias 
estranhas no corpo, não 
existem efeitos colate-
rais para o paciente.

Marinelza Soares tem 
feito acupuntura por 
conta de uma dor no jo-
elho e explica que iniciou 
o tratamento por indi-
cação de um médico.” 
Eu já tinha ouvido falar, 
mas tinha medo. Eu vim 
porque meu ortopedis-
ta me indicou. Eu estava 
com muita dor. Depois 
da primeira sessão, não 
quis mais parar”, afirma 
Marinelza.

Carolaini Felício (8º Per.)
carolainif._@hotmail.com

 
Tirar sangue, tomar 

vacinas e injeções po-
dem parecer algo com-
pletamente normal na 
rotina de um ser huma-
no. Contudo para algu-
mas pessoas, o simples 
fato de olhar para a agu-
lha é sinônimo de tor-
tura. O medo ou pavor 
desses objetos é chama-

>>>   

Geisa Araújo (8º Per. )
geisaandradee@gmail.com

Em todas as fases 
da vida é comum ser 
cuidado por alguém, 
seja na infância, na ado-
lescência, na vida adul-
ta e na terceira idade. 
O sentimento de ser 
cuidado pelo outro é 
inerente ao ser huma-
no, pois isso acompa-
nha cada pessoa desde 
o ventre da mãe. Existe 
o cuidado de uma mãe 
para com o filho, por 
exemplo, pois a criança 
ainda precisa de cuida-
dos básicos para sobre-
viver. Contudo, quando 
o sentimento de ser 
cuidado se torna uma 
necessidade, isso passa 
a ser patológico, pois é 
gerado uma dependên-
cia emocional. 

A psicóloga Débora 
Lourenço afirma que 
transferir essa respon-
sabilidade do cuidado 
para o outro é perigoso 
em uma relação. “Se eu 
dependo muito que al-
guém faça algo para eu 
me sentir bem, isso não 
está no meu controle. 
Quando a gente depo-
sita todo o cuidado es-
perando receber retor-
no de alguém, a gente 
transfere uma respon-

do de Aicmofobia. Cerca 
de 3 a 10% da população 
mundial sofre com essa 
fobia. Para quem tem 
esse transtorno, o ato 
de imaginar uma agulha 
já se torna motivo para 
sentir a frequência car-
díaca aumentar.  

Sensação de desmaio, 
visão turva, aumento do 
ritmo cardíaco e ataques 
de pânico são alguns dos 
sintomas da Aicmofobia. 

Doença que pode de-
sencadear traumas para 
quem sofre com esse 
dano. Além do constran-
gimento causado devido 
ao medo, pessoas podem 
deixar de descobrir ou 
tratar doenças somente 
para não terem que pas-
sar perto da tenebrosa 
agulha.  

A estudante de Jor-
nalismo Barbara Nasci-
mento, 23, tem trauma 

sabilidade que é do ou-
tro e não nossa. E temos 
que ser responsáveis 
pelas nossas atitudes”, 
explica Débora. 

Existe o outro lado 
desse cuidado que acon-
tece com frequência e 
que é chamado de co-
-dependência. O termo 
é utilizado na psicologia 
e explica quando alguém 
alimenta a dependência 
de outra pessoa. Isso 
é comum em casos de 
famílias com usuários 
de drogas, alcoólatras 
ou qualquer outra de-
pendência química. Re-
fletindo as questões de 
emoções, a co-depen-
dência se torna um apri-
sionamento nas relações 
para ambas as partes, 
pois quem depende do 
outro não consegue ser 
feliz sozinho e quem 
alimenta a dependência 
sente-se responsável 
por proporcionar a feli-
cidade para o outro. 

A técnica em enferma-
gem Maria Rita Almei-
da Santos relata que foi 
adotada quando criança 
por Therezinha Ferrão 
e sempre foi muito gra-
ta a ela pelos cuidados. 
Há 5 anos, Therezinha 
foi diagnosticada com 
Alzheimer e desde en-
tão Maria Rita vive em 

Co-dependência: 
relação que fere

função da mãe adotiva. 
Maria Rita Fez o curso de 
técnico em enfermagem 
para poder aprender e a 
cuidar da mãe. 

“Trabalho também em 
outros lugares, mas pre-
cisava estudar e apren-
der técnicas para cuidar 
dela. Hoje, sou eu quem 
oriento as outras cuida-
doras com todos os pro-
cedimentos. Não posso 
abandoná-la no momen-
to em que mais precisa 
de mim. Ela me ajudou 
muito e eu preciso cuidar 
dela agora. Seria injusto 
abandoná-la nesta situa-
ção”, conta Maria Rita. 

A psicóloga Cristiane 
Fogos Vieira explica que 
uma outra vertente da 
psicologia explica como 
é ruim a co-dependên-
cia. “Ser co-dependente 
é tão ruim quanto ser 
dependente. É uma re-
lação que suga, maltrata 
e fere. Não há liberdade 
em nenhuma das partes. 
É como se estivessem 
aprisionadas e conde-
nados a viverem apenas 
um para o outro. O co-
-dependente não vive 
mais a própria vida, mas 
a vida de quem ele acre-
dita que necessita unica-
mente dele para ser feliz 
e viver”, relata a psicó-
loga.

CORPO >>> Inês Cruzeiro afirma que a acupuntura tem uma visão mais holística

de agulhas desde os qua-
tro anos de idade. Ela re-
lata que a enfermeira fu-
rou várias vezes os dois 
braços para encontrar 
vaso sanguíneo. Após o 
ocorrido, Barbara ficou 
seis anos sem fazer exa-
mes e desde então sofre 
com esse problema. Aos 
dez anos, começou a pas-
sar por situações cons-
trangedoras ao entrar 
em contato com agulhas. 

“Voltei a passar por isso 
aos 10 anos. Eu chorava, 
me debatia e gritava com 
a minha mãe. Fiz o maior 
escândalo no Pronto 
Atendimento. Meu cora-
ção acelerava. ”. Atual-
mente, Barbara só passa 
por essa situação acom-
panhada da mãe e evita 
olhar a agulha. 

A psicóloga Bruna Ro-
cha afirma que esse trau-
ma pode ser desencade-

ado na infância, porém 
não é a única forma pos-
sível para desenvolver 
esse quadro. Além disso, 
explica que o diagnósti-
co é de fobia específica e 
que o Manual Diagnósti-
co e Estatístico de Trans-
tornos Metais (DSM-5) 
traz como critérios para 
confirmar tal diagnósti-
co: medo ou ansiedade 
acentuada acerca de um 
objeto específico.

Aicmofobia: medo real de agulha

>>>   

>>>   

UNIDAS >>> Therezinha Ferrão e Maria Rita vivem uma relação de co-dependência 

Yasmin Brandão

Geisa Araújo
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COMPORTAMENTO

Atitude da ‘cabeça aos pés’
VISAGISMO >>> Uma das melhores formas de criar a imagem pessoal adequada é conciliar as madeixas 
com a própria personalidade. O cabelo é uma forma de expressão da subjetividade humana
Victoria Singui (4º Per.)
victoriasingui@gmail.com

O cabelo é um dos 
principais elementos da 
identidade visual de uma 
pessoa. O que muitos 
estudos apontam é que 
o cabelo, assim como 
todos os elementos es-
téticos do corpo, está in-
timamente ligado à per-
sonalidade do dono dos 
fios. O estudo mais bem-
-sucedido da área e que 
comprova essa teoria é o 
visagismo.

Segundo o artista plás-
tico e especialista no as-
sunto Philip Hallawell, 
visagismo é a arte de 
criar uma imagem pesso-
al que expõe as qualida-
des interiores da pessoa 
em concordância com as 
características físicas e 
os princípios da lingua-
gem visual (harmonia e 
estética), utilizando dos 
recursos estéticos, ou 
seja, roupas, sapatos, ca-
belo e maquiagem.

A cabelereira Jany 
Kelly Ferreira afirma 
que é preciso estudar 
tudo aquilo que a cliente 

transparece, desde o tom 
de pele e o formato do 
rosto até da personalida-
de. Se a pessoa é extro-
vertida ou mais recatada, 
tudo influencia no estilo 
de cabelo. A cabelerei-
ra revela que um corte 
e estilo certo podem fa-
zer com que o cliente se 
sinta melhor e fique até 
mais feliz e bem-humo-
rado. Mas expõe que em 
determinadas situações 
precisa intervir. “Às ve-
zes, elas chegam com 
uma foto de um determi-
nado cabelo e nem sabe 
se vai ficar bom. Então, 
tenho que avisar que tal-
vez não fique bem e que 
ela não ficará feliz com o 
resultado”.

Excêntrico, comunica-
tivo, autêntico e intenso, 
o técnico de rádio e TV 
Guilherme Vasconcelos 
sempre quis ter um ca-
belo diferente, mas ti-
nha medo dos impactos 
da mudança. Em janeiro 
de 2018, criou coragem 
e decidiu fazer luzes no 
cabelo. Gostou do resul-
tado, mas ainda sentia 
a necessidade de fazer 

algo mais radical. “Decidi 
pintar o cabelo de rosa. 
Foi uma mudança super-
-radical porque tive que 
descolorir meu cabelo 
completamente, mas eu 
estou adorando. Esse 
cabelo me representou 
tanto que eu quero fazer 
sempre. Com certeza vou 
mudar outras vezes”, re-
lata empolgado.

A psicóloga Laís Su-
dré explica que o cabelo 
pode ser uma forma de 
passar uma mensagem 
para a sociedade sobre 
a própria identidade. “É 
uma forma de se expres-

sar e de passar a imagem 
que a pessoa quer trans-
mitir para os outros, o 
que a leva a se encaixar 
com determinados gru-
pos sociais. Por exemplo, 
se alguém usa cabelo es-
tilo moicano, nós auto-
maticamente deduzimos 
que ela deve gostar de 
punk” conceitua Laís.

Radicalizando
E quando se fala de 

mudanças radicais é fácil 
perceber o cabelo como 
um reflexo do emocio-
nal. Quem não conhece 
alguém que pintou ou 

Victoria Singui (4º Per.)
victoriasingui@gmail.com

Voltar às origens agora é moda. 
A moda que por anos fez com que 
donos de cabelos cacheados e cres-
pos tentassem de tudo para dei-
xar as madeixas lisas e sedosas, 
agora enxerga o cabelo natural de 
uma forma positiva. Uma pesqui-
sa realizada em 2017 pela Google 
BrandLab São Paulo revela que nos 
últimos dois anos as buscas por 
transição capilar cresceram 55% e 
o interesse por cabelos afro 309%.

A transição capilar é o processo 
em que a mulher ou o homem deci-
de abandonar os alisamentos e ou-
tros procedimentos químicos aplica-
dos nos cabelos para voltá-los à forma 
original. Além de ser uma etapa que 
exige muitos cuidados e atenção com 
o cabelo, a transição acontece também 
de dentro para fora. É um momento 
longo e complexo de aceitação pessoal 
e redescoberta.

Para a estudante Lissa de Paula não 
foi fácil se adaptar. “Comecei cortando 
o cabelo para não sentir baque, mas, 

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

A maquiagem é um ele-
mento que está na bolsa da 
maioria das mulheres e o ob-
jeto que não falta é o batom. 
Além de hidratar os lábios, é 
um elemento que desperta 
na mulher a autoestima e faz 
parte da produção feminina. 
Existem aquelas mulheres que 
não saem de casa sem ao me-
nos passar o favorito batom, 
fazendo parte não somente da 
construção de uma roupa, mas 
também da personalidade. 

Muito mais que uma cor nos lábios, 
o batom feminino faz parte da rotina 
das mulheres. Para cada momento da 
vida usa-se determinada cor. O batom 
representa força, postura, personali-
dade, ousadia e autenticidade. Para a 
maquiadora Emanuelli Muqui, o uso do 
batom durante o dia diz bastante como 
está o humor. “O batom é estímulo para 
autoestima, é autenticidade. Eu sou 
uma pessoa autêntica e sou uma pes-
soa alto-astral. Eu uso qualquer batom, 
pois sou ousada a qualquer momento”. 

O batom ajuda a construir uma ima-
gem de si mesma. Muitos fatores in-
fluenciam na imagem que cada pes-
soa passa, mas, ao contrário de outras 
mulheres, há aquelas que nem sempre 
tiveram o prazer de colorir a boca e 
possuem a baixa autoestima. Em al-
guns casos, se a pessoa tem dificuldade, 
a ajuda de um profissional é essencial 
para que comece a usar o batom.

cortou o cabelo porque 
queria iniciar uma nova 
etapa de vida, por exem-
plo, após um termino de 
namoro ou mudança de 
emprego? 

Para a psicóloga, o ca-
belo não necessariamen-
te vai provocar a mudan-
ça de comportamento. 
Contudo, quando há a 
intenção, começar com o 
exterior pode ser um pri-
meiro passo. “Uma mu-
dança radical no cabelo 
pode refletir um desejo 
de mudança pessoal ou 
refletir uma mudança 
que já esteja acontecen-

do e a pessoa só queira 
exteriorizar isso. Mos-
trar para os outros que 
ela está diferente”.

A estudante de vete-
rinária Amanda Thomé 
entende bem como uma 
mudança radical no ca-
belo pode refletir uma 
mudança também de 
personalidade. Amanda 
sempre teve cabelo lon-
go e sempre quis cortar, 
porém não tinha cora-
gem devido aos comen-
tários de amigos e fami-
liares que diziam que o 
cabelo iria ficar muito 
cheio e volumoso.

“Sempre fui uma pes-
soa que se preocupava 
com a opinião alheia 
por causa da minha bai-
xa autoestima. Cortar o 
cabelo foi uma decisão 
somente minha. Ignorei 
todos os comentários, 
cortei e adorei o resulta-
do”, conta Amanda. Para 
a estudante, cortar o ca-
belo foi um  avanço na 
autoestima, pois passou 
a acreditar mais em si e 
nas próprias decisões, 
sem se preocupar com a 
opinião dos outros.

mesmo assim, acabei sentindo muito. 
No começo foi muito difícil. Passava ho-
ras para deixar do jeito que eu queria”. 
A estudante conta que tinha dificulda-
des de aceitar o cabelo por causa dos 
padrões impostos na sociedade. Sobre 
a motivação, a estudante revela: “resol-
vi fazer a transição porque meu cabe-
lo estava ficando muito fraco e porque 
senti a curiosidade de me conhecer e de 
saber como eram as minhas origens”.

Para a psicóloga Laís Sudré esse mo-
vimento de aceitação do cabelo original 
faz parte de um processo de empode-
ramento que acontece na sociedade. 
“Hoje, as pessoas se sentem mais moti-
vadas, mais seguras para usar o cabelo 
cacheado ou crespo e isso não é indivi-
dual. É um processo que perpassa pela 
construção social, pelos grupos sociais 
até que chegue na pessoa”, explica. 

A estudante de Jornalismo Rosiane da 
Costa Ferreira desde a infância sofreu 
preconceito por conta da pele e da apa-
rência. Inúmeras pessoas disseram pa-
lavras que impactaram na autoestima. 
E por ouvir tantas palavras ruins, ela 
mesmo desacreditou de si. Tanto que 
por algumas vezes a estudante até pen-
sou em se suicidar. 

Com a ajuda de uma consultora de 
moda, começou o processo de aceitação 
de identidade e autoestima. “Para eu 
chegar a usar um batom precisei ir ao 
psicólogo e especialistas. Eu uso, mas 
incomoda muito. Tem hora que tento 
tirar, mas me lembro que é para o meu 
bem”, relata.

Segundo a psicóloga Júlia Costa Pe-
nha, a psicologia não trabalha com re-
ceita, mas com o estudo de cada um. “É 
sempre importante conhecer a história 
do indivíduo para o desenvolvimento 
de uma intervenção eficaz”, explica.

Um grito de liberdade Batom constrói autoestima

>>>   

VISUAL >>> A cabelereira Jany Kelly e o técnico de rádio e Tv Guilherme Vasconcelos

PADRÕES >>>  Lissa de Paula busca as origens

>>>   >>>   

“Hoje, as pessoas se sentem 
mais motivadas, mais seguras 
para usar o cabelo cacheado 
ou crespo e isso não é individu-
al. É um processo que perpassa 
pela construção social”, Laís 
Sudré, psicóloga

Fotos: Victória Singui

Rúbia M
ara

HUMOR >>> Emanuelli: “Batom é autenticidade”
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Serviço de streaming ou cinema?

>>>

MERCADO >>> A sétima arte ainda arrasta multidões e, no Brasil, 181,2 milhões de pessoas frequentaram 
salas de cinema no ano passado. Já a Netflix ultrapassou a marca dos 100 milhões de assinantes

AUDIOVISUAL

Julyete Ferreira (6º Per.)
julyetefa@gmail.com

Os serviços de stre-
aming conquistam cada 
vez mais público em todo 
mundo. Em 2017, a Ne-
tflix, uma das platafor-
mas mais populares nes-
se segmento, ultrapassou 
a marca de 100 milhões 
de assinantes. Em contra-
partida ao crescimento 
das novas tecnologias, os 
meios mais tradicionais 
perderam público. No 
Brasil, o número de pes-
soas que estiveram em 
salas de cinema no ano 
passado caiu 1,7% em 
relação a 2016, quando 
atingiu a marca histórica 
de 184,3 milhões de es-
pectadores. 

Apesar dos dados ne-
gativos, a indústria cine-
matográfica ainda gera 
grande alvoroço. Filmes 
como “Pantera Negra”, 
“A Bela e a Fera”, e “Star 
Wars” arrastaram mul-

tidões em todo o Brasil e 
no mundo no último ano, 
se tornando campeões 
de bilheteria. Com isso, é 
perceptível que o cinema 
continua sendo referên-
cia e conquistando mi-
lhões de apaixonados. 

O jornalista e crítico de 
cinema Gustavo Fernan-
do, 31 anos, explica que 
a maior parte das pro-
duções cinematográficas 
foram idealizadas e rea-
lizadas para serem vistas 
nas telas de cinema. “90% 
dos filmes são feitos para 
serem vistos no cinema, 
na ‘grande tela’ e com a 
melhor qualidade de som 
possível”. Ele ainda desta-
ca a magia de estar numa 
sala de cinema. “Você está 
ali para ver o filme. Nada 
vai tirar a atenção. A sala 
de cinema é o ambiente 
perfeito para desfrutar de 
uma obra cinematográfi-
ca”, comenta.

Para o publicitário e 
crítico de cinema Felipe 

Hoffmann, 25, a atmos-
fera criada pelo cinema 
é essencial na hora de 
assistir o filme. “Muitos 
filmes, como “Gravidade” 
e “Avatar”, só funcionam 
nas telonas. Quando as-
sistimos na TV, compu-
tador, tablete ou celular, 
perde muito a magia da 
imersão. A experiência 
pode não ser tão legal”, 
afirma Hoffmann. 

Mercado
E a briga pelo mercado 

audiovisual ganhou no-
vos contornos no merca-
do. Os filmes produzidos 
pela Netflix, por exemplo, 
foram banidos do Festi-
val de Cannes. Em 2017, 
duas obras da produto-
ra disputaram o festival, 
mas encontraram resis-
tência entre os jurados 
e críticos especializados. 

Você chega em casa 
depois de um dia cansa-
tivo e para relaxar de-
cide assistir uma série 
na internet. O primeiro 
episódio acaba rápido 
e te deixa bem curio-
so. Então, você decide 
assistir mais um. A his-
tória te envolve tanto 
que ao final do segun-
do episódio você ainda 
não quer dormir e acaba 
assistindo um terceiro. 
Horas passaram sem 
que você percebesse e 
quando se dá conta o 
dia já amanheceu. Se 
você nunca passou por 
isso, certamente já deve 
ter ouvido esse relato de 
alguém. 

Nos últimos anos, com 
a popularização da in-
ternet, o consumo au-
diovisual entra em um 
novo contexto. A socie-
dade está cada vez mais 
sedenta por informação 
e essa voracidade atin-
ge também a esfera do 
entretenimento. É nesse 
cenário que o serviço de 
streaming conquista es-
paço. Só no último ano, 
o tempo médio semanal 
em que o brasileiro pas-
sou consumindo servi-
ços de streaming cres-
ceu 90,1%, saltando de 
8,1 horas em 2014 para 
15,4 horas em 2017.  

Mas afinal, o que é 
streaming? De acordo 

Ao longo da história, a hu-
manidade passou por transfor-
mações na organização social, na 
política, na linguagem e também 
nos meios de comunicação. Em 
1930, o rádio chegava ao Brasil e 
durante anos encantou o público 
com radionovelas e programas de 
auditório. Em 1950, a televisão 
entra no cenário nacional e tira do 
rádio os principais artistas e gran-
de parte das verbas publicitárias, 
ameaçando a sobrevivência do 
veículo. 

Cinquenta anos depois, nos 
anos 2000, é a vez da internet ganhar 
destaque. Apesar de inovadora, a tec-
nologia levou algum tempo para se es-
tabelecer de vez. Contudo, nos últimos 
anos, com a melhoria nas redes de 
conexão, conquistou popularidade e 
se transformou em um dos principais 
meios de comunicação da atualidade, 
alcançando 64,7% da população bra-
sileira com idade acima de 10 anos. 

Dessa forma, o acesso a novas cone-
xões abriu várias possiblidades para 
o usuário.  Se antes para assistir a um 
filme era preciso ter um aparelho de 
DVD e o arquivo físico ou, até pouco 
tempo, era preciso baixá-lo na inter-
net, agora praticamente tudo está dis-
ponível online e pode ser assistido não 
só na televisão, como no computador, 
no smartphones ou no tablete. 

A cozinheira Adélia Ferreira, 46 
anos, é fã de novelas e já deixou de sair 
de casa para não perder um capítulo 
importante. Além disso, quando co-
meçou a trabalhar à noite achou que 
não conseguiria mais acompanhar as 
produções do horário nobre. Ela conta 
que, com a internet, pode ver as nove-
las pelo celular em qualquer hora e lu-
gar. “Geralmente, eu não consigo assis-

Após a decisão de Cannes 
ser anunciada, o cineasta 
Steven Spielberg apoiou 
o Festival. Ele afirma que 
essas produções não fo-
ram feitas para o cinema. 
“Os festivais de cinema 
têm que valorizar os fil-
mes feitos para o cinema. 
Filmes como os da Ne-
tflix, são feitos para se-
rem vistos em casa”.

O crítico Gustavo Fer-

nando ressalta que ainda 
há “preconceito” do mer-
cado cinematográfico 
em relação às produções 
provenientes das plata-
formas de “streaming” e 
“OnDemand”. “O ‘mundo 
do cinema’ ainda pensa 
da seguinte forma: uma 
obra cinematográfica é 
arte. O que não é feito 
para a tela do cinema é 
algo menor. Nesse con-
texto, estão as séries e as 
produções da Netflix”. 

Já para Felipe Hoff-
mann, a disputa principal 
nesse cenário é entre a 
televisão e os serviços de 
streamings, pois o cinema 
terá sempre ‘seu lugar ao 
sol’. “A internet compete 
mais com a televisão do 
que com o cinema. Antes 
a gente via o selo de iné-
dito na Tela Quente, por 
exemplo. Hoje, não usam 
mais porque assim que o 
filme sai de cartaz você 
já pode assistir”, declara 
Hoffmann.

Plataformas digitais

tir por causa do trabalho, mas, quando 
chego em casa ou no outro dia, assisto 
o que perdi pelo celular”, afirma Adélia. 

Já a estudante Julyane Andrade, 19, co-
meçou a acompanhar a série CSI pela te-
levisão há alguns anos, mas os episódios 
não seguiam a ordem cronológica. E, por 
passar após às 23 horas, em alguns dias, 
não conseguia ver. Então, ela se tornou 
assinante de um serviço de streaming e, 
em menos de um mês, assistiu a todas as 
temporadas da série. “Eu assinei a Ne-
tflix e vi rapidamente todas as tempora-
das de CSI. Depois disso, também passei 
a acompanhar várias outras séries que 
tinha muita vontade de ver”. 

Para a professora Marilene Mattos, a 
sociedade vive em uma era em que há 
muita produção de conteúdo e a socie-
dade está cada vez mais sedenta por in-
formação organizada. Ela explica que os 
serviços de streaming assumem o papel 
de organizar e filtrar toda essa produção 
e por isso ganharam tanto espaço. “A so-
ciedade em rede está cada vez mais sem 
tempo. Nós temos muita informação es-
palhada. Toda a possibilidade de serviço 
que consiga organizar esse caos para o 
consumidor tem demanda”, explica Ma-
rilene.

Sucesso do online
com o portal Techtudo, é 
uma tecnologia de trans-
missão instantânea de 
dados, de áudio e vídeo 
por meio de redes e que 
possibilita assistir filmes 
ou escutar músicas sem 
fazer download, tornan-
do mais rápido o acesso 
ao conteúdo online. Os 
serviços mais populares 
dessa categoria no Brasil 
são a Netflix e o Spotify. 
Com a facilidade, as pla-
taformas atraem adeptos 
de todas as idades. 

A estudante Ingrid Sil-
va, 21 anos, conta que as-
sistiu a primeira tempo-
rada da série “La Casa de 
Papel”, que tem 15 episó-
dios, em 2 dias. “Eu fazia 
meu filho dormir durante 
a tarde somente para as-
sistir a série. E à noite era 
a mesma coisa. Foram 
dois dias nessa loucura”, 
relata Ingrid. 

Vício ou lazer
São horas a fio em fren-

te a uma tela. Diante de 
tanta exposição surge um 
questionamento. Até que 
ponto essa prática é sau-
dável? Para o psicólogo 
Ronaldo Marangoni, 53, 
o uso contínuo desse tipo 
de produto, desde que 
não prejudique ou com-
prometa as interações 
sociais, pode ser conside-
rada uma prática positi-
va, um momento de lazer. 

>>>   

Já a estudante Caro-
line Ferreira, 17, não 
sente a necessidade de 
assistir a todos os epi-
sódios da série de uma 
vez. Ela divide o tempo 
‘livre’ em várias histó-
rias diferentes. A estu-
dante conta que já che-
gou a acompanhar 10 
séries ao mesmo tempo. 

O psicólogo faz um 
alerta para os riscos que 
os excessos podem tra-
zer. “Quando a internet 
começa a ocupar todos 
os espaços da vida de 
uma pessoa é preciso 
ter atenção. Ela pode 
estar tentando fugir da 
realidade e buscando 
as relações sociais por 
meio de um mundo ima-
ginário. E isso é perigo-
so”, afirma.

“Quando a internet 
começa a ocupar 
todos os espaços 
da vida de uma 
pessoa é preciso 
ter atenção. Ela 
pode estar tentan-
do fugir da reali-
dade e buscando 
as relações sociais 
por meio de um 
mundo imaginá-
rio”, Ronaldo Ma-
rangoni, psicólogo

>>>   

MAGIA >>> Gustavo Fernando diz que 90% dos filmes são feitos para a tela grande
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